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Voorwoord

De aanleiding voor dit onderzoek was een opdracht van de Stichting Erven A.

de Jager om de geschiedenis van het onderwijs in Groningen te schrijven.

Dankzij hun financiële steun kon ik mijn onderzoek beginnen. Al snel kwam ik

in overleg met professor Pieter Boekholt ertoe om de onderwijzers centraal te

stellen. Ik bedank hem voor de professionele en prettige begeleiding in de be-

ginfase van mijn onderzoek. Hij stelde me de vraag of ik van het boek een

proefschrift wilde maken, toegankelijk voor het grote publiek. En dan zeg je

soms ‘ja’ op een vraag waarvan je de gevolgen niet kan overzien. 

Mijn grootste dank gaat uit naar professor Mineke van Essen. Al vroeg was

zij er door Pieter Boekholt bijgevraagd vanwege haar grote kennis, met name

over de positie van de onderwijzeressen. In het begin van de onderzoeksperio-

de was de gemengde lagere school in Groningen het domein van de onderwij-

zers, maar na 1878 betraden de onderwijzeressen dit mannenbolwerk. Mineke

van Essen heeft het stokje van Pieter Boekholt overgenomen en mij tot de laat-

ste punt van het boek met raad en daad bijgestaan. Tegen het einde van mijn

onderzoeksperiode kon ik op haar voordracht promoveren bij haar opvolger

professor Greetje Timmerman, mijn promotor. Zij keek met een kritische, so-

ciologische, blik naar mijn proefschrift. Mineke van Essen bleef mij onder haar

hoede houden en ik mocht soms getuige zijn van een interessante discussie

over mijn onderzoek tussen een historica en socioloog. Het was een prettige sa-

menwerking. Onder de deskundige leiding van beide professoren is het geko-

men tot de afronding van het proefschrift, waarvoor mijn grote dank. Ik bedank

de leescommissie voor het kritisch lezen van het boek.

In de onderzoeksfase heb ik veel tijd doorgebracht in de Groninger Archie-

ven. Het was fijn om een vaste werkplek te hebben waar de archiefmedewer-

kers en onderzoekers een soort collega’s werden. Mijn tocht op het Groning-

se platteland voerde mij naar Slochteren, Grootegast en Warffum waar ik

goed werd ontvangen. Uiteindelijk eindigde de onderzoeksfase thuis op het

internet in de Burgerlijke Stand. Zonder het werk van al die archiefmedewer-

kers die deze waardevolle bron toegankelijk hebben gemaakt op de website

Genlias, nu geheten Wiewaswie was een groot deel van dit onderzoek niet

mogelijk geweest. Wel zorgde het voor een uitbreiding van mijn onderzoek.

Hoe langer het duurde, hoe meer het een kwestie van volhouden werd. Soms

kreeg ik bemoedigende woorden dat het geen levenswerk behoefde te wor-

den. Met het redactiewerk kreeg ik hulp van Safanja waar Nico lekker eten

bij serveerde. Linda heeft me goed geholpen met het redigeren van de Engel-

se samenvatting. De steun van mijn vrouw Heleen was onontbeerlijk. Een

schouderklopje van mijn zoon bij de laatste loodjes was goud waard. En nu

ligt er dan een dik boek over loopbanen en levenslopen van onderwijzers en

onderwijzeressen.

Reeuwijk, 21 september 2014

13
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Inleiding

Maatschappelijk kader in de negentiende eeuw

‘Onderwijs als zorg voor de staat’ begon in de negentiende eeuw met de invoe-

ring van de eerste landelijke onderwijswetten in 1801, 1803 en 1806. In de on-

derwijswet van 1857 werd het belang en de toegankelijkheid van het openbaar

lager onderwijs versterkt en wettelijk vastgelegd: ‘In elke gemeente wordt la-

ger onderwijs gegeven in een voor de bevolking en de behoefte voldoend getal

scholen, toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienstige

gezindheid.’1 De verantwoordelijkheid en financiering van de lagere school

kwam te liggen bij de gemeentebesturen. De landelijke overheid oefende con-

trole uit via de schoolinspectie die overal in Nederland werd ingesteld.

De zorg van de overheid voor het onderwijs kwam voort uit twee ontwikke-

lingen: natievorming en beschavingsoffensief. Deze twee ontwikkelingen ver-

sterkten elkaar en vonden niet alleen plaats in Nederland. In heel West-Europa

ontstonden nationale staten. Naast het proces van staatsvorming dat betrekking

heeft op de wetgeving, constitutie, internationale relaties en de infrastructuur

vond er een proces plaats van natievorming. Het vormen van een natie is geba-

seerd op cultuur en onderwijs.2 Met de opkomst van nationale staten was het

spreken en schrijven in dezelfde taal een eerste vereiste en dat betekende alfa-

betisering van de bevolking door middel van onderwijs.3 Het zogenaamde

‘burgerlijk beschavingsoffensief’ had als doel de verheffing van het volk. Het

streven van de burgerlijke middenklasse was erop gericht haar normen en

waarden over te dragen op de volksklasse om deze te disciplineren en te be-

schaven.4 De historicus Sleebe spreekt liever over ‘beschavingsoffensieven’.

Dit waren volgens zijn definitie ‘min of meer doelbewuste activiteiten om via

sociale controle het normen- en waardenstelsel en daaraan gekoppeld het ge-

dragspatroon van bepaalde bevolkingsgroepen te wijzigen’.5 Het onderwijs

werd ingezet als middel om het volk te beschaven. Het doel van het onderwijs

was de ‘zedekundige en verstandelijke ontwikkeling’ van de kinderen en ‘hun-

ne opleiding tot alle Christelijke en maatschappelijke deugden’.6 De ideeën van

de ‘Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’ vormden een inspiratiebron.7 Het

Nut streefde de bevordering van vaderlandsliefde en maatschappelijke stabili-

teit na. Het burgerlijk beschavingsoffensief werkte gunstig op de nationale een-

wording van Nederland. 

Halverwege de jaren zestig van de negentiende eeuw kwam in Nederland het

proces van industrialisatie op gang en dit betekende vooral een versterking van

de dienstverlenende sector.8 Er ontstonden nieuwe gespecialiseerde beroepen

en het belang van het onderwijs nam toe. Onderwijsdiploma’s werden belang-

rijker voor het verkrijgen van een baan.9 De economische ontwikkeling bracht

een enorme groei van het onderwijs met zich mee. De kans op sociale mobili-

teit van individuen werd door toegankelijk onderwijs vergroot.

15
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De onderwijzer

‘Men kan niet zien dat die man onderwijzer is.’, was een veel gehoorde uit-

spraak van ‘hoogst beschaafde personen’ die toevalligerwijze in gezelschap

waren geweest van een onderwijzer zonder te weten wie hij was. De onderwij-

zer die bovenstaand citaat in 1876 schreef, gaf aan dat het voorbeeld niet vlei-

end was voor zijn stand, maar dat het wel mogelijk was voor de onderwijzer om

gerespecteerd te worden in de hogere kringen. Het doel van de onderwijzer was

om een nieuwe stand te verwerven, maar daar had hij wel de materiële voor-

waarden voor nodig, zoals een mooi huis, boeken en nette kleren.10 Er bestaat

een hardnekkige sociologische mythe dat onderwijzers in de negentiende eeuw

op hetzelfde niveau stonden als de dokter of notaris in het dorp. Deze mythe

heeft haar oorsprong in de jaren zestig van die eeuw en was het gevolg van het

professionaliseringsstreven van de onderwijzers zelf. Met deze verwijzing naar

een glorieus verleden, wilden zij hun maatschappelijke positie verbeteren.11

Het beeld bestond dat het onderwijzerschap een mogelijkheid was om op de

maatschappelijke ladder te stijgen. Na de hulpakte was het de bedoeling om de

hoofdakte te behalen om hoofd van een school te kunnen worden. Het idee was

dat dorpsonderwijzers konden eindigen als leraar of directeur van een kweek-

school of middelbare school en zelfs toetraden tot de schoolinspectie of buiten

het onderwijs carrière maakten. Volgens Karsten was dit carrièreperspectief te-

gen het eind van de negentiende eeuw sterk afgenomen en ontstond het idee:

‘eenmaal onderwijzer – altijd onderwijzer’.12 Sterringa wees er in zijn beroeps-

keuzeboekje uit 1912 op dat eenmaal gekozen voor de opleiding tot onderwij-

zer het niet gemakkelijk was om een andere carrière te kiezen vanwege de een-

zijdigheid van de opleiding. Lukte het wel om een andere baan te vinden dan

waren de onderwijsbevoegden financieel meestal beter af dan in het lager on-

derwijs.13

De verheffing van het volk was de maatschappelijke opdracht die op de

schouders van de onderwijzer werd gelegd. Het beeld van de onderwijzer als

een toegewijde idealist die met zijn verlichtende arbeid dorpen tot ontwikke-

ling bracht, werd gecreëerd.14 Het was daarom belangrijk dat de onderwijzer

eerst zelf verheven werd voor hij deze taak op zich kon nemen. Er werden ei-

sen aan de kwaliteiten van onderwijzers gesteld en vastgelegd in landelijke

wetten. De onderwijzers dienden de nieuwe ideeën over opvoeding en onder-

wijs gestalte te geven. De onderwijzer behoorde een rolmodel te zijn voor zijn

leerlingen. Aan de onderwijzer werd een grote invloed toegeschreven op het

gedrag en de verstandelijke ontwikkeling van de leerlingen. Reden genoeg om

ook het privéleven van de onderwijzers nauwlettend in de gaten te houden.15

Daarom kwamen de onderwijzers onder toezicht te staan van een door de lan-

delijke overheid ingestelde schoolinspectie. De schoolopzieners controleerden

niet alleen het onderwijs van de onderwijzers, maar probeerden ook een be-

schavende invloed te hebben op de onderwijzers zelf. Niet voor niets bestond

de schoolinspectie vooral in het begin uit ‘mannen van onderscheiden stand en

betrekking’ die ‘eenig ontzag inboezemen’.16 De overheid probeerde zo van

bovenaf het beroep van de onderwijzer op te waarderen. Het was de bedoeling

dat de onderwijzer zich ging identificeren met dit maatschappelijke ideaal. De

identiteit van de onderwijzer die in de negentiende eeuw vorm kreeg, omvatte

volgens Karsten drie componenten: een arbeidsethiek, die uitgaat van een roe-16
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ping voor het vak, een ideaal van gemeenschappelijke band en verantwoorde-

lijkheid samengevat in een korpsgeest, een afkeer van materieel gewin en het

ideaal van maatschappelijke dienstverlening. Het idee van professionele vrij-

heid en zelfstandigheid was belangrijk voor de onderwijzers.17 Een hoge natio-

nale waardering voor een beroep is echter vaak van symbolische aard. Een

hoog toegekend prestige aan een beroep, betekende volgens Mok nog geen po-

sitieve houding tegenover de individuele beroepsuitoefenaar.18 Een onderwij-

zer stelde in 1896 met genoegen vast dat al geruime tijd een ontwikkeling

gaande was waarin de onderwijzer meer gewaardeerd werd: ‘Men is de opvoe-

ding en daarmee de opvoeders meer gaan waarderen’.19

De schoolinspectie in Groningen

Schoolopzieners in het hele land hielden per district toezicht op de scholen van

lager onderwijs en voortgezet onderwijs. Aan het hoofd van de Rijksschoolin-

spectie stond de landelijke inspecteur voor lager en voortgezet onderwijs. Bij

Koninklijk Besluit uit 1815 werd de provincie Groningen verdeeld in zes

schooldistricten. In ieder district werd een districtschoolopziener aangesteld

die verantwoordelijk was voor het onderwijs en de scholen in zijn district. In

1857 verviel de functie van landelijke inspecteur en kwamen voor hem in de

plaats elf Provinciale Inspecteurs voor het lager onderwijs. Vanwege de om-

vang van sommige districten en de toename van scholen kwam er in 1857 in

de provincie Groningen een zevende schooldistrict erbij.20 Dit betekende een

verkleining van het vijfde district vanwege de uitgestrektheid en het eerste dis-

trict waartoe de stad Groningen behoorde. Het zevende schooldistrict bleek

door de snelgroeiende veenkoloniën al spoedig te groot voor één schoolop-

ziener om te inspecteren. De wet van 1878 regelde een afsplitsing van gemeen-

ten uit het zevende district om het achtste district te vormen. 

Het Koninklijk Besluit uit 1880 regelde een nieuwe structuur voor de

schoolinspectie en maakte een indeling in inspecties, districten en arrondisse-

menten. Het aantal van elf provinciale inspecteurs werd teruggebracht tot drie.

De provincie Groningen behoorde samen met Friesland, Drenthe en Overijs-

sel tot de Derde Inspectie. De oude schooldistricten werden arrondissementen

genoemd met aan het hoofd een arrondissementschoolopziener. Tussen de

provinciale inspecteur en arrondissementschoolopzieners werd een extra laag

geplaatst van districtschoolopzieners. De provincie Groningen was verdeeld

in twee districten: Groningen en Winschoten, met elk aan het hoofd een dis-

trictschoolopziener. Het district Groningen bestond uit de arrondissementen

Groningen, Zuidhorn, Onderdendam en Appingedam. Dit waren in het oude

stelsel het eerste, tweede, derde en vierde schooldistrict.21 Het district Win-

schoten met de arrondissementen Hoogezand, Winschoten, Veendam en Onst-

wedde kwam overeen met de oude districten vijf tot en met acht. Met het oog

op de verzwaring van de taak van de schoolopzieners door de invoering van

de nieuwe leerplichtwet werd eind 1900 voor elk district in Groningen een ex-

tra arrondissement ingesteld.22

De belangrijkste taken van de schoolopzieners waren de bevordering van de

kwaliteit van het onderwijs en toezicht houden op de naleving van de onder-

wijswet. De schoolopzieners bevorderden de invoering van nieuwe onderwijs-

hervormingen, zoals de introductie van het klassikaal schoolsysteem, de invoe- 17
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ring van examens voor het nieuwe rangenstelsel voor onderwijzers en het af-

nemen van een vergelijkend examen bij een vacature.23 Ook stimuleerden zij

het gebruik van dezelfde lees- en leerboeken in de school en de uitgave van

nieuwe, geschikte schoolboeken. De schoolopzieners stelden zich naar de ge-

meentebesturen toe adviserend en stimulerend op. Zij informeerden de centra-

le overheid over de stand van zaken en de vorderingen in het onderwijs.24 Het

schoolbezoek zagen de schoolopzieners als hun voornaamste opdracht. Iedere

schoolopziener had voor 1857 ongeveer 34 scholen in zijn district met onge-

veer 115 leerlingen per school. In de periode 1857-1920 steeg dit aantal tot on-

geveer 50 onderwijsinstituten per schoolopziener.25 Dit betekende in de prak-

tijk dat het hun hoofdtaak was. Het schoolbezoek was arbeidsintensief voor de

schoolopzieners die deze nevenfunctie uitoefenden naast hun baan. De slechte

bereikbaarheid van scholen, zeker in de winter, te grote districten en teveel ver-

spreid liggende scholen bemoeilijkten het schoolbezoek.26

De schoolopzieners vormden binnen een provincie de Provinciale Commis-

sie van Onderwijs. De Commissie van Onderwijs was een overlegorgaan voor

de schoolopzieners. Zij hield bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en

de werkwijze op elkaar af te stemmen. Verder vervulde de Commissie haar

administratieve functie naar de centrale overheid toe door rapporten op te stel-

len voor de afdeling onderwijs van het ministerie van Binnenlandse Zaken.27

Elke districtschoolopziener maakte een jaarverslag dat de basis vormde voor de

jaarverslagen van de Commissie van Onderwijs voor de hele provincie.28 Hier-

in gaven zij hun visie op de toestand van het onderwijs en zo nodig deden zij

voorstellen tot verandering en verbetering van het Nederlandse onderwijs.29

Het jaarverslag werd gepubliceerd in het hoofdstuk ‘Onderwijs, kunsten en we-

tenschappen’ van de Verslagen van de Gedeputeerde Staten aan de Staten der
Provincie Groningen. 

Historiografie

Er is al veel geschreven over de geschiedenis van het onderwijs. Boekholt en

De Booy geven een overzicht van de geschiedenis van het Nederlandse onder-

wijs in het boek Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeu-
wen tot aan de huidige tijd. In dit boek komen de onderwijswetten uitgebreid

aan de orde. Het doel dat de wetgever wilde bereiken, waren gekwalificeerde

onderwijzers die van hun baan in het onderwijs konden leven. Er bestaan een

aantal boeken over de ontwikkeling van het onderwijs op het niveau van de

provincie. Boekholt schreef twee studies over Het lager onderwijs in Gelder-
land 1795-1858 en De hervorming der scholen. Het onderwijs in Drenthe in de
eerste helft van de negentiende eeuw. Hij beschrijft de periode van de opbouw

van het lager onderwijs in de eerste helft van de negentiende eeuw. De boeken

van Visser over Zeeland en van Smeding over Friesland richten zich ook op

deze periode, waarin de openbare lagere school in de steigers werd gezet.30

Voor Groningen is er onderzoek gedaan naar de vroege geschiedenis van het

onderwijs, zoals het boek Naar school in de Ommelanden: scholen, school-
meester en hun onderwijs in de Groninger Ommelanden, ca. 1500-1795 van

Bottema. Hij beschrijft de van oudsher sterke band tussen kerk en school, de

sociale afkomst van de schoolmeesters en de bijbaantjes waarmee de onderwij-

zers hun inkomen probeerden op te vijzelen. Het boek Spiegel van Groningen18
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richt zich op het onderwijs en de onderwijzers in de provincie Groningen aan

het begin van de negentiende eeuw.31 De basis voor het boek vormt een unie-

ke bron: de schoolmeesterrapporten die door schoolmeesters zelf zijn geschre-

ven voor een enquête van de Commissie van Onderwijs. Van Essen werpt in

haar boek Onderwijzeressen in niemandsland licht op de positie van onderwij-

zeressen in de periode voor 1858, waarin de onderwijzeressen in de provincie

Groningen nog een marginale rol speelden.32 Haar boek Kwekeling tussen akte
en ideaal gaat in op de ideeën, cultuur en organisatie van de opleiding tot on-

derwijzer of onderwijzeres. De Rijkskweekschool voor onderwijzers en de

Kweekschool voor Onderwijzeressen in de stad Groningen spelen hierin een

belangrijke rol.33

De meest uitgebreide studie naar de geschiedenis van het lager onderwijs op

regionaal niveau is gedaan door Verhoeven.34 Haar onderzoeksgebied bestond

uit het oostelijk deel van Noord-Brabant. Gezien het katholieke karakter van

het gebied nam de schoolstrijd en het bijzonder onderwijs een belangrijke

plaats in. Zij heeft de periode genomen van de zogenaamde ‘lange negentien-

de eeuw’, waarmee zij zowel de periode voor de invoering van de landelijke

onderwijswetten, de gehele opbouw en bestendiging van het nationaal lager

onderwijs en de afsluiting van de schoolstrijd met de pacificatie in 1920 be-

schrijft. De ontwikkelingen in het lager onderwijs zette zij af tegen drie lange-

termijnprocessen: nationale eenwording, confessionalisering en beschavings-

offensief. Natievorming wordt in haar onderzoek opgevat als ‘het meerzijdige

proces van staatkundige eenwording, toenemende interventie van de staat in

het maatschappelijk leven en het bewustzijn van staatsburgers tot de natie te

behoren’. Confessionalisering wordt omschreven als ‘de opleving van religieu-

ze principes en het doordringen daarvan in allerlei terreinen van het maatschap-

pelijk en persoonlijke leven’. Onder het burgerlijk beschavingsoffensief wordt

verstaan ‘het streven van de burgerlijke middenklasse om haar waarden en nor-

men over te dragen op de volksklasse, teneinde deze te disciplineren, te ‘be-

schaven’ en te verheffen’.35

Verhoeven concludeerde dat in oostelijk Noord-Brabant de strijd om het

beheer over het onderwijs door de katholieken het belangrijkste thema was.36

Bepalend voor verandering in het onderwijs vormde de concurrentie om het

beheer en de vormgeving van het lager onderwijs. Verhoeven stelde dat de

school in de eerste plaats een medium vormde voor de verspreiding van ide-

ologie. Niet alleen voor de wereldlijke en kerkelijke overheden was deze ide-

ologische boodschap belangrijk, maar ook voor de ouders.37 De conclusie

van Verhoeven was: ‘De veranderingen in het lager onderwijs zijn immers

niet te begrijpen als een louter ideeënhistorische ontwikkeling, maar als een

strijd tussen verschillende maatschappelijke groeperingen, waarbij de ver-

breiding van hun opvattingen de inzet vormde.’38 Daarom was het onderwijs

bij uitstek een terrein om ideologische conflicten uit te vechten. De belang-

rijkste partijen in strijd om onderwijs in oostelijk Noord-Brabant waren de

katholieke kerk en de nationale staat. De lokale overheden steunden door-

gaans de katholieke kerk in de schoolstrijd tussen kerk en nationale overheid.

De plaatselijke besturen zetten zichzelf mede uit financiële overwegingen

buiten spel. Dit leidde ertoe dat in oostelijk Noord-Brabant de katholieke

kerk de ideologische strekking van het lager onderwijs bepaalde. Uiteindelijk

kreeg de kerk hierin financiële steun van de nationale staat, maar moest zij 19
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binnen de door de nationale staat aangegeven kwaliteitskaders blijven.39

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek van Verhoeven was dat de on-

derwijzers zelf geen partij waren in de strijd om het onderwijs. Zij vormden

juist het voorwerp van de strijd en de vraag ging er om wie hen mocht benoe-

men. Vooral de ideologische boodschap van het onderwijs was cruciaal en dat

maakte het van wezenlijk belang wie de persoon was die het onderwijs ver-

zorgde. In de door Verhoeven onderzochte conflicten in oostelijk Noord-Bra-

bant stonden niet de onderwijskundige capaciteiten van de onderwijzers cen-

traal maar hun persoonlijke godsdienstige en opvoedkundige kwaliteiten.40

Verhoeven constateerde in de periode 1860-1920 twee belangrijke ontwikke-

lingen in de positie van de onderwijzers in oostelijk Noord-Brabant: professio-

nalisering en confessionalisering. Soms versterkten beide ontwikkelingen el-

kaar en soms waren ze tegengesteld. Volgens Verhoeven was de professiona-

lisering van de onderwijzers voornamelijk een gevolg van maatregelen die de

rijksoverheid trof. Verhoeven gebruikt in haar onderzoek het begrip professio-

nalisering of professionaliseringsproces zonder duidelijke uitleg over de theo-

retische invulling hiervan. Wel noemt zij een aantal overheidsmaatregelen ter

bevordering van de kwaliteit van het onderwijs, zoals de uitbreiding van het

vereiste aantal leerkrachten, een verhoging van de exameneisen voor onderwij-

zers en een vergroting van de opleidingsmogelijkheden. Daarnaast wijst zij op

de bevordering van de onafhankelijkheid van de onderwijzers door de instel-

ling van een minimumsalaris en pensioen- en wachtgeldregeling.41 Kwaliteits-

verbetering van het onderwijs, deskundigheidsbevordering van de onderwij-

zers en een onafhankelijke positie van de onderwijzers beschouwt zij als pro-

fessionalisering.

Het boek, Geen trede meer om op te staan onder redactie van Depaepe, De

Vroede en Simon, gaat in op de maatschappelijke betekenis van het beroep van

onderwijzers en onderwijzeressen in België. In 1993 werd het boek gepubli-

ceerd ter ere van de honderdste verjaardag van het ‘Christelijk Onderwijzers

Verbond’. Depaepe en Simon spreken over professionalisering van het beroep

van onderwijzer zonder theoretische onderbouwing. Zij zien als indicatoren

van professionalisering een toename van het aantal onderwijsgevenden in het

bezit van een diploma en een verhoging van het niveau en duur van de oplei-

ding tot onderwijsgevende. Als vaststaand gegeven stellen zij dat het professio-

naliseringsproces voor het beroep van onderwijzer en onderwijzeres in België

vanaf het midden van de negentiende eeuw op gang kwam.42

Uitgangspunt van hun onderzoek is het vinden van een verklaring voor de re-

latief lage status van de onderwijzers en onderwijzeressen in de tegenwoordi-

ge tijd. Met de verwijzing in de titel naar het ouderwetse klaslokaal met een tre-

de waarop de ‘meester’ of de ‘juf’ kon staan, wordt de vraag gesteld of het be-

roep ooit hoger gewaardeerd en beter betaald werd. In de vraag wordt al gesug-

gereerd dat het maatschappelijke aanzien van de onderwijzers hoofdzakelijk

berustte op de retoriek over een ‘edele roeping’. Daarnaast werd de functie van

het beroep van onderwijzer als middel van opwaartse sociale mobiliteit onder-

zocht. Het onderzoek naar de sociale mobiliteit is gedaan over vier generaties

in de twintigste eeuw om ook de zogenaamde springplanktheorie te kunnen tes-

ten, waarbij via het onderwijzersberoep mensen uit de lagere stand naar de ho-

gere stand konden opklimmen. Een zoon van ouders uit de lagere stand werd

onderwijzer, vervolgens behaalden zijn kinderen een academisch diploma20
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waarmee ze in de burgerij terecht konden komen. Conclusie was echter dat de

meeste vaders van onderwijzers al uit de kleine burgerij kwamen en hun kin-

deren in dezelfde stand bleven zitten.

Belangrijk kenmerk van het Belgische onderwijs was de invloed van de Ka-

tholieke Kerk. De kerk verzorgde zelf veel onderwijs waar een groot aantal re-

ligieuzen werkzaam waren.43 Segregatie in het onderwijs van meisjes en jon-

gens was de norm geworden boven gemengd onderwijs. In 1845 was 65% van

de scholen gemengd, terwijl in 1899 er slechts 37% gemengde scholen waren.

Het aantal afzonderlijke meisjesscholen steeg in diezelfde periode van 19%

naar 36%. De vervrouwelijking van het onderwijs in België hing nauw samen

met de uitbreiding van het aantal meisjesscholen waar enkel vrouwelijke leer-

krachten werkten.44 In 1901 was daardoor al 51% van alle leerkrachten in het

lager onderwijs vrouw, waaronder veel religieuzen.45 Depaepe en Simon beste-

den aandacht aan de zogenaamde ‘feminisering’ van het lager onderwijs dat in

de jaren tachtig van de twintigste eeuw steeds meer als een probleem werd be-

stempeld en terecht of onterecht wordt beschouwd als een symptoom van de

onderwaardering van het onderwijzersberoep.46 Conclusie over de positie van

de onderwijzer was dat hij geacht werd boven het volk te staan, maar zelf maat-

schappelijk onder het gemiddelde geklasseerd bleef.47

Doel- en vraagstelling

De Rijksoverheid wilde met de invoering van landelijke onderwijswetten een

zelfstandige beroepsgroep van onderwijsgevenden creëren die de leerlingen in

de openbare lagere school kon vormen tot burgers van de natie. In dit onder-

zoek staan de loopbaan en levensloop van de onderwijzers en onderwijzeres-

sen in de provincie Groningen centraal. De onderwijswetten bepaalden de ka-

ders waarbinnen individuele keuzes van onderwijsgevenden in de loopbaan

mogelijk waren. Het doel van dit onderzoek is om de invloed van de onderwijs-

wetten op de ontwikkeling van de loopbaan van onderwijzers en onderwijze-

ressen in beeld te brengen. In de beroepsloopbaan komen verschillende ont-

wikkelingen van het onderwijzerschap samen: de relatie ten opzichte van het

gemeentebestuur, de schoolinspectie en de Nederlands Hervormde Kerk, de in-

komensontwikkeling, het carrièreperspectief, de verhouding tussen hoofdon-

derwijzers en onderwijsgevenden, de sociale mobiliteit en de status en sociale

positie van onderwijsgevenden. Al deze aspecten hebben invloed op de profes-

sionalisering van het beroep van onderwijsgevende naar een zelfstandig beroep

met een inkomen om een gezin van te kunnen onderhouden binnen hun eigen

sociale milieu. Wat waren de loopbaanmogelijkheden voor onderwijsbevoeg-

den? Hoe gaven zij zelf vorm aan hun loopbaan? In de hoofdstukken worden

de indicatoren van de loopbaan behandeld: sociale mobiliteit, inkomen, benoe-

ming, nevenfuncties, secundaire arbeidsvoorwaarden en ontslag. Er bestaat een

correlatie tussen de gevolgde loopbaan en de levensloop met een wederzijdse

beïnvloeding. Sociale indicatoren van de levensloop waren huwelijk en socia-

le afkomst.

De mannelijke en vrouwelijke onderwijsbevoegden worden zowel als groep

onderzocht om algemene ontwikkelingen in de loopbaan vast te stellen als op

het microniveau van de individuele loopbaan van de onderwijsgevende om de

doorwerking van de landelijke onderwijswetten in de praktijk te bestuderen. 21
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De belangrijkste gebeurtenissen in de loopbaan van de onderwijsgevende wa-

ren benoeming en ontslag. Het onderzoek richt zich op deze momenten in de

verhouding van de onderwijsgevenden tot het gemeentebestuur en de school-

inspectie. Het bezit van de hoofdakte of vakakten en het inkomen hadden in-

vloed op de te volgen loopbaan en de status van het beroep. Belangrijk is op te

merken dat de onderwijzers een ander loopbaanperspectief hadden dan de on-

derwijzeressen. De wisselwerking tussen loopbaan en levensloop bij de onder-

wijzeressen verliep op een andere manier dan bij de mannen. Daarom worden

onderwijzers en onderwijzeressen voor de onderscheiden onderwerpen, loop-

baan, hoofdakte, inkomen, benoemingen, ontslag, huwelijk en sociale mobili-

teit apart behandeld en met elkaar vergeleken.

Periodisering

De onderwijswetten van 1857 en 1878 vormen de ijkpunten in dit onderzoek.

Om de ontwikkeling binnen het onderwijs en de invloed van de wet duidelijk

zichtbaar te maken wordt elk hoofdstuk kort ingeleid met een schets van de si-

tuatie voor 1857. Deze periode kan gezien worden als de opbouwfase van het

openbaar lager onderwijs. De onderwijswet van 1857 luidde een nieuwe fase

in met hogere eisen aan de kwaliteit van de onderwijsgevenden, de vaststel-

ling van minimumjaarwedden, de invoering van het pensioen, de vermeerde-

ring van het onderwijsgevend personeel en de uitbreiding van het aantal vak-

ken. De wet van 1878 was een aanscherping van de vorige wet. Belangrijk wa-

ren de invoering van het vak nuttige handwerken voor meisjes als verplicht

vak en een voorkeursbepaling voor onderwijzeressen in de lagere klassen die

de intrede van de onderwijzeressen in het gemengde openbare lager onderwijs

bevorderde.

Gebiedsafbakening

De provincie Groningen is als regio gekozen voor dit onderzoek. Groningen

was en is een plattelandsprovincie met één grote stad. In de negentiende eeuw

was de provincie voornamelijk protestants en waren er slechts enkele katholie-

ke enclaves met een katholieke school. De predikanten van de Nederlands Her-

vormde Kerk in Groningen waren vaak progressief en erg betrokken bij de op-

bouw van het openbare lagere onderwijs. Zij waren voorstander van een alge-

meen-christelijke openbare school. Dit gaf al vroeg aanleiding tot de afschei-

ding van gereformeerde kerkgemeenten.48 Kenmerkend voor Groningen was

de sterke socialistische beweging in de tweede helft van de negentiende eeuw

die een grote aantrekkingskracht uitoefende op de onderwijzers. 

De onderwijsgevenden van wie de loopbaan in dit boek wordt gevolgd, had-

den hun onderwijsakte in Groningen gehaald in de periode 1848-1887. Het

gaat hier niet alleen om onderwijzers en onderwijzeressen die zijn geboren in

Groningen. Sommige waren al tijdens hun kindertijd met hun ouders verhuisd

naar de provincie Groningen of zij waren zelfstandig als kwekeling naar Gro-

ningen gekomen voor een opleiding of alleen voor het onderwijsexamen. Het

volgen van de loopbaan van de onderwijsgevenden stopte niet bij de provin-

ciegrens. De in Groningen opgeleide onderwijsgevenden verspreidden zich

over het hele land.22
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Het archiefonderzoek was gericht op het onderwijs in de provincie Groningen.

Drie gemeenten zijn uitgekozen als casestudie: Slochteren, Grootegast en

Warffum. Slochteren was een uitgestrekte gemeente met een groot aantal scho-

len in de dorpen Slochteren, Schildwolde, Siddeburen, Over ’t Schild, Harkste-

de, Hellum, Kolham, Lageland en Scharmer. De school in Veendijk werd in

1871 verplaatst naar Tjuchem en sinds 1884 was er een school in Borgweg.

Grootegast was een gemeente waar nog lang eenmansschooltjes bleven bestaan

in de dorpen Grootegast, Sebaldeburen, Opënde, Lutjegast en Doezum. Het

was één van de eerste gemeenten waar bijzondere christelijke scholen werden

opgericht. In Warffum was al vroeg zowel een mulo, Rijksnormaalschool en

een Rijks-HBS gevestigd. In Breede bleef tot het einde van de negentiende

eeuw een eenmansschooltje bestaan.

Methode

Cohortanalyse
Om de vraag naar het verloop van de loopbaan van de onderwijsgevenden te

beantwoorden, wordt gebruik gemaakt van een cohortanalyse. Volgens Knotter

kan de cohortanalyse worden toegepast ‘door een op één moment gemeten po-

pulatie (een ‘dwarsdoorsnede’) te differentiëren naar leeftijd of geboortejaar’.

Er ontstaat dan een leeftijdscohort of een geboortecohort.49 De levens van de

individuele leden van de cohorten worden gevolgd, waardoor er voor de gehe-

le cohort algemene uitspraken kunnen worden gedaan over bijvoorbeeld hun

sociale stijging, huwelijkspatroon en geografische mobiliteit. Voor opeenvol-

gende periodes kunnen cohorten worden samengesteld, waardoor deze onder-

ling met elkaar vergeleken kunnen worden en ontwikkelingen in de tijd waar-

genomen. Bij het gebruik van de cohortanalyse kan een onderscheid gemaakt

worden in drie verschillende invloeden die hun uitwerking hebben op de leden

van de cohorten: cohorteffecten, leeftijdseffecten en periode-effecten. De eer-

ste, cohorteffecten ‘kenmerken een bepaalde leeftijdsgroep (of ‘generatie’) in

een populatie door gemeenschappelijke ervaringen van leeftijdsgenoten in de

tijd waarin zij opgroeiden’. Een voorbeeld van een cohorteffect is een wettelij-

ke aanscherping van de kwaliteitseisen voor onderwijzers en onderwijzeressen.

Ten tweede, leeftijdseffecten, ‘doen zich ongeacht de omstandigheden in alle

cohorten voor, maar zijn uitsluitend gebonden aan een bepaalde levensfase van

een individu.’ Een voorbeeld van een leeftijdseffect is gezinsvorming. En ten

slotte periode-effecten: ‘hebben betrekking op omstandigheden en factoren die

werkzaam zijn ongeacht geboortejaar of leeftijd, bijvoorbeeld economische

conjunctuur of oorlogsomstandigheden.’50 Alle drie de effecten houden nauw

verband met elkaar en zijn in de praktijk niet geheel los van elkaar te onder-

scheiden en afzonderlijk te meten. Hetzelfde periode-effect kan voor verschil-

lende cohorten een andere uitwerking hebben aangezien het cohort- en

leeftijdseffect daar doorheen werken.

Dit onderzoek richt zich op één bepaalde beroepsgroep en het is niet de be-

doeling deze te vergelijken met andere beroepen. Het aandeel onderwijsge-

venden in de gehele beroepsbevolking was in de onderzoeksperiode zeer ge-

ring. In historisch demografische onderzoeken vallen de onderwijzers meest-

al onder de categorie ‘overigen’. Voerman specificeerde in zijn onderzoek

naar verstedelijking en migratie in het Oost-Groningse veengebied wel de on- 23
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derwijsgevenden en komt op percentages voor het jaar 1849 in de gemeenten

Sappemeer, Veendam en Winschoten van respectievelijk 0,52%, 0,7% en

1,27% van de beroepsbevolking.51 Voor dit onderzoek naar de loopbanen van

onderwijzers en onderwijzeressen wordt het bezit van de onderwijsbevoegd-

heid als selectiecriterium gehanteerd dat zowel de beroepsgroep differentieert

als het aanvangspunt van de loopbaan weergeeft, waarmee beroepscohorten

van onderwijsbevoegden kunnen worden gevormd. Er zijn vier cohorten sa-

mengesteld met de mannen en vrouwen die in de provincie Groningen slaag-

den voor de derde rang of de akte voor schoolhouderes voor 1857, de akte

voor hulponderwijzer of hulponderwijzeres tussen 1857 en 1878 en de akte

van bekwaamheid als onderwijzer of onderwijzeres na 1878. De cohorten vor-

men geen zuivere beroepscohorten aangezien niet alle onderwijsbevoegden in

het lager onderwijs gingen of bleven werken. De vier cohorten zijn gecreëerd

rond de belangrijke onderwijswetten van 1857 en 1878 voor vier opeenvol-

gende periodes van tien jaar tussen 1848-1887. De mogelijke gevolgen van de

bepalingen in de wetten kunnen per cohort worden onderzocht en met elkaar

worden vergeleken. Er is gekozen om van de gehele groep onderwijsbevoeg-

den de loopbaan te volgen en geen steekproef te nemen. Praktisch gezien was

de groep vrouwelijke onderwijsbevoegden te klein om een relevante steek-

proef te krijgen. Daarnaast was de omvang van de cohorten al tekenend voor

de ontwikkeling van het onderwijzersberoep. Naast het kwantitatieve onder-

zoek van de cohortanalyse met meerdere variabelen, zijn de individuele loop-

banen kwalitatief onderzocht. Het is daarom een uitgebreide studie geworden

met veel informatie.

Vergelijkende casestudies
In de drie onderzoeksgemeenten Slochteren, Warffum en Grootegast wordt de

verhouding tussen de onderwijsgevenden en het gemeentebestuur nader onder-

zocht. De gemeenten als uitvoerders van het onderwijsbeleid en werkgevers

van de onderwijsgevenden kunnen met elkaar vergeleken worden. De rol van

de schoolopziener komt naar voren in de procedures voor benoemingen en ont-

slag die in de landelijke onderwijswetten waren vastgelegd. Via microhistoriën

naar benoemingen of ontslag van onderwijsgevenden kan inzicht worden ver-

schaft in de positie van de onderwijsgevenden ten opzichte van het gemeente-

bestuur en de schoolinspectie.

Bronnen

De Verslagen van de Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie Gro-
ningen die tussen 1815-1921 in druk werden uitgegeven, bevatten ieder jaar het

hoofdstuk ‘Onderwijs, kunsten en wetenschappen’, geschreven door de Com-

missie van Onderwijs op basis van de jaarverslagen van de schoolopzieners per

schooldistrict. De stukken over het lager onderwijs zijn in zijn geheel doorge-

nomen om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen en problemen die zich in het

lager onderwijs in de provincie Groningen voordeden. Van de archieven van

het schooltoezicht was slechts een klein deel bewaard gebleven, voornamelijk

van het vijfde schooldistrict. De artikelen in de onderwijstijdschriften Nieuwe
Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk
met betrekking tot de lagere scholen, in het Koninkrijk der Nederlanden en de24
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opvolger van dit tijdschrift in 1878, De Wekker, bijdragen ter bevordering van
het onderwijs dat tot en met 1896 werd uitgegeven, vormden een bron voor de

actuele onderwerpen waar de onderwijzers in die tijd zich mee bezig hielden.52

De gemeentelijke archieven betreffende het onderwijs zijn ter plaatse onder-

zocht om meer inzicht te verschaffen in het onderwijsbeleid van de onder-

zoeksgemeenten.

Het beroepsboekje van Sterringa uit 1912 met beschrijvingen over de model-

onderwijzer en de ideale loopbaan wordt in dit onderzoek als bron gebruikt.

Het doel van het boekje was om ouders en leerling te helpen kiezen bij de vraag

of hij of zij onderwijzer(es) moest worden. Sterringa stelde dat net als in de on-

derwijswetten waar onderwijzer genoemd werd tevens onderwijzeres werd be-

doeld. Toch was het boekje enkel gericht op de onderwijzers, want hij ging ner-

gens in op de specifieke betekenis van de loopbaan voor onderwijzeressen of

haar beperkte carrièremogelijkheden.53 Aan het begin van de twintigste eeuw

verschenen verscheidene brochures en krantenartikelen van voor- en tegenstan-

ders van het ontslag van gehuwde onderwijzeressen naar aanleiding van een

aantal ontslagzaken en een wetsvoorstel om dit te regelen.

Bron voor de cohorten
De bron voor het samenstellen van de cohorten vormde de Nieuwe Bijdragen
en de opvolger, De Wekker. De examens voor de onderwijsbevoegdheid wer-

den in Groningen net als in het gehele land tot 1857 drie keer per jaar gehou-

den in het voorjaar, zomer en najaar. Daarna vervielen de zomerexamens en be-

stond nog slechts tweemaal per jaar de mogelijkheid om de onderwijsakte te

halen. De Nieuwe Bijdragen en De Wekker publiceerden de namen van de ge-

slaagden voor de examens. Deze namen zijn ingevoerd in een database en vor-

men zo de cohorten. De lijsten met namen lijken volledig.54 De informatie die

werd vermeld over de kandidaten verschilde in de loop der jaren. De lijsten met

namen van alle geslaagden uit het gehele land stonden tot 1863 op alfabetische

volgorde gerangschikt met daarbij de vermelding in welke provincie ze geëxa-

mineerd waren. Na 1863 waren de namen per provincie overzichtelijk gesor-

teerd. De examenlijsten uit de Nieuwe Bijdragen gaven naast de naam ook an-

dere informatie die in de loop van de onderzoeksperiode veranderde. De voor-

naam van de onderwijsbevoegden werd tot 1874 voluit genoemd, daarna werd

volstaan met enkel de initialen. De woon- of werkplaats van de kandidaten

werd vermeld en eventueel of zij al als ondermeester of kwekeling in het on-

derwijs werkzaam waren. Voor het eerste cohort werd de leeftijd van de exa-

menkandidaat vermeld, zodat het geboortejaar bepaald kon worden. In de pe-

riode 1858 tot 1874 stond van alle geslaagden voor de onderwijsakte de ge-

boortedatum genoteerd. Vanaf 1874 werd zowel de geboortedatum als de leef-

tijd niet meer opgegeven. Alleen de achternaam en initialen maakten het onder-

zoekswerk naar de onderwijsbevoegden van na 1874 erg moeilijk. Voor het

derde en vooral het vierde cohort is de groep ‘onbekend’ daardoor beduidend

groter. Van sommige onderwijsbevoegden kon niet worden vastgesteld om

welke persoon het ging. De loopbaan van onderwijzeressen was vaak lastiger

te achterhalen dan die van de onderwijzers. Zij konden geen hoofd van een ge-

mengde lagere school worden en de loopbaan van hulponderwijsgevenden was

moeilijker te volgen dan van hoofdonderwijzers. Niet alle vrouwelijke onder-

wijsbevoegden gingen aan een school werken en hun loopbaan was vaak kor- 25
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ter. Bij de vrouwen stond bij hun huwelijk meestal geen beroep meer vermeld,

zodat niet altijd kon worden vastgesteld of het om een onderwijsbevoegde uit

de cohorten ging. 

Met de vermeldingen van de namen van onderwijzers en onderwijzeressen

bij benoemingen, sollicitaties, voordrachten en overlijden in de Nieuwe Bijdra-
gen onder de rubrieken ‘Schoolnieuws’ of ‘Schoolberichten’ zijn de loopbanen

van de onderwijsbevoegden gereconstrueerd. In de loop van de jaren zeventig

werden, vooral in De Wekker, ook benoemingen van hulponderwijzers ver-

meld, maar zeker niet alle. In de database zijn alle vermeldingen uit het Pro-
vinciaal verslag over bijvoorbeeld benoemingen, ontslag of nevenfuncties van

onderwijsgevenden opgeslagen. De correspondentie van de schoolopzieners in

de archieven van het schooltoezicht in Groningen leverde persoonlijke infor-

matie over sommige onderwijzers. Via de Groninger Regeringsalmanak van

1850 tot 1924 konden vrijwel alle onderwijsbevoegden worden gevonden die

een functie van hoofdonderwijzer of hoofdonderwijzeres aan een openbare of

bijzondere school in de provincie Groningen hadden gekregen. De regeringsal-

manak vermeldde eveneens de namen van onderwijzers verbonden aan de leer-

school van de Rijkskweekschool, de ‘School ter voorbereiding voor middel-

baar en hooger onderwijs’ en vanaf 1882 de Tweede jongensschool, alsmede

onderwijzeressen werkzaam op de ‘Openbare school ter voorbereiding voor

middelbaar onderwijs voor meisjes in de Oude Boteringestraat van mejuffrouw

Birnie en sinds 1882 de leerschool voor meisjes van de Kweekschool voor On-

derwijzeressen. Ook waren in de Groninger Regeringsalmanak de onderwij-

zers en onderwijzeressen te vinden die de overstap maakten naar de functie van

leraar aan de Rijkskweekschool en de Kweekschool voor onderwijzeressen, de

middelbare scholen en gymnasia in de provincie Groningen. De hulponderwij-

zers en hulponderwijzeressen die bleven werken in de stad waren goed in beeld

te brengen vanwege een overzicht die de ‘Commissie van toezicht op het lager

onderwijs’ in de stad Groningen in 1896 maakte naar aanleiding van een vra-

genlijst over het arbeidsverleden van de onderwijzers in de gemeente.55 De be-

langrijkste bron voor informatie over de sociale aspecten van de onderzoeks-

groep, zoals het beroep van de ouders en het huwelijk, vormde de website Gen-
lias, nu Wiewaswie genoemd.56 Alle Archieven in Nederland waren tijdens het

onderzoek bezig de gegevens uit de burgerlijke stand en het bevolkingsregister

digitaal openbaar te maken. Via deze bron was ook de geografische mobiliteit

te onderzoeken. De geboorteplaats van de onderwijsgevenden was hierin te

vinden en de loopbaan buiten de provincie Groningen was vaak goed te vol-

gen. Het eindpunt van de levensloop was vast te stellen met de overlijdensda-

tum. Deze gegevens zijn aangevuld met beschikbare informatie uit de literatuur

betreffende onderwijsgeschiedenis en de Nieuwe Groninger Encyclopedie. Op

internet leverde het archief van de Leeuwarder Courant die vanaf 1752 is ge-

digitaliseerd veel informatie op over de loopbanen van onderwijzers en onder-

wijzeressen. De zoektocht op internet werd aangevuld met het archief van het

Utrechts Nieuwsblad, het Biografische Woordenboek van Nederland, Biogra-
fisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland
en Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.

26
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Deel I: 
Een cohortanalyse van de loopbanen van
de onderwijzers en onderwijzeressen in

Groningen, 1848-1887
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Inleiding in de cohorten

Van rangenstelsel naar akte van bekwaamheid als onderwijzer 
of onderwijzeres

Begin negentiende eeuw stelden de eerste landelijke onderwijswetten van 1801,

1803 en 1806 uniforme kwaliteitseisen aan de onderwijzers en onderwijzeres-

sen. Om onderwijs te mogen geven, diende de onderwijzer of onderwijzeres met

succes een examen af te leggen. In de onderwijswetten van 1857 en 1878 von-

den stelselwijzigingen plaats, waarin een nieuwe onderwijsbevoegdheid met

strengere eisen werd vastgesteld en een naamsverandering voor de onderwijsge-

venden.1 Deze onderwijsbevoegdheid onderscheidde de beroepsgroep en vorm-

de het begin van de loopbaan in het onderwijs.

Vanaf 1806 bestond er een rangenstelsel voor onderwijzers, waarin vier ran-

gen te onderscheiden waren. De vierde rang was de laagste en de eerste rang

de hoogste. Voor elke rang moesten de onderwijzers opnieuw een examen af-

leggen, waarvoor steeds zwaardere eisen golden. De vierde rang kon al op zes-

tienjarige leeftijd behaald worden. Men moest tamelijk bedreven zijn in lezen,

schrijven en rekenen en enige aanleg hebben voor het geven van onderwijs.

Met de vierde rang was de onderwijzer al gerechtigd om zelfstandig les te ge-

ven op een school. Voor de derde rang moest men minimaal achttien jaar zijn,

ervaring hebben in de bovengenoemde vakken en daarbij kennis van de Neder-

landse taal en goede didactische vaardigheden bezitten. Het behalen van de

tweede rang was pas mogelijk op tweeëntwintigjarige leeftijd. De onderwijzer

van de derde rang had dan al een aantal jaren onderwijservaring achter de rug,

zodat de kandidaat ‘oordeelkundig’ les kon geven. Het examenniveau van alle

vakken was hoger en als extra vakken waren aardrijkskunde en geschiedenis

toegevoegd. Voor de eerste rang diende de onderwijzer minimaal vijfentwintig

jaar oud te zijn. Kennis van de wiskunde en natuurkunde waren een vereiste en

de examinatoren stelden hoge eisen aan de didactische bekwaamheden. Daar-

naast moest de kandidaat ‘uitmunten in beschaafdheid en verstand’.2 Deze

hoogste rang werd voor een gewone onderwijzer te hoog geacht en was daar-

om niet voor iedereen weggelegd. In de provincie Groningen bestond dit selecte

gezelschap van onderwijzers met de eerste rang uit enkele grote namen uit on-

derwijsland, zoals bijvoorbeeld Brugsma en Rijkens. Berend Brugsma, de ver-

maarde directeur van de Rijkskweekschool, had in 1827 de primeur voor Gro-

ningen met het behalen van de eerste rang. Rijko Rentjes Rijkens, de eerste di-

recteur van de Kweekschool voor onderwijzeressen, deed in 1857 nog op de

valreep examen voor de eerste rang. De vierde en laagste rang vond men te laag

voor een volwaardig onderwijzer. Het was de bedoeling dat een onderwijzer

die een loopbaan ambieerde in het onderwijs in ieder geval slaagde voor de

derde rang.

Onderwijzeressen konden in plaats van vier rangen maar één diploma halen:

de ‘acte van Algemeene Toelating tot schoolhouderes’. Zij hoefden slechts één

examen te doen om deze akte te verkrijgen die tevens de bevoegdheid gaf tot

het uitoefenen van de functie van hoofd van der school. In de praktijk konden

onderwijzeressen evenwel geen hoofd van een gemengde, openbare school 29
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worden. Hun enige carrièreperspectief was de functie van hoofd van een bij-

zondere of openbare meisjesschool. De akte van schoolhouderes was enkel gel-

dig binnen de provincie waar deze verleend was. Provinciebesturen waren in

den regel soepel met het verlenen van toestemming voor het geven van onder-

wijs aan onderwijzeressen uit een andere provincie.

In 1857 werd het rangenstelsel voor onderwijzers en de akte voor school-

onderwijzeres vervangen door een systeem van twee akten, de ‘akte van be-

kwaamheid als hulponderwijzer of hulponderwijzeres’ en de ‘akte van bekwaam-

heid als hoofdonderwijzer of hoofdonderwijzeres’, kortweg genoemd: de hulp-

akte en de hoofdakte.3 Als wettelijke overgangsbepaling gold dat onderwijzers

met de derde rang automatisch de hulpakte verkregen en de eerste en de twee-

de rang gelijk werden gesteld met de hoofdakte. De vierde rang kwam te ver-

vallen, maar onderwijzers die al een baan hadden, mochten daar blijven wer-

ken. Na 1857 konden ook de onderwijzeressen zowel de akte van bekwaam-

heid van hulponderwijzeres als de akte van bekwaamheid van hoofdonder-

wijzeres halen. De akte van schoolhouderes werd in 1857 gelijk gesteld aan de

hoofdakte, waarschijnlijk om de onderwijzeressen die al hoofd waren van een

meisjesschool niet hun bevoegdheid te ontnemen. De exameneisen voor de

akte van hulponderwijzer en hulponderwijzeres waren nu gelijkgesteld met uit-

zondering van de openbaarheid van de examens die niet voor meisjes gold,

‘omdat zij daarvoor te verlegen waren’. Alleen het examen voor de akte van

hoofdonderwijzeres verschilde van die van hoofdonderwijzer. De eisen voor

hoofdonderwijzer waren een stuk zwaarder dan die voor hoofdonderwijzeres.4

Na het slagen voor het akte-examen voor hulponderwijzer of hulponderwijze-

res was de onderwijsgevende officieel bevoegd tot het geven van onderwijs. De

hulpaktes werden afgegeven in de periode 1857-1878.

Met de onderwijswet van 1878 verdween de benaming hulponderwijzer of

hulponderwijzeres en heette het nieuwe diploma een ‘akte van bekwaamheid

als onderwijzer of als onderwijzeres’. In de scholen werd voortaan een onder-

scheid gemaakt tussen ‘gewone’ onderwijzers en onderwijzeressen en het

hoofd der school. Deze wijziging in naam gaf uitdrukking aan de verzelfstan-

diging van de positie van de onderwijzer en onderwijzeres ten opzichte van het

schoolhoofd. 

De positie van kwekelingen veranderde eveneens met de invoering van de

twee onderwijswetten. In de periode 1857-1878 mochten kwekelingen zonder

akte zelfstandig in de school werken. De wet van 1857 bepaalde dat op een

school met meer dan zeventig leerlingen de hoofdonderwijzer werd bijgestaan

door een kwekeling.5 De wet stond kwekelingen toe om ‘zonder toezicht van

een bevoegde’ onderwijs te geven in een klas en telde ze mee als onderwijs-

kracht.6 Na 1878 mochten kwekelingen tijdens hun opleiding wel voor de klas

staan, maar alleen werkzaamheden verrichten ‘onder het rechtstreeksch toe-

zicht en onder de leiding van een bevoegde’.7

Vier cohorten voor de periode 1848-1887 in Groningen

Er zijn vier cohorten gevormd van onderwijsbevoegden die hun diploma haal-

den in Groningen in een aaneensluitende periode van veertig jaar. Het eerste

cohort van 1848-1857 haalde de akte nog volgens de bepalingen uit de wet van

1806 met het oude rangenstelsel voor onderwijzers en de akte voor schoolhou-30

Proefschrift binnen noten  20-10-2014  14:18  Pagina 30



deres voor onderwijzeressen. Al snel kregen zij tijdens hun loopbaan te maken

met de effecten van de invoering van de nieuwe onderwijswet in 1857. Een

deel van de cohortleden kon nog de tweede rang halen, terwijl anderen de nieu-

we hoofdakte kregen. Het tweede cohort van 1858-1867 beslaat de eerste tien

jaar na de onderwijswet van 1857. De onderwijzers en onderwijzeressen uit het

tweede cohort waren de eersten die voldeden aan de nieuwe kwaliteitseisen

voor de akte van hulponderwijzer of hulponderwijzeres. Het derde cohort van

1868-1877 bestaat uit onderwijsbevoegden van de tien jaar voor de onderwijs-

wet van 1878. Zij haalden hun onderwijsakte onder de onderwijswet uit 1857,

maar kregen al snel te maken met de bepalingen uit de nieuwe onderwijswet

van 1878. Het vierde cohort is samengesteld met onderwijsgevenden die hun

akte in de tien jaar na 1878 hadden gehaald.

De indeling in vier perioden van tien jaar geeft de volgende samenstelling

van de cohorten. De tabel geeft een overzicht van het totaal aantal nieuwe man-

nelijke en vrouwelijke onderwijsbevoegden die elke tien jaar de arbeidsmarkt

betraden.

Tabel 1. Aantal onderwijsbevoegdheden per cohort

cohort 1848-1857 1858-1867 1868-1877 1878-1887 Totaal
N % N % N % N % N %

Mannen 182 88,3 253 94,1 328 86,1 463 66,4 1226 78,9
Vrouwen 24 11,7 16 5,9 54 13,9 234 33,6 328 21,1
Totaal 206 100 269 100 382 100 697 100 1554 100

(bron: Nieuwe Bijdragen, 1868-1877 en De Wekker, 1887)8

In de periode 1848-1887 behaalden in totaal 1554 kwekelingen, onderwijzers

en onderwijzeressen in opleiding, de bevoegdheid tot het geven van onderwijs.

Twee ontwikkelingen zijn duidelijk waarneembaar. Ten eerste de enorme stij-

ging van het aantal geslaagden voor de onderwijsakte in de periode 1848-1887.

Het vierde cohort was meer dan verdrievoudigd ten opzichte van het eerste co-

hort. Ten tweede de grote toename van het aantal vrouwen met de onderwijs-

akte, waardoor het verschil met het aantal mannen afnam. De groei van het

vierde cohort kwam vooral door het grotere aandeel vrouwen dat slaagde voor

de onderwijsakte. De onderwijzeressen vormden 21,1% van het totaal aantal

onderwijsgevenden, maar voor het vierde cohort was dit 33,6%. Het feit dat de

vier cohorten niet van dezelfde grootte zijn, vormde al een belangrijk kenmerk

van de vier onderscheiden generaties onderwijsgevenden. De beroepsgroep

van onderwijzers en onderwijzeressen groeide sterk in deze periode. 

De invloed van de onderwijswetten van 1857 en 1878 op het aantal 
onderwijsgevenden

De nieuwe onderwijswetten stelden wettelijk vast bij welk aantal leerlingen er

verplicht een extra onderwijsgevende naast het schoolhoofd in dienst moest

worden genomen. Voor die tijd bepaalde de ‘Algemeene school-orde voor de

lagere scholen’ van 1806 alleen dat wanneer het aantal leerlingen meer dan 31

Proefschrift binnen noten  20-10-2014  14:18  Pagina 31



zeventig bedroeg: ‘zal men, zooveel mogelijk, bedacht zijn, om eenen Onder-

meester of tweeden Meester aan te nemen.’.9 Volgens de wet van 1857 kon bij

zeventig leerlingen nog worden volstaan met een kwekeling, maar bij honderd

leerlingen was een hulponderwijzer vereist. Bij elke vijftig leerlingen daarbo-

ven moest eerst een kwekeling worden aangesteld en weer bij honderd een

hulponderwijzer.10 De wet van 1878 vormde een enorme sprong voorwaarts in

de kwaliteit van het onderwijs door de klassen te verkleinen. Gemeenten wa-

ren verplicht om al bij meer dan dertig leerlingen een gewoon onderwijzer of

onderwijzeres in dienst te nemen en bij meer dan zeventig een tweede. Daarna

een extra onderwijsgevende bij elke vijftig leerlingen.11 In de wetswijzigingen

in 1884 en 1889 werden deze normen iets afgezwakt vanwege de enorme kos-

tenstijging voor gemeenten, maar bleven een aanzienlijke verbetering ten op-

zichte van de onderwijswet van 1857.12

In de periode 1848-1857 slaagden per jaar gemiddeld 21 onderwijsgevenden

voor de derde rang of akte voor schoolhouderes, voor de volgende periodes

steeg dit aantal onderwijsbevoegden van 27 naar 38 en gemiddeld 70 in de pe-

riode 1878-1887. Dit betekende dat na 1878 per jaar ruim drie keer zoveel be-

voegde onderwijsgevenden de arbeidsmarkt betraden dan in de eerste periode.

In deze gemiddelden zijn de akten van de mannen en vrouwen bij elkaar geno-

men. Per jaar laten mannen en vrouwen een verschillend beeld zien.

Grafiek 1 Afgegeven onderwijsaktes per jaar

(bron: Nieuwe Bijdragen 1848-1877, De Wekker 1878-1887)

In de grafiek van het aantal afgegeven onderwijsaktes per jaar is een directe in-

vloed van de nieuwe exameneisen in de onderwijswet van 1857 op de het aan-

tal onderwijzers te zien. De enorme toename van het aantal onderwijzeressen

na 1878 was het gevolg van het voorkeursartikel voor onderwijzeressen in de

laagste klassen en de invoering van handwerken als verplicht vak op de lagere

school in de nieuwe onderwijswet. In het laatste jaar 1857 van het eerste cohort

slaagde het grootste aantal van 29 onderwijzers voor de derde rang. Dit was bij-

na een verdriedubbeling in vergelijking met de tien in het jaar daarvoor en ruim

twee keer zoveel dan de dertien in het opvolgende jaar, waarin de nieuwe on-32
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derwijswet werd ingevoerd. Voor onderwijzers met de vierde rang die al als on-

derwijzer mochten werken, was het van belang om nog snel de derde rang te

verwerven, omdat de vierde rang kwam te vervallen. Als overgangsmaatregel

was hun onderwijsbevoegdheid na 1857 alleen nog geldig aan de school waar

zij al werkzaam waren. Solliciteren naar een functie op een andere school was

niet meer mogelijk.13 Bovendien werden de exameneisen voor de nieuwe hulp-

akte verzwaard. Voor veel onderwijzers met de vierde rang zal dit een extra re-

den zijn geweest om nog snel aan het oude examen mee te doen. In 1858 was

het aantal hulpakten door de invoering van het nieuwe examen laag. De piek in

1857 zorgde waarschijnlijk voor minder kandidaten voor het nieuwe examen.

De studiemogelijkheden moesten eerst worden aangepast aan de strengere exa-

meneisen.

Vijf jaar na de invoering van het aktestelsel vond in 1863 bij de mannen een

verdubbeling van de hulpaktes plaats. In september 1861 had in Groningen de

Rijkskweekschool haar deuren geopend. De nieuwe onderwijswet had even-

eens de arbeidsmarkt voor hulponderwijzers vergroot en minimumjaarwedden

ingevoerd. Na 1863 bleef het aantal onderwijsakten op hetzelfde niveau met

een uitschieter in 1868 van 54 hulpaktes. Vervolgens zette weer een daling in

vanwege een verzadigde arbeidsmarkt. Het grote tekort aan hulponderwijzers

in de jaren zeventig met als gevolg een enorme stijging van de jaarwedden in

1874, leidde niet direct tot een toename van het aantal geslaagden. De oplei-

ding voor onderwijzer duurde gemiddeld vier jaar, zodat pas in 1878 en 1879

een stijging viel waar te nemen. In 1880 zakte dit getal weer even terug naar

het niveau van 1857. Het jaar 1883 en 1886 waren de hoogste uitschieters met

respectievelijk 61 en 62 onderwijsaktes. De tussenliggende jaren bleef het aan-

tal behaalde aktes op een hoog peil.

De stelselwijziging van 1857 lijkt geen invloed te hebben gehad op het aan-

tal vrouwelijke examenkandidaten. De afschaffing van de akte voor schoolhou-

deres die tevens de bevoegdheid gaf om hoofd van een meisjesschool te wor-

den, veroorzaakte geen run op de oude akte. Het aantal geslaagde kandidaten

bleef steken op een gemiddelde van drie aktes per jaar.14 In Groningen ver-

dween de aparte akte voor onderwijzeressen geruisloos. In de jaren vijftig was

in Nederland volgens Van Essen een duidelijke toename waar te nemen van het

aantal aktes voor schoolhouderes vanwege de verbeterde vooruitzichten voor

vrouwen op de arbeidsmarkt.15 Als gevolg van het vastleggen van de vrijheid

van onderwijs in de grondwet van 1848 werd het namelijk gemakkelijker om

bijzondere scholen op te richten, waaronder ook meisjesscholen. Het aandeel

onderwijzeressen was in het bijzonder onderwijs veel groter dan in het open-

baar, maar dit kwam door de vrouwelijke onderwijscongregaties in het Rooms

Katholieke bijzondere onderwijs. De verwachte toename van bijzondere scho-

len gold daarom meer voor katholieke scholen die voorstanders waren van ge-

scheiden onderwijs voor jongens en meisjes.16 De overheid gaf in die tijd een

andere verklaring voor de toename van vrouwen die de akte voor schoolhou-

deres behaalden. Zij zouden bang zijn dat de examens na de nieuwe wet moei-

lijker zouden worden. Daarom wilden ze nog snel onder de oude wet de akte

halen. Een fenomeen dat we al bij de mannen zagen. Van Essen weerlegt dit

met het argument dat ook na 1857 landelijk het aantal afgegeven akten aan

vrouwen bleef stijgen.17 Voor de provincie Groningen was dit echter niet het

geval. In 1858 behaalde zelfs niet één vrouw de nieuwe akte van bekwaamheid 33
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als hulponderwijzeres. Het aantal akten steeg in de tien jaar na 1848 in totaal

slechts met zes akten vergeleken met de tien jaar voor 1848. De afwezigheid

van katholieke meisjesscholen was een oorzaak van de lage cijfers van afge-

geven akten voor onderwijzeressen. Daarnaast kwamen na 1850 steeds minder

Groningse meisjes voor een beurs in aanmerking, doordat het vergelijkend

examen voor het verkrijgen van een beurs verplaatst werd naar een stad in het

midden van het land. Voor veel meisjes uit Groningen was dit te ver.18

In Groningen nam in tegenstelling tot de rest van het land het aantal vrouwen

dat in de periode 1858-1867 de onderwijsakte haalde juist af. Het percentage

vrouwen dat de akte haalde ten opzichte van de mannen daalde nog sterker aan-

gezien juist meer mannen de hulpakte haalden, van 11,6% naar 5,6%. In het

derde cohort was het aandeel vrouwen gestegen naar 13,1%. Het aantal onder-

wijzeressen in het vierde cohort was meer dan verviervoudigd ten opzichte van

het derde cohort. Vooral in 1887 werd een grote sprong gemaakt naar 42 afge-

studeerde onderwijzeressen in één jaar. Procentueel behaalden vrouwen dat

jaar 44,2% van de onderwijsaktes.

De verhouding van het aantal afgestudeerde onderwijzers en onderwijzeres-

sen ten opzichte van de arbeidsmarkt kan als een cohorteffect worden be-

schouwd. Per cohort kunnen de kansen op de arbeidsmarkt en de carrièremo-

gelijkheden verschillen. De invloed van de wetten van 1857 en 1878 waren be-

palend aangezien deze eisen stelden aan het maximum aantal leerlingen per on-

derwijsgevende. De onderwijswet van 1878 verruimde de arbeidskansen voor

onderwijzeressen. De ontwikkeling van het beroep van onderwijzer en onder-

wijzeres kan geïnterpreteerd worden in het licht van de mogelijkheden die de

veranderende wetgeving bood voor de arbeidsmarkt en de jaarwedden. 

Onderwijzers en onderwijzeressen vormen een leeftijdscohort

Het behalen van de onderwijsbevoegdheid gold als het begin van de loopbaan

in het onderwijs. De derde rang of hulpakte mocht pas op achttienjarige leef-

tijd gehaald worden. Een enkeling was nog zeventien jaar, maar werd datzelf-

de jaar achttien. De gemiddelde leeftijd waarop de onderwijsgevenden in Gro-

ningen in de periode 1848-1887 de derde rang of hulpakte haalden, lag tussen

de achttien en negentien jaar. De grootste groep was achttien jaar oud. De

meeste onderwijsbevoegden hadden voor hun éénentwintigste verjaardag de

onderwijsakte op zak. Het eerste cohort laat nog de meeste variatie in leeftijd

zien van 16 tot 28 jaar. De onderwijzers met de vierde rang waren voor 1857

al bevoegd om als ondermeester onderwijs te geven, waardoor zij eerder in het

onderwijs een inkomen konden verdienen. Mogelijk deden sommigen er daar-

om wat langer over. In hun vrije tijd studeerden zij voor de derde rang. Ook de

aspirant onderwijsgevenden uit het tweede en derde cohort werkten meestal

naast de studie, vaak als kwekeling, maar mogelijk ook in andere beroepen. Bij

het tweede, derde en vierde cohort concentreerde de leeftijd waarop de hulpak-

te werd gehaald tussen de achttien en de twintig jaar. 

De oudste uit het eerste cohort die nog een onderwijsakte haalde, was onder-

wijzeres, Anna Adolfina Bleijenberg. Zij kreeg in 1857, op 28-jarige leeftijd

haar akte, waarmee zij het jaar daarop aan het hoofd van de bijzondere lagere

school in Groningen stond. Tien jaar eerder, in 1847, was zij in Zwolle al voor

de onderwijsakte geslaagd. De ‘acte van Algemeene Toelating tot schoolhou-34

Proefschrift binnen noten  20-10-2014  14:18  Pagina 34



deres’ was alleen geldig in de provincie waar die gehaald was, zodat zij alleen

bevoegd was als onderwijzeres te werken in de provincie Overijssel. Meestal

kreeg een onderwijzeres gemakkelijk toestemming van de Commissie van On-

derwijs in een andere provincie om daar onderwijs te mogen geven. Mogelijk

was deze geweigerd of Bleijenberg wilde zich extra kwalificeren voor de Gro-

ningse Commissie van Onderwijs om hoofd van een bijzondere school in de

stad te kunnen worden.

De onderwijzeressen uit het derde en vierde cohort die de onderwijsakte op

hogere leeftijd behaalden, vielen op door de jonge leeftijd waarop zij over-

leden. Dorothea Harmina Jacoba Tiedtke was bijvoorbeeld 26 jaar oud toen zij

de hulpakte haalde en overleed twee jaar later. 19 Een mogelijke verklaring voor

de hoge leeftijd waarop zij de onderwijsakte haalden, kan een zwakke gezond-

heid zijn geweest, waardoor zij studievertraging hadden opgelopen. Andere

werkzaamheden konden daarnaast een reden zijn voor de relatief late leeftijd

waarop sommige onderwijzers de akte haalden. De oudste onderwijzer van 27

jaar uit het eerste cohort, Gerhardus Pieter van der Siepkamp, had een akte als

huisonderwijzer en was al werkzaam in Zuidbroek. Hetzelfde gold voor de

oudste uit het tweede cohort, Harko Willem Meek, 24 jaar oud, die al met een

akte werkte als huisonderwijzer in Appingedam. Aangezien de cohortleden op

vrijwel dezelfde leeftijd hun onderwijsbevoegdheid haalden om een begin te

maken met een hun arbeidsloopbaan, vormden de vier cohorten, afgezien van

een enkele uitzondering, leeftijdscohorten.

35
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1 Sociale mobiliteit in de 
loopbaan van de onderwijzers en
onderwijzeressen, 1848-1887

Inleiding

De onderwijsbevoegdheid bood mogelijkheden om binnen het onderwijs carriè-

re te maken. Over het onderwijzerschap in de negentiende eeuw bestond de zo-

genaamde springplanktheorie. De opleiding en het beroep van onderwijzer

vormde de springplank naar hogere beroepen.1 De relatie tussen genoten onder-

wijs en sociale mobiliteit binnen iemands eigen loopbaan wordt intrageneratio-

nele mobiliteit genoemd.2 In verschillende beroepenstratificaties die gebruikt

worden in onderzoek naar sociale mobiliteit wordt geen onderscheid gemaakt

tussen het sociale niveau van de hoofdonderwijzers en hoofdonderwijzeressen

en de gewone onderwijsgevenden. Dit betekent dat zolang onderwijzers en on-

derwijzeressen binnen het lager onderwijs bleven werken, er geen sprake was

van sociale mobiliteit. Het verschil in sociaal niveau is voor sociologisch onder-

zoek te gering.3 Wel is er dan sprake van ‘horizontale sociale mobiliteit’. Een

groep of een persoon verkrijgt een andere maatschappelijke positie, maar blijft

daarbij op gelijk sociaal niveau. Verticale sociale mobiliteit vindt plaats als de

betrokkenen naar een hoger of lager maatschappelijk niveau stijgen of dalen.4

Voor de onderwijsgevenden zelf bestond er een essentieel onderscheid tussen

de functie van hulponderwijzer(es) of gewoon onderwijzer(es) en hoofdonder-

wijzer(es). De hulponderwijsgevenden waren ondergeschikt aan het hoofd van

de school. Een loopbaan binnen het lager onderwijs werd gemarkeerd door een

aantal promotiekansen. De onderwijzers en onderwijzeressen konden zich in

hun werk verder bekwamen door middel van studie voor de hoofdakte en vak-

akten. Op die manier konden zij binnen het lager onderwijs hogere posities be-

reiken met meer verantwoordelijkheid, een hogere status en inkomen. De mo-

gelijkheden voor onderwijzeressen waren beperkter dan voor onderwijzers. De

positie van hoofd van de school werd beschouwd als het doel van de onderwij-

zer, maar niet voor de onderwijzeres.

De vraag die in dit hoofdstuk wordt onderzocht, is welke onderwijzers een

loopbaan in het lager onderwijs maakten en wie de positie van hoofd van de

school bereikten. Daarnaast is er aandacht voor degenen die achterbleven in de

functie van onderwijzer. Sommige hoofdonderwijzers wilden hun kennis en er-

varing in het lesgeven overdragen aan een nieuwe generatie en gingen zich ge-

heel of gedeeltelijk toeleggen op het opleiden van onderwijzers en onderwijze-

ressen in hun eigen school, aan een normaalschool of op de kweekschool. An-

dere onderwijzers besloten direct na het behalen van de onderwijsbevoegdheid

of na een korte loopbaan in het lager onderwijs de overstap te maken naar het

middelbaar onderwijs. Dan was er sprake van intragenerationele sociale mobi-

liteit, omdat in de meeste beroepenstratificatie het beroep van leraar middel-

baar onderwijs een niveau hoger werd ingedeeld dan de onderwijzer. Als on-

derwijzers kozen voor ander werk buiten het onderwijs kon er eveneens spra-36
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ke zijn van sociale stijging, afhankelijk van het gekozen beroep. Anders ging

het om horizontale sociale mobiliteit. Interessant is om te kijken in welke be-

roepsgroepen de onderwijzers met hun onderwijsdiploma terecht konden ko-

men. De onderstaande tabel geeft de functie aan van de onderwijsbevoegden,

waarvan waarschijnlijk is dat zij deze tot het einde van hun loopbaan uitoefen-

den. Het aantal onderwijsbevoegden dat op jongvolwassen leeftijd stierf, daal-

de in deze periode en volgde daarmee de landelijke trend.5

Tabel 1.1 Loopbaan onderwijzers

Cohorten 1848-1857 1858-1867 1868-1877 1878-1887
N % N % N % N %

hoofdonderwijzer 99 54,4 118 46,6 137 41,8 148 32

hulponderwijzer 26 14,3 41 16,2 91 27,7 139 30

directeur normaalschool 3 1,7 4 1,6 4 1,2 3 0,6

leraar kweekschool 1 0,6 2 0,8 1 0,3 3 0,6

directeur kweekschool 2 1,1 2 0,8 3 0,9 2 0,4

leraar middelbaar onderwijs 6 3,3 9 3,6 26 7,9 16 3,5

directeur middelbaar ond. 4 2,2 1 0,4 1 0,3 5 1,1

schoolinspectie 2 1,1 0 0 2 0,6 1 0,2

ander werk 15 8,2 24 9,5 31 9,5 40 8,6

jong overleden 17 9,3 24 9,5 23 7 27 5,8

onbekend 7 3,8 28 11,1 9 2,7 79 17,1

Totaal 182 100 253 100 328 100 463 100

Tabel 1.2 Loopbaan onderwijzeressen

Cohorten 1848-1857 1858-1867 1868-1877 1878-1887
N % N % N % N %

hoofdonderwijzeres 6 25 4 25 4 7,4 4 1,7

onderwijzeres meisjesschool 3 12,5 2 12,5 6 11,1 19 8,1

onderwijzeres 0 0 2 12,5 10 18,5 100 42,7

lerares Kweekschool 2 8,3 0 0 1 1,8 6 2,6

directrice kweekschool 0 0 0 0 0 0 1 0,4

lerares middelbaar ond. 0 0 1 6,3 4 7,4 4 1,7

directrice middelbaar ond. 0 0 0 0 0 0 2 0,9

bewaarschoolhouderes 0 0 1 6,3 0 0 1 0,4

huisonderwijzeres 1 4,2 0 0 0 0 0 0

ander werk 1 4,2 0 0 4 7,4 0 0

jong gehuwd 6 1 4,2 1 6,3 16 29,6 48 20,5

jong overleden 1 4,2 0 0 2 3,7 1 0,4

onbekend 9 37,5 5 31,2 7 13 48 20,5

Totaal 24 100 16 100 54 100 234 100

De onderwijzeressen hadden een geheel ander carrièreperspectief. Onderwijze-

res was één van de weinige geschikte beroepen voor een ‘net meisje’. Boven-

al was het huwelijk en het moederschap de ‘natuurlijke bestemming’ voor elke 37

Proefschrift binnen noten  20-10-2014  14:18  Pagina 37



vrouw. Daarom is de eerste belangrijke vraag bij de vrouwelijke onderwijs-

bevoegden of zij daadwerkelijk in het onderwijs gingen werken. Daarnaast

wordt gekeken of het om tijdelijk werk ging om de periode voor het huwelijk

te overbruggen of dat er echt sprake was van een loopbaan in het onderwijs. De

loopbaanmogelijkheden waren voor onderwijzeressen beperkt. Zij konden

hoofd worden van een meisjesschool, onderwijzeres aan een mulo of lerares

aan een kweekschool of middelbare school.

Een cohortanalyse wordt gebruikt met als doel te onderzoeken of er sprake

was van veranderingen in het carrièreperspectief en de loopbaankansen van

afgestudeerde onderwijzers en onderwijzeressen uit de periode 1848-1887. De

loopbanen van de onderwijsbevoegden worden gevolgd om een antwoord te

geven op de vraag wie in het onderwijs gingen werken, wie daar carrière

maakten, wie kozen voor het middelbaar onderwijs en wie een andere baan

vonden. De hoofdakte vormde een belangrijke extra kwalificatie als onder-

wijsgevende en maakte het mogelijk om hogerop te komen. Het belang van de

hoofdakte in de loopbanen van de onderwijsbevoegden wordt onderzocht. De

meeste aandacht gaat uit naar wat werd gezien als ‘het doelwit aller streven’:

de hoofdonderwijzers. Bij deze groep wordt onderzoek gedaan naar de geo-

grafische mobiliteit.

1.1 De hoofdakte als voorwaarde voor een onderwijscarrière

De waarde van de hoofdakte voor onderwijzers
In de negentiende eeuw ging men er vanuit dat elke onderwijzer de positie van

hoofdonderwijzer ambieerde. De oude benaming ondermeester van voor 1857

en daarna hulponderwijzer tot 1878 gaven al aan dat men nog niet als een vol-

waardige onderwijzer werd beschouwd, maar als assistent die onder toezicht

van een hoofdonderwijzer werkte. Om hoofd van een school te kunnen worden,

had een onderwijzer de tweede rang of de hoofdakte nodig. De cijfers voor de

vier cohorten laten het grote belang van de tweede rang of hoofdakte voor de

onderwijzers zien.

Grafiek 1.1 Onderwijzers met 2de rang of hoofdakte

(Bron: Nieuwe Bijdragen en De Wekker)738
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Met de toename van het aantal onderwijzers nam eveneens het aantal behaalde

hoofdakten toe, maar procentueel vond er een daling plaats van 20 procent van

73,6% in het eerste cohort naar 53,6% in het vierde cohort. De grootste daling

vond plaats tussen het eerste en het tweede cohort. De oorzaak lag waarschijn-

lijk in de invoering van het nieuwe aktestelsel met de onderwijswet van 1857

en de daarmee gepaard gaande verzwaring van de exameneisen voor de hoofd-

akte. De structurele daling kan verklaard worden uit de veranderende situatie

op de arbeidsmarkt, waar het aantal functies voor onderwijzers fors toenam

door een groei van de leerlingenpopulatie en wettelijke eisen voor kleinere

klassen, maar het aantal posities voor hoofdonderwijzer slechts licht steeg met

de bouw van nieuwe scholen. Op de school kreeg het schoolhoofd steeds meer

hulponderwijzers onder zich te werken, waardoor al deze onderwijzers minder

kans kregen hoofd van een school te worden. Voor het hoofd van de school

werd het fysiek onmogelijk om constant toezicht te houden op al deze onder-

wijzers. De onderwijzers kregen steeds meer zelfstandigheid in de klas en de

functie van onderwijzer werd een volwaardige positie. Daarom veranderde de

naam van hulponderwijzer met de onderwijswet van 1878 in ‘gewoon onderwij-

zer’. Om het niveau van de onderwijzers in de school te bevorderen, werd de stu-

die voor de hoofdakte gestimuleerd door het creëren van een nieuwe functie van

‘onderwijzer met verplichte hoofdakte’. Het idee bleef bestaan dat de onderwij-

zers ‘ook als klasseonderwijzer niet vol zijn zonder die hoofdacte’.8 Het aantal

onderwijzers in het bezit van de hoofdakte steeg daardoor enorm ten opzichte

van het aantal posities van hoofd van de school. Het vierde cohort leverde in tien

jaar genoeg onderwijzers met de bevoegdheid voor hoofdonderwijzer om ruim-

schoots alle scholen in Groningen van een nieuw schoolhoofd te voorzien.

Aan de andere kant kwamen er steeds meer onderwijzers die niet in het bezit

waren van de tweede rang of hoofdakte. Dit betekende dat zij nooit aan het

hoofd van een lagere school konden staan. Voor het eerste cohort was dit bijna

een kwart van de onderwijzers en voor het vierde cohort bijna de helft. Als zij

kozen voor een loopbaan in het onderwijs dienden zij zich tevreden te stellen

met de functie van hulponderwijzer en later gewoon onderwijzer onder leiding

van een hoofdonderwijzer. In hoeverre dit een vrijwillige keuze was, valt niet te

achterhalen. Een klein deel van de onderwijzers stierf jong, voor de gemiddel-

de leeftijd van 24 jaar waarop de hoofdakte werd behaald. Voor een aantal on-

derwijzers was de hoofdakte qua studieniveau te hoog gegrepen. De examens

waren moeilijk en het aantal gezakte kandidaten lag vaak rond de vijftig pro-

cent. Sommige onderwijzers zakten één of meerdere malen voor het examen,

terwijl andere al bij voorbaat niet aan de zware studie begonnen. Er waren

onderwijzers die zich noodgedwongen tevreden dienden te stellen met de posi-

tie van gewoon onderwijzer, terwijl voor anderen de functie van onderwijzer

voldoende vervulling gaf. Een deel van de onderwijzers koos voor andere alter-

natieven dan het hoofdonderwijzerschap en specialiseerde zich in een specifiek

onderwijsvak of maakte de overstap naar het middelbaar onderwijs. Daarnaast

waren er onderwijzers die buiten het onderwijs gingen werken. 

De waarde van de hoofdakte voor onderwijzeressen
De carrièremogelijkheden voor onderwijzeressen waren zeer beperkt, want zij

konden geen hoofd van een gemengde school worden. Mogelijk benam dit hen

de motivatie om de hoofdakte te halen. Onderwijzeressen vormden slechts een 39
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klein percentage van het aantal geslaagden bij het examen voor de hoofdakte.

Het eerste cohort buiten beschouwing gelaten, gingen in het tweede cohort 5%

van de hoofdakten naar onderwijzeressen, in het derde cohort 6% en in het

vierde cohort nam dit toe tot 10,1%. Het aandeel van onderwijzeressen met de

hoofdakte nam in de cohorten toe, maar dit werd veroorzaakt door de procen-

tuele afname van het aantal hoofdakten bij de onderwijzers. Landelijk gezien

lagen de cijfers voor de onderwijzeressen veel hoger. In 1860 was 34% van de

examenkandidaten vrouw en haalden zij zelfs 37% van het totaal aantal hoofd-

akten. Dit aantal steeg in 1890 naar 44% vrouwelijke kandidaten voor het exa-

men, waarvan de onderwijzeressen ruim 45% van de uitgereikte hoofdakten

haalden. Het slagingspercentage lag bij de onderwijzeressen beduidend hoger

dan bij de onderwijzers, maar nam tussen 1860 en 1890 af.9 In de voorname-

lijk protestantse provincie Groningen met veel dorpsscholen en slechts één stad

was een loopbaanperspectief voor onderwijzeressen met een hoofdakte beperk-

ter dan in het katholieke zuiden of het stedelijk gebied in het westen waar meer

meisjesscholen waren.

Grafiek 1.2 Onderwijzeressen met hoofdakte

(Bron: Nieuwe Bijdragen en De Wekker)10

De onderwijzeressen uit het eerste cohort konden tot 1858 geen aparte hoofd-

akte halen. Alle onderwijzeressen uit het cohort van 1848-1857 waren gekwa-

lificeerd om hoofd van een school te worden. Twee onderwijzeressen die ver-

der carrière maakten in het onderwijs, behaalden alsnog de hoofdakte. In het

tweede cohort was het aantal onderwijzeressen zo laag dat de 50% een verte-

kenend beeld geeft. Het derde en vierde cohort laten duidelijk het geringe be-

lang van de hoofdakte zien voor de loopbaan van een onderwijzeres. Het aan-

tal onderwijzeressen dat de hoofdakte haalde meer dan verdubbelde in absolu-

te getallen van 12 in het derde cohort naar 27 in het vierde cohort, maar pro-

centueel nam het aantal met bijna de helft af. Belangrijk voor de onderwijze-

ressen was dat de nieuwe functie van onderwijzer met verplichte hoofdakte uit

de onderwijswet van 1878 in principe toegankelijk was voor vrouwen. Nadeel

voor de onderwijzeressen was dat deze functie gewoonlijk samen viel met de

positie van onderwijzer voor de hoogste klas. Onderwijzeressen die bij voor-40
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keur werden ingezet in de laagste klassen kwamen hierdoor minder snel voor

deze functie in aanmerking. Slechts een klein deel van de onderwijzeressen

was in het bezit van de hoofdakte, maar gezien het geringe belang voor hun

loopbaan was het nog een aanzienlijk aantal die het de moeite waard vond om

de hoofdakte te halen.

Studietijd voor de tweede rang of hoofdakte
In het beroepskeuzeboekje uit 1912 schreef hoofdonderwijzer Sterringa dat

voor de hoofdakte een studietijd van gemiddeld drie jaar noodzakelijk was,

waardoor de hoofdonderwijzer zelden jonger was dan 21 jaar.11 Sterringa ging

hier uit van een minimum aantal jaren dat nodig was, maar gaf niet aan hoe-

lang de onderwijzers aan het begin van de twintigste eeuw er gemiddeld over

deden om de hoofdakte te behalen. De studie voor de hoofdakte deden de on-

derwijzers in hun vrije tijd naast hun werk in de lagere school. Het eerste co-

hort had de studie het snelst afgerond en kreeg de tweede rang of hoofdakte na

gemiddeld ruim vier en een half jaar, terwijl de onderwijzers uit het tweede co-

hort het langst studeerden, gemiddeld bijna zes jaar. De onderwijzers uit het

derde en vierde cohort haalden na gemiddeld ruim vijf jaar de hoofdakte. De

korte studieduur voor de onderwijzers uit het eerste cohort had te maken met

het verschil in zwaarte van de examens voor de tweede rang en de hoofdakte.

Als binnen het eerste cohort een onderverdeling wordt gemaakt tussen onder-

wijzers met de tweede rang en de hoofdakte komt dit duidelijk naar voren. Van

de 127 onderwijzers haalden 71 binnen het oude stelsel de tweede rang in ge-

middeld vier jaar en 56 de hoofdakte in ruim vijf jaar.

Een analyse van de vier cohorten in de onderzochte periode van 1848 tot

1887 laat zien dat afgezien van de tweede rang het verschil in leeftijd gering was.

De studietijd van de onderwijzers nam in de loop van de onderzoeksperiode

licht toe. Voor de vrouwen uit het tweede, derde en vierde cohort lag de studie-

tijd net iets hoger dan bij de mannen, tussen de vijf en de zes jaar.12 De meeste

onderwijzers en onderwijzeressen besloten al snel na het verkrijgen van de

hulpakte of zij verder wilden studeren voor de tweede rang of hoofdakte. Met

de langere studieduur nam de gemiddelde leeftijd waarop de onderwijzers de

tweede rang of hoofdakte behaalden, in de periode 1848-1887 licht toe van 23

jaar voor het eerste cohort naar 24 jaar voor de latere cohorten. Gemiddelde cij-

fers zijn geschikt om een algemene ontwikkeling te laten zien, maar verdoeze-

len de grote afwijkingen tussen de onderwijzers onderling. In het eerste cohort

bijvoorbeeld kwamen twee onderwijzers pas na dertien jaar in het bezit van de

hoofdakte. Van één van hen zijn de redenen voor zijn vertraging bekend. Derk

Harmannus Ferré Jacobs schreef op 81-jarige leeftijd een beschouwing over

het begin van zijn loopbaan in Groningen, tijdschrift voor de volkstaal, ge-
schiedenis, volksleven, enz. van de provincie Groningen.13 De jonge Jacobs

kreeg een plaats als kwekeling op de Departementskweekschool voor onder-

wijzers van hoofdonderwijzer Brugsma. In 1852 slaagde hij voor de vierde

rang en in het najaar van 1854, op negentienjarige leeftijd, voor de derde. De

hoofdakte haalde hij uiteindelijk pas op 32-jarige leeftijd in 1867. Jacobs ging

wel onmiddellijk na zijn derde rang verder met de studie. In 1855 werd Jacobs,

net zoals vele andere jongens, ingeloot voor de Nationale Militie, waardoor hij

een half jaar vertraging opliep met zijn studie.14 Kort daarna overleed de vader

van Jacobs die een eigen burgerschool in de stad Groningen had. Jacobs kon 41
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hierdoor zijn studie niet afmaken. Om in zijn onderhoud te voorzien ging hij

als custos werken bij een oude bovenmeester in Surhuisterveen voor een sala-

ris van 300 gulden.15 De oude naam custos werd in de negentiende eeuw nog

lange tijd gebruikt als naam voor de vaste hulponderwijzer die de hoofdonder-

wijzer wegens ouderdom of ziekte verving.16 Daarna werd hij hulponderwijzer

in Appingedam bij hoofdonderwijzer Hendrik Pieter Steenhuis. In 1867 vorm-

de het naderende pensioen van zijn hoofdonderwijzer mogelijk een stimulans

voor Jacobs om alsnog de hoofdakte te halen. Meestal maakte de hulponder-

wijzer, als men tevreden over hem was, een grote kans om tot hoofd benoemd

te worden. Het is aannemelijk dat hij in 1869 meedeed aan het vergelijkend

examen voor de functie van hoofd der school in Appingedam, maar hij zat niet

bij de beste drie.17 Waarschijnlijk bleef Jacobs hulponderwijzer onder de nieu-

we hoofdonderwijzer in Appingedam. Hij eindigde zijn loopbaan in de functie

van hoofdonderwijzer in de cellulaire vrouwengevangenis van Appingedam,

waar hij tot zijn pensioen werkzaam was.18

Met zijn uitzonderlijke hoofdonderwijzerschap in de gevangenis was zijn

loopbaan niet exemplarisch voor een doorsnee onderwijzersloopbaan. Wel laat

het voorbeeld van Jacobs zien dat hij net zoals de meeste onderwijzers direct

na het behalen van zijn onderwijsakte wilde doorstuderen voor de tweede rang.

De dienstplicht vormde voor veel onderwijzers een onderbreking van de stu-

die.19 Na het overlijden van zijn vader moest hij net als de meeste andere hulp-

onderwijzers aan het werk om de kost te verdienen. Studeren voor de hoofd-

akte kon alleen na schooltijd in de avonduren. Onderwijzer Jacobs deed hier

met dertien jaar erg lang over in vergelijking met de gemiddelde studietijd van

vier en een half jaar van de andere onderwijsbevoegden uit het eerste cohort.

Opleiding voor de hoofdakte
Een belangrijk obstakel voor onderwijzers die de hoofdakte wilden halen, wa-

ren de beperkte studiemogelijkheden. Opleidingen voor de hoofdakte kwamen

slechts moeizaam van de grond. Het was zoeken naar de juiste vorm waar on-

derwijzers werk en studie konden combineren, want de onderwijzers wilden en

moesten uiteindelijk wel geld gaan verdienen. Voor negentiende-eeuwse be-

grippen traden onderwijzers op achttien- of negentienjarige leeftijd pas laat toe

tot de arbeidsmarkt. De onderwijzers studeerden meestal zelfstandig voor de

hoofdakte, gesteund en geholpen door hun eigen hoofdonderwijzer.

Verschillende initiatieven zagen het licht om de onderwijzers goed voor te

bereiden op het zware hoofdonderwijzerexamen, maar stierven vaak na enige

jaren weer een zachte dood. In Nieuwe Pekela bijvoorbeeld verzorgde een aan-

tal hoofdonderwijzers en de schoolopziener in 1872 kosteloos onderwijs aan

hulponderwijzers die hoofdonderwijzer wilden worden. In het begin waren er

veel aanmeldingen, maar al spoedig verflauwde de belangstelling en stopten

deze lessen.20 Aan de van rijkswege in 1876 opgerichte normaallessen werden

cursussen verbonden voor het hoofdonderwijzerexamen.21 Na de onderwijswet

van 1878 werden deze opgeheven en kwam er een voltijdse hoofdonderwijzer-

opleiding aan de Rijkskweekschool in Groningen. Ondanks de beschikbaar ge-

stelde beurzen bleek de opleiding geen succes en werd deze in 1881 alweer op-

geheven.22 In 1882 opende de directeur van de Rijkskweekschool een nieuwe

tweejarige avondcursus van onderwijzers tot hoofdonderwijzer. Maar ook hier-

voor bestond te weinig animo en daarom stopte de cursus alweer in 1884.23 Na42
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de opheffing van de cursussen tot opleiding voor hoofdonderwijzer in Sappe-

meer, Winschoten en Veendam hadden leraren van de hogere burgerschool

(HBS) en de hoofden van openbare lagere scholen in die streek zich verenigd

om vanaf 1881 lessen te geven aan jonge onderwijzers ter voorbereiding van

het examen van hoofdonderwijzer. De lessen vonden plaats op de zaterdagmid-

dag, zodat de onderwijzers deze naast hun gewone werk konden volgen.24 Ook

dit initiatief was geen lang leven beschoren en verdween in de loop der jaren.

Districtschoolopziener Wijn betreurde het in 1889 dat er in zijn district geen

opleiding voor de hoofdakte meer bestond. Onderwijzers werden in hun studie

door individuele hoofdonderwijzers begeleid.25 Aan het begin van de twintig-

ste eeuw kwam er weer een cursus voor de hoofdakte in de stad Groningen, nu

georganiseerd door de Bond van Nederlandsche Onderwijzers.26

Al deze initiatieven laten zien dat er geen uniforme opleiding tot hoofdonder-

wijzer bestond. De voorbereiding op het examen voor de hoofdakte bleef voor-

namelijk zelfstudie. De onderwijzers waren afhankelijk van de bekwaamheid en

bereidwilligheid van hun eigen hoofdonderwijzer. In de stad Groningen was het

gemakkelijker voor een onderwijzer om cursussen te volgen of privélessen te

krijgen ter ondersteuning van zijn studie. Bij meerdere onderwijzers viel een

verband te constateren tussen hun vertrek naar de stad Groningen en het beha-

len van de hoofdakte. Zo behaalde hulponderwijzer Evert Kleve uit het tweede

cohort ruim dertien jaar na de hulpakte, op 32-jarige leeftijd, de hoofdakte.27

Kleve werkte al deze jaren in Oude Pekela en Stadskanaal. Op het moment van

slagen was hij werkzaam als hulponderwijzer in Groningen. Bij sommige on-

derwijzers was het niet duidelijk of zij kort voor of vlak na het behalen van de

hoofdakte een baan in de stad Groningen kregen. Het bezit van de hoofdakte

maakte ook voor vele onderwijzers de weg vrij om een mooie functie aan een

school in de stad te bemachtigen. 

De hoofdakte verzilveren
Met het bezit van de hoofdakte kon de onderwijzer gaan solliciteren naar de

functie van hoofd van de school. De directe invloed van de hoofdakte op de on-

derwijzersloopbaan blijkt uit de termijn waarbinnen zij deze functie verkregen.

Voor een groot aantal onderwijzers uit de cohorten was de inkt van hun diplo-

ma amper droog of zij stonden al aan het hoofd van een lagere school. Binnen

een jaar kregen uit de vier cohorten respectievelijk 20,3%, 29,6%, 27,4% en

15,1% van de onderwijzers een benoeming als hoofdonderwijzer. Het meren-

deel van de onderwijzers was binnen vijf jaar na het behalen van de hoofdakte

hoofd van de school geworden. 

Tabel 1.3 Termijn benoeming hoofd na behalen hoofdakte28

1848-1857 1858-1867 1868-1877 1878-1887
N % N % N % N %

< 5 jaar 75 68,8 100 79,4 111 75,5 77 50,3
> 5 jaar 32 29,4 24 19 34 23,1 66 43,1
onbekend 2 1,8 2 1,6 2 1,4 10 6,5
Totaal 109 100 126 100 147 100 153 100
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De onderwijzers uit het tweede cohort hadden de gunstigste uitgangspositie op

de arbeidsmarkt voor hoofdonderwijzers. De onderwijswet van 1857 stimu-

leerde de vestiging van nieuwe scholen, waardoor er meer posities van hoofd-

onderwijzer werden gecreëerd. Daarnaast zorgde de invoering van een pen-

sioenstelsel in 1857 ervoor dat oude hoofdonderwijzers gemakkelijker met

pensioen konden gaan.

De onderwijzers uit het tweede cohort waren jonger met gemiddeld 26 jaar op

het moment dat zij hoofd van een school werden. Voor de onderwijzers uit het

derde, maar vooral het vierde cohort stagneerde de doorstroom naar de functie

van hoofdonderwijzer. De gemiddelde leeftijd waarop de positie van hoofd

werd bereikt, was voor het vierde cohort gestegen naar dertig jaar. Verschillen-

de onderwijzers werden pas na hun veertigste hoofdonderwijzer. Meestal had-

den de onderwijzers met hoofdakte al een mooie functie als onderwijzer aan een

goede school in de stad of een mulo op het platteland. Onderwijzer Jacob Haan

bijvoorbeeld werkte al vanaf het einde van de jaren tachtig op de mulo in Delf-

zijl. Op vijftigjarige leeftijd kreeg hij een benoeming als hoofd van de school in

Blijham.

De cijfers van het vierde cohort laten duidelijk de verminderde kans zien om

met de hoofdakte hoofd van een school te worden. Sommige onderwijzers be-

sloten hun hoofdakte pas te halen als er een kans op een positie van hoofdon-

derwijzer op hun pad kwam. Zij haalden op latere leeftijd de hoofdakte, maar

waren dan binnen een jaar hoofd van een school. Het was wel van belang om

op tijd op die mogelijkheid te anticiperen. Meerten Nienhuis was ruim een jaar

te laat om nog zijn hoofdonderwijzer in Doezum op te volgen. Mogelijk had de

75-jarige hoofdonderwijzer Jurrien Gales Tekkes Beerda nog willen wachten

tot zijn onderwijzer klaar was om hem op te volgen, maar de inwoners stuur-

den hem wegens ongeschiktheid met pensioen. Daarnaast werd Nienhuis mis-

schien ook gestimuleerd door zijn huwelijk in 1891 om na dertien jaar toch de

hoofdakte te halen.29 Een huwelijk of het naderend pensioen van een hoofd van

de eigen school kon een stimulans vormen om de studie voor het hoofdakte-

examen weer op te pakken of er vaart achter te zetten. 

1.2 Loopbaan van de onderwijzers

De functie van hoofdonderwijzer was ‘het doelwit aller streven’
De positie van hoofd der school was ‘het doelwit van aller streven’ zo stelde

districtschoolopziener Wijn in 1890.30 Hoofdonderwijzer Sterringa noemde het

bereiken van de functie van hoofd in 1912 ‘dat wat telt’.31 Wijn en Sterringa

expliciteerden het niet, maar zij bedoelden alleen de carrière van de onderwij-

zers. Vrouwen konden de gehele negentiende eeuw geen hoofd van een ge-

mengde lagere school worden. De loopbaan van de onderwijzeressen komt

daarom apart aan bod. Een belangrijke vraag is dan wie van de Groningse on-

derwijzers erin slaagde de felbegeerde positie van hoofd der school te bemach-

tigen. Uit de onderstaande tabel blijkt dat het aantal onderwijzers die een be-

noeming als schoolhoofd kreeg tussen het eerste cohort en het vierde cohort

toenam, maar procentueel sterk daalde.
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Grafiek 1.3 Totaal aantal benoemingen hoofdonderwijzer32

Van het eerste cohort bereikte bijna 60% van de onderwijzers nog de positie

van hoofd. Het tweede cohort laat al een omslag zien naar minder dan de helft

en voor het derde en vierde cohort verminderde het percentage naar iets min-

der dan een derde. De kans om hoofd van een school te worden, nam door het

toenemend aantal onderwijzers in de loop der jaren sterk af. 

Het percentage van onderwijzers dat de hoofdakte haalde, daalde ook. De

groep onderwijzers die in het bezit was van de bevoegdheid voor hoofdonder-

wijzer steeg daardoor minder snel ten opzichte van het aantal posities van hoofd

van een school.

Grafiek 1.4 Aantal onderwijzers in bezit van de hoofdakte benoemd tot hoofd33

De onderwijzers uit het eerste en tweede cohort die de hoofdakte haalden, wa-

ren nog vrij zeker van een positie als hoofd van de school. Het vierde cohort

laat een grote daling zien van vijftien procent, maar het aantal onderwijzers dat

de hoofdakte haalde, steeg ook fors ten opzichte van een kleine toename van

het aantal hoofdonderwijzers. 45
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De hoofdakte kreeg een andere betekenis voor onderwijzers uit het derde en

vooral het vierde cohort door de functie van onderwijzer met verplichte

hoofdakte. In de bronnen was niet goed te achterhalen hoeveel onderwijzers

deze functie gingen bekleden. Ter stimulering voor de onderwijzers om zich-

zelf verder te bekwamen, stelden veel gemeenten een beloning in van 100 gul-

den extra inkomen per jaar voor het behalen van de hoofdakte. Voor het bezit

van een vakakte in bijvoorbeeld een taal, wiskunde of tekenen kregen de on-

derwijzers meestal 50 gulden voor elke akte. Aangezien deze gemakkelijker te

halen waren dan de hoofdakte, kozen veel onderwijzers vaak eerst voor een

studie voor een vakakte.34

Al vanaf het tweede cohort gold dat minder dan de helft van de mannelijke

onderwijsbevoegden uiteindelijk aan het hoofd van een lagere school kwam te

staan. In het vierde cohort was dit nog geen derde van de cohortleden. Het lijkt

er dan ook op dat de uitspraak ‘het doelwit van aller streven’ van schoolopzie-

ner Wijn in 1890 en het doel van hoofdonderwijzer Sterringa in 1912 meer een

ideaal reflecteerde dan de werkelijkheid.

Minder kans op een positie van schoolhoofd
De ontwikkeling is achteraf onmiskenbaar: een carrièreperspectief waarin elke

hulponderwijzer uiteindelijk de positie van hoofd van een school verwierf naar

een situatie waarin het hoofdonderwijzerschap niet meer voor elke hulponder-

wijzer was weggelegd. Voor de tijdgenoten zelf waren de consequenties van

het toenemende aantal hulponderwijzers in verhouding tot de hoofdonderwij-

zer moeilijker te overzien.35 In 1862 ging de redactie van De Wekker er nog

vanuit dat de functie van hulponderwijzer een tijdelijke positie was in de loop-

baan van een onderwijzer en enkel een voorbereiding was op het hoofdonder-

wijzerschap.36

In de tweede helft van de negentiende eeuw kwamen er steeds grotere scho-

len met meer onderwijsgevenden. Er ontstond een andere verhouding tussen

het aantal schoolhoofden en het aantal gewone onderwijsgevenden. In 1858

was de getalsverhouding tussen schoolhoofd en hulponderwijzers in Neder-

land zo dat op elke vijf hoofdonderwijzers drie hulponderwijzers werkzaam

waren. Er bestonden in die tijd nog veel zogenaamde eenmansschooltjes.

Deze verhouding was in 1880 al omgeslagen naar zeven schoolhoofden tegen-

over elf gewone onderwijsgevenden. Deze ontwikkeling zette versneld door

naar een verhouding van vier schoolhoofden op negen gewone onderwijsge-

venden. De oude situatie dat een onderwijzer ooit zijn hoofd zou opvolgen,

verdween snel. Dit waren de cijfers voor heel Nederland, waarin grote steden

en platteland bij elkaar waren gevoegd. Het verschijnsel van een schoolhoofd

met vele hulponderwijzers concentreerde zich in de stad. In 1874 waren de

cijfers voor de steden één hoofdonderwijzer met zes hulponderwijzers.37 De

situatie op het platteland was heel anders, daar bleven nog lange tijd veel klei-

ne schooltjes bestaan.

In de provincie Groningen waren in 1871 op de openbare scholen 228 hoofd-

onderwijzers, 170 hulponderwijzers en vier hulponderwijzeressen werkzaam.38

Dit betekende een verhouding van ongeveer drie hoofden tegenover twee hulp-

onderwijsgevenden. Ook in Groningen was in 1880 de verhouding tussen het

aantal schoolhoofden en gewone onderwijsgevenden omgeslagen en waren er

al meer hulponderwijsgevenden dan hoofdonderwijzers. Uit een overzicht van46
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het Provinciaal Verslag blijkt dat er in de provincie Groningen 244 hoofdon-

derwijzers en 344 hulponderwijsgevenden werkzaam waren.39

Grafiek 1.5 Verhouding aantal hoofden tot onderwijsgevenden

(Bron: Provinciaal Verslag, 1871 en 1880)

Het verschijnsel van grote scholen concentreerde zich in de stad Groningen.

Daar gaf het schoolhoofd leiding aan meerdere gewone onderwijsgevenden. In

1871 werkten er aan de dertien gewone openbare scholen gemiddeld twee of

drie hulponderwijzers. De stad Groningen liep hiermee achter op de landelijke

cijfers van één hoofdonderwijzer met zes hulponderwijzers die Van Det geeft

in zijn boek over de geschiedenis van de Bond van Nederlandse Onderwijzers.

In 1880 werkten er 110 hulponderwijzers en hulponderwijzeressen aan de 14

openbare scholen in de stad. De verhouding verschoof naar ongeveer 3 school-

hoofden ten opzichte van 27 onderwijsgevenden.

Het platteland van Groningen liet een heel ander beeld zien. In 1871 werk-

ten er 75 hoofdonderwijzers meer in het onderwijs dan hulponderwijzers. In

1880 waren dit slechts twee meer. De verhouding tussen het aantal hoofdon-

derwijzers en gewone onderwijzers was nog niet omgeslagen en de cijfers wa-

ren vrijwel gelijk. Meer in detail zijn er ook verschillen aan te wijzen. In de

dorpen waar een normaalschool aan de openbare lagere school was verbon-

den, was meestal extra onderwijzend personeel aangesteld. Alleen in Warffum

was dit niet het geval en gaven leraren van de in het dorp aanwezige Rijks Ho-

gere Burgerschool les aan de normaalschool. Als in de berekening naast de

dorpen met normaalschool, Finsterwolde, Grijpskerk en Oude Pekela even-

eens de stadjes Appingedam, Delfzijl en Winschoten en de verstedelijkte dor-

pen Hoogezand, Sappemeer en Veendam buiten beschouwing worden gelaten

dan blijkt in 1880 de verhouding 207 hoofdonderwijzers ten opzichte van 171

gewone onderwijzers te zijn. Procentueel is dit respectievelijk 54,8% hoofd en

45,2% hulponderwijsgevenden. Dit betekende dat niet elke hoofdonderwijzer

door een gewone onderwijzer of onderwijzeres geassisteerd werd en er nog

vele eenmansschooltjes bestonden. De kansen voor onderwijzers om hoofd

van een school te worden, waren op het Groningse platteland dus hoger dan

het landelijke gemiddelde. 47
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Eenmansschooltjes op het Groningse platteland
Om de werkelijke situatie in de Groningse plattelandsschool te achterhalen,

wordt gekeken waar de gewone onderwijzers werkten. In 1871 waren er nog

113 zogenaamde éénmansschooltjes, waar het hoofd alleen of met de hulp van

een kwekeling les gaf aan alle leerlingen in de school. Meer dan de helft van de

215 hoofdonderwijzers werkte dus alleen. In 1880 was bijna een derde van de

gewone, openbare lagere scholen in de provincie Groningen nog een éénmans-

schooltje, in totaal 76 van de 223 scholen. Het merendeel voldeed hiermee niet

aan de nieuwe normen van de wet van 1878 dat bij meer dan dertig leerlingen

een extra onderwijzer moest worden aangesteld.40 Slechts negen schooltjes

hadden dertig of minder leerlingen en zouden als éénmansschooltje mogen blij-

ven bestaan.41 De twee kleinste schooltjes met slechts twintig leerlingen ston-

den in de dorpen Oostwold in de gemeente Leek en in Breede in de gemeente

Warffum. Aangezien de nieuwe bepaling in de wet de vraag naar gewone onder-

wijsgevenden enorm opstuwde en een groot tekort op de arbeidsmarkt deed ont-

staan, werd de norm naar boven bijgesteld. Een wijziging van de wet in 1884

bepaalde dat pas bij veertig leerlingen een onderwijzer het hoofd van de school

bij moest staan.42 In de provincie Groningen vielen in 1885 dan nog negentien

scholen beneden deze norm. Het kleinste schooltje stond dat jaar in Westerwijt-

werd en had slechts achttien leerlingen.43

Op het Groningse platteland lijkt in 1880 de verhouding tussen het school-

hoofd en de gewone onderwijzers nog in evenwicht. In de meeste scholen, 94 in

totaal, werd hij geassisteerd door één gewone onderwijzer en 42 scholen hadden

twee gewone onderwijsgevenden in dienst. Slechts in negen scholen waren drie

extra onderwijzers aanwezig, onder andere in Finsterwolde en Grijpskerk waar

een normaalschool gevestigd was. In Oude Pekela had de gewone lagere school

met normaalschool zes gewone onderwijsgevenden in dienst en de school aan

de Kerklaan in Veendam had er vijf.

Op het Groningse platteland had in 1880 nog lang niet op alle scholen de po-

sitie van hoofdonderwijzer de ontwikkeling doorgemaakt van eenmansbedrijf-

je naar leidinggevende over meerdere onderwijsgevenden. Onderwijzers die de

hoofdakte haalden, hadden nog een redelijke kans om een functie van hoofd

van een school te bemachtigen. Zeker als in aanmerking wordt genomen dat

niet elke onderwijzer in het bezit kwam van een hoofdakte en de massaal toe-

getreden onderwijzeressen in het onderwijs geen concurrentie vormden voor

een positie als hoofd van de school.

De onderwijzer met verplichte hoofdakte
De kansen voor onderwijzers om de positie van hoofd van de school te berei-

ken, werden in de tweede helft van de negentiende eeuw steeds kleiner. De

studie voor de hoofdakte was zwaar en de examens moeilijk. Een onderwijzer

die uiteindelijk slaagde voor zijn examen wilde die hoofdakte natuurlijk ver-

zilveren. De onderwijswet van 1878 creëerde daarom een nieuwe functie, ‘de

onderwijzer met verplichte hoofdakte’, waaraan een hogere beloning en meer

status verbonden was. Als er naast het hoofd van de school meer dan drie on-

derwijsgevenden werkzaam waren, diende één onderwijzer de rang van

hoofdonderwijzer te hebben en ouder te zijn dan 23 jaar.44 Dit waren scholen

met meer dan 120 schoolgaande leerlingen. Uit het overzicht uit 1880 van het

aantal leerlingen per school in de provincie Groningen bleek dat er 108 scho-48
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len waren waar één onderwijzer met verplichte hoofdakte en twaalf scholen

waar twee dienden te worden aangesteld. In totaal ging het om 132 functies

van onderwijzer met verplichte hoofdakte in de provincie Groningen.45 Aan-

gezien deze streefcijfers door een tekort aan onderwijzers onhaalbaar waren,

werd het aantal leerlingen bij een wetswijziging in 1884 verhoogd naar 130.

De nieuwe onderwijswet van 1889 bepaalde dat pas boven de 145 leerlingen

deze functie verplicht werd.46 De provincie Groningen telde in 1890 honderd

openbare lagere scholen waar één functie van onderwijzer met verplichte

hoofdakte diende te worden ingesteld en tien met twee van deze functies.47 In

de stad Groningen diende op 1 na, alle 22 openbare lagere scholen deze posi-

tie in te stellen, waaronder 7 met 2 functies. Het is niet bekend hoe snel al deze

nieuwe functies van ‘onderwijzer met verplichte hoofdakte’ konden worden

vervuld. In totaal ging het dan om minstens 149 functies waar de 191 overge-

bleven onderwijzers met hoofdakte uit alle vier cohorten direct aan de slag

konden.

Het was in de bronnen niet goed te achterhalen wie de positie van ‘onderwij-

zer met verplichte hoofdakte’ innam. Vaak werd deze functie aangeduid als ‘eer-

ste onderwijzer’ of ‘plaatsvervangend hoofd’. Deze functie van ‘onderwijzer

met verplichte hoofdakte’ was meestal verbonden aan de hoogste klas. Daardoor

waren het meestal onderwijzers die voor deze positie in aanmerking kwamen en

geen onderwijzeressen.48 Het was waarschijnlijk gebruikelijk dat de onderwij-

zer die het langst aan een school verbonden was automatisch doorschoof naar

de positie van eerste onderwijzer, mits hij in het bezit was van de hoofdakte. Van

drie onderwijzers met de hoofdakte uit het tweede cohort is achterhaald dat zij

in de stad Groningen de positie van ‘plaatsvervangend hoofd’ hadden bereikt.49

De nieuwe functie stimuleerde sommige onderwijzers om zich eindelijk aan

te meldden voor het hoofdakte-examen, terwijl zij al jaren aan een school

werkten met de hulpakte.50 De vijf onderwijzers uit het derde cohort, die de

functie van ‘eerste onderwijzer’ of ‘plaatsvervangend hoofd’ bekleedden, haal-

den pas op oudere leeftijd de hoofdakte. De oudste was Jan Andreas Brassinga

die pas dertien jaar na de hulpakte zijn hoofdakte haalde. Als zoon van een

schoolhoofd in een klein dorpje had hij zelf gezien hoe hard zijn vader moest

werken om rond te kunnen komen. Brassinga haalde zijn hulpakte op het mo-

ment dat er veel vraag was naar hulponderwijzers. Als hulponderwijzer kon hij

veel verdienen en pas in 1890 haalde hij de hoofdakte. Na ruim een jaar kreeg

hij een benoeming als onderwijzer in Leeuwarden en in 1903 vertrok hij naar

Den Haag voor de functie van eerste onderwijzer.51 De negen onderwijzers uit

het vierde cohort die de functie van onderwijzer met verplichte hoofdakte kre-

gen, deden er met zes jaar net iets langer over dan de gemiddelde studieduur

van vijf jaar voor het vierde cohort. Acht van de negen onderwijzers uit het

vierde cohort waren plaatsvervangend hoofd in de stad Groningen geworden.

Een overzicht in het Provinciaal Verslag uit 1900 van onderwijzers aan de 22

openbare lagere scholen in de stad Groningen laat zien dat aan elke school ver-

scheidene onderwijzers met de hoofdakte verbonden waren. Eén of twee aan

elke school hadden de functie van plaatsvervangend hoofd met het daarbij be-

horende inkomen. Aan de Herhalingsschool in de Peperstraat waren bijvoor-

beeld alle veertien onderwijzers in het bezit van de hoofdakte, behalve de twee

onderwijzeressen voor nuttige handwerken.52 De functie van onderwijzer met

verplichte hoofdakte kwam het meeste voor in de stad Groningen waar de 49
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scholen veel leerlingen hadden. Daarnaast trok de stad gemakkelijker onder-

wijzers met hoofdakte die vooruit wilden komen.

Trouwe dienst van een onderwijzer in Warffum beloond
Een voorbeeld van een toegewijde onderwijzer was Sikke Luinge Mulder uit

het eerste cohort die 38 jaar lang in trouwe dienst was van de openbare lagere

school in Warffum. Mulder begon zijn loopbaan als kwekeling en later onder-

meester in Onderdendam. In 1861 werd hij benoemd tot hulponderwijzer in

Warffum en in datzelfde jaar haalde hij de hoofdakte. Mulder solliciteerde be-

gin jaren zestig voor zover bekend tweemaal naar een hoofdonderwijzerplaats

in het vijfde schooldistrict, maar beide keren kwam hij niet op de voordracht

terecht. Bij het vergelijkend examen van 10 mei 1865 in Ten Post scoorde hij

zelfs het laagste van alle vijftien deelnemers.53 Mogelijk bleef Mulder wegens

mislukte sollicitaties naar de positie van hoofd noodgedwongen zijn hele loop-

baan onderwijzer in Warffum. Misschien hoopte hij ooit nog een kans te ma-

ken bij de opvolging van het hoofd van zijn school, maar hoofdonderwijzer

Helmer Molema was nog in de bloei van zijn leven. Pas in 1887 ging Molema

op 65-jarige leeftijd met pensioen. De kans op de positie van schoolhoofd ver-

vloog voor Mulder door het besluit van het gemeentebestuur van Warffum om

de openbare lagere school samen te voegen met de mulo en onder leiding te

plaatsen van het hoofd van de mulo, Van Braambeek. Onderwijzer Mulder

kreeg vanwege zijn vele dienstjaren wel de functie van eerste onderwijzer aan

de openbare lagere school.

In de dagelijkse praktijk fungeerde eerste onderwijzer Mulder waarschijnlijk

vaak als plaatsvervangend hoofd voor de lagere schoolafdeling. Hoofdonderwij-

zer Van Braambeek was erg druk met het onderwijs op de mulo en was daar-

naast ook nog directeur van de Rijksnormaalschool in Warffum. De buitenwe-

reld leek eerste onderwijzer Mulder daarom als hoofd te beschouwen. Gedepu-

teerde Staten noemde in 1887 Mulder hoofd van de openbare school te Warffum

in een besluit om hem goedkeuring te verlenen voor het bekleden van het ambt

van notabel bij de Nederlands Hervormde gemeente.54 Oud-hoofdonderwijzer

Molema bleef na zijn pensioen nog de functie van koster uitoefenen tot zijn

overlijden in 1897. Deze nevenfunctie, die traditioneel aan de positie van hoofd

der lagere school verbonden was, nam Mulder daarna over. Ook dr. Tichelaar,

arts in Uithuizen, sprak in september 1898 over hem als hoofd van de school in

zijn attest, waarin hij gelastte dat Mulder drie maanden vrij moest zijn van

dienst vanwege zijn ziekte.55 Mulder vond zelf dat hij het werk deed van de

hoofdonderwijzer, zoals bleek uit een adres aan het gemeentebestuur, waarin hij

verzocht zijn jaarwedde ‘rijkelijk’ te verhogen, ‘opdat deze iets meer in over-

eenstemming zij met de belooning van het hoofd der inrichting, wiens jaar-

wedde ongeveer het dubbele bedraagt’.56 Mulder kreeg een verhoging, maar tot

zijn spijt niet zoveel als waar hij dacht recht op te hebben. Sikke Luinge Mulder

beëindigde zijn carrière niet als hoofd van de school van Warffum, maar genoot

als eerste onderwijzer onder de drukbezette Van Braambeek in het dorp wel het

aanzien en de erkenning van een schoolhoofd. 

Meer uitgebreid lager onderwijs in Groningen
Na 1857 konden naast de verplichte onderwijsstof op de lagere school vakken

in het meer uitgebreid lager onderwijs (mulo) worden gegeven.57 De vakken50
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waren tekenen, wiskunde, landbouwkunde, gymnastiek en de talen Frans, Duits

en Engels. In 1871 stelde de Commissie van Onderwijs tevreden vast dat steeds

meer scholen vakken uit het meer uitgebreid lager onderwijs gingen aanbie-

den.58 De districtschoolopziener van Winschoten was een voorstander van zelf-

standige mulo-scholen die na het gewone schoolonderwijs nog een zevende of

achtste klas vormden.59 In 1880 waren er zeven zelfstandige mulo-scholen met

een eigen hoofdonderwijzer in de provincie Groningen. Deze scholen voor

meer uitgebreid lager onderwijs hadden meestal weinig leerlingen, zodat op

drie scholen de hoofdonderwijzer het onderwijs alleen verzorgde.60 Aan de an-

dere vier scholen gaven onderwijzers of onderwijzeressen les in één of meer-

dere vakken waarvoor zij de vakakte bezaten. Na 1895 kwam in de grotere

plaatsen, waar ook middelbaar onderwijs aanwezig was, minstens één school

voor met een uitgebreid leerplan.61 De mulo vormde een goede voorbereiding

voor de HBS. Steeds meer kinderen gingen middelbaar onderwijs volgen, ook

uit plaatsen waar geen middelbare school aanwezig was. De districtschoolop-

ziener van Winschoten kende voorbeelden van veraf wonende leerlingen die

het er voor over hadden om elke dag een dubbele wandeling van 1 à 2 uur te

maken om naar de HBS te gaan. Daarom vond hij het wenselijk om in elke gro-

te gemeente tenminste één mulo-school te vestigen.62

Het meer uitgebreid lager onderwijs werd vrijwel alleen gevolgd door kinde-

ren uit de gegoede of zogenaamde fatsoenlijke stand. Het schoolgeld voor de

mulo bedroeg in 1888 rond de f 2,- à f 2,50 per maand. Dit schoolgeld van on-

geveer 25 gulden per jaar voor twee of meer vakken was voor de meeste ou-

ders te hoog.63 De belangstelling voor meer uitgebreid lager onderwijs was niet

in elke gemeente even groot. Het gemeentebestuur van Veendam had begin ja-

ren tachtig besloten om op alle lagere scholen in de gemeente onderwijs in het

vak Frans te geven. Vanwege de geringe belangstelling voor Frans draaide de

gemeente in 1885 dit raadsbesluit weer terug.64

Het belang van vakakten voor onderwijzers
Vanaf de jaren zeventig stelden steeds meer gemeentebesturen prijs op een

hulponderwijzer die onderwijs kon geven in moderne talen en wiskunde.65 Bij

vacatures werd het bezit van een vakakte steeds vaker als vereiste vermeld. Om

onderwijs te mogen geven in vakken van het meer uitgebreid lager onderwijs

moest de onderwijsgevende een aparte vakakte behalen. Tijdens het gewone

examen voor een rang of hulpakte konden de onderwijsgevenden zich laten

examineren in verschillende vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, wis-

kunde of één van de moderne talen. Op de akte van bekwaamheid tot het ge-

ven van schoolonderwijs werd een aantekening gemaakt van het vak of de vak-

ken waar met gunstig gevolg examen in was afgelegd.66 Voor de loopbaan van

de onderwijzers was het goed om zich te specialiseren in een extra onderwijs-

vak. Het voordeel van de vakakte in tegenstelling tot de hoofdakte was dat de

hulponderwijzer deze direct na het examen voor de onderwijsakte kon behalen.

Steeds meer kwekelingen gingen daarom naast hun studie voor de onderwijs-

akte al leren voor een aparte vakakte. Onderwijzers waren eerder in het bezit

van een vakakte dan de hoofdakte en voor sommige onderwijzers vervingen de

vakakten mogelijk de hoofdakte. 

Voor het eerste en het vierde cohort was niet goed mogelijk een compleet

overzicht te geven van het aantal behaalde vakakten vanwege de onvolledig- 51
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heid van de vermelding in de bronnen.67 Als we naar het aantal vakakten in het

tweede en derde cohort kijken dan is er een duidelijke toename waar te nemen.

Het valt op dat het aantal onderwijzers zonder hoofdakte maar met één of meer

vakakten bijna verdubbeld was en procentueel toenam met ruim vijf procent.

Steeds meer onderwijzers haalden tegelijk met het behalen van de hulpakte een

vakakte. Van de onderwijzers uit het tweede cohort, die in het bezit kwamen

van één of meer vakakten, waren dit 33 van de 119 onderwijzers, terwijl uit het

derde cohort 107 van de 177 onderwijzers dit deden. Een stijging van 27,7%

naar 60,4%. In het tweede cohort waren twee uitblinkers die naast de hulpakte

tegelijk slaagden voor vijf vakakten in Frans, Duits, wiskunde, tekenen en

gymnastiek.68 In het derde cohort haalden vier onderwijzers direct met de hulp-

akte nog vier vakakten erbij voor Frans, wiskunde, tekenen en gymnastiek.

Mogelijk zette die stijging door in het vierde cohort waar Hendrik Suk bijvoor-

beeld zes vakakten plus een akte voor middelbaar onderwijs Duits haalde en

daarnaast nog de hoofdakte.

De districtschoolopziener van Groningen benadrukte het belang van de vak-

ken wiskunde en tekenen op de normaalscholen die hij voor de aankomende

onderwijzers belangrijker vond dan het vak Frans. Onderwijzers konden zich

deze taal met zelfstudie wel eigen maken.69 Wiskunde was voor de onderwij-

zers van het eerste en tweede cohort de meest favoriete akte. Bij het derde en

vierde cohort scoorde dit vak nog steeds erg hoog. In het tweede cohort haalde

ruim 23% van de onderwijzers de vakakte wiskunde en in het derde cohort

ruim 29%. Naast wiskunde was tekenen zeer gewild. In het derde cohort had

ruim 31% deze vakakte.

De gemeentebesturen stelden het meeste belang in het vak Frans. In de jaren

zeventig werd de vakakte Frans het meest gevraagd bij vacatures. Daarnaast

was er vraag naar Duits, wiskunde en tekenen. Het Frans was aan het einde van

de negentiende eeuw de belangrijkste vreemde taal in Nederland. De vakakte

Frans was de meest behaalde vakakte onder onderwijzers in het derde en vierde

cohort gevolgd door de vakakte Duits. Voor de Groningse onderwijzers was de

Duitse taal veel gemakkelijker te leren dan het Frans. Invloeden van het Duits

zijn terug te vinden in het Groningse dialect en de uitspraak was niet zo zacht

als de Franse taal. De meeste onderwijzers waren net als de leerlingen gewend

om het platte dialect te spreken. De schoolopzieners klaagden regelmatig over

de onmogelijkheid voor de leerlingen in Groningse scholen om een behoorlijk

accent in het Frans te krijgen.70 De vakakte Engels werd bij vacatures zelden ge-

vraagd, waardoor maar weinig onderwijzers hun studie wijdden aan dit vak.

Procentueel nam het aantal onderwijzers met een vakakte voor vreemde talen in

het derde en vierde cohort af. In de onderwijswet van 1878 was de bepaling op-

genomen dat voor het verkrijgen van de bekwaamheid in de vakken Frans, Duits

en Engels het bezit van de akte voor hoofdonderwijzer vereist was.71

Met het behalen van een vakakte vergrootte de hulponderwijzer zijn kansen

op de arbeidsmarkt en kon hij een hoger inkomen verdienen. Bovendien be-

stond de mogelijkheid om naast de gewone baan onderwijs in een bepaald vak

te geven aan een normaalschool of wat bij te verdienen met privéonderwijs.

De akte vrije- en orde oefening
In 1857 was het vak ‘s. de gymnastiek’ als niet-verplicht vak ingevoerd op de

lagere school.72 Het vak gymnastiek nam een aparte plaats in op de school, om-52
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dat hiervoor speciale voorzieningen getroffen moesten worden, zoals een gym-

lokaal en gymtoestellen. In de jaren tachtig gingen de Groningse schoolop-

zieners zich steeds meer inzetten voor gymnastiekonderwijs binnen het lager

onderwijs. Zij vonden gymnastiek belangrijk op de lagere school, omdat het

onderwijs veel geestesinspanning van de jeugd vergde en de leerlingen aan 

het natuurlijke kinderspel onttrokken werden. De gymnastiekoefeningen kon-

den een weldadige invloed uitoefenen op de gezondheid en welzijn van het

lichaam. Ook was het vak goed voor het aanleren van orde en tucht. De school-

opzieners waren van mening dat de ontwikkeling van het lichaam evenzeer tot

de opvoeding behoorde als de ontwikkeling van de geest.73 Toch kwam het vak

gymnastiek op de lagere school moeizaam van de grond. Het argument was dat

het de gemeenten ontbrak aan financiële middelen, maar volgens de district-

schoolopziener zagen ze het belang van gymnastiek niet in.74

De voorstanders van gymnastiekonderwijs bereikten hun doel met de nieuwe

onderwijswet van 1889. Het vak ‘j. de vrije en orde-oefeningen der gymnas-

tiek’ werd als verplicht vak ingevoerd.75 De gemeenten kregen tot 1 januari

1893 de tijd om aanpassingen aan de schoolgebouwen te treffen. Daarnaast

moesten ze zorgen voor voldoende bevoegde onderwijzers en onderwijzeres-

sen die dit vak mochten geven. Onderwijsgevenden konden examen doen voor

een aantekening op hun onderwijsakte. Kwekelingen kregen de mogelijkheid,

als zij geslaagd waren, om zich meteen na het examen voor de onderwijsakte

te laten examineren voor het vak ‘vrije en orde-oefeningen der gymnastiek’.76

In 1891 volgden vele onderwijzers en hoofdonderwijzers in Groningen op ei-

gen kosten een opleiding bij bevoegde leraren en deden examen voor het vak

gymnastiek. Er bestond ongerustheid dat zij ontslagen zouden kunnen worden

als zij geen aantekening hadden voor het verplichte vak vrije en orde-oefenin-

gen. Deze angst was onterecht.77 Het zag er daarom naar uit dat er bij de invoe-

ring van het vak genoeg bevoegde onderwijzers zouden zijn.78

Toch verliep de invoering van het vak lichamelijke oefening niet soepel. In

de stad Groningen werd het gymnastiekonderwijs onder de gewone schooltij-

den gegeven. Kinderen die niet meededen aan gymnastiek mochten niet meer

deelnemen aan het gewone onderwijs en werden genoteerd voor verzuim.79 Op

het platteland waren slechts enkele scholen die onderwijs in de gymnastiek ver-

zorgden. Er was een gebrek aan geschikte lokalen en gymnastiekhulpmiddelen.

De verplichte invoering werd daarom uitgesteld tot 1 januari 1897.80 Vlak voor

de nieuwe ingangsdatum kwam er een nieuwe wettelijke bepaling die gemeen-

ten de mogelijkheid bood telkens voor vijf jaar vrijstelling te krijgen.81 Het ge-

volg was dat in 1897 54 van de 57 Groningse gemeenten vrijstelling vroegen

van de verplichting om onderwijs in lichamelijke oefening te geven. Uitzonde-

ringen waren de stad Groningen, Sappemeer en Hoogkerk. Alleen de scholen

waar geen onderwijzer met de akte of geen geschikt lokaal aanwezig was, kon-

den vrijstelling krijgen. In totaal moest er in 1897 op 59 scholen onderwijs in

de gymnastiek worden gegeven en kregen 117 scholen voor drie jaar een vrij-

stelling.82

De sympathie voor het vak gymnastiek was bij de gemeenten in de provin-

cie Groningen niet groot. Velen waren van mening dat gymnastiekles op het

platteland overbodig was. Op het platteland kregen de kinderen genoeg bewe-

ging. De drie jaar uitstel zouden de meeste scholen volgens de schoolopziener

gewoon volmaken zonder stappen te ondernemen om een geschikt lokaal te 53
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bouwen en een bevoegde onderwijzer of onderwijzeres aan te stellen.83 Het vak

lichamelijke oefening was ook impopulair onder de onderwijzers. De aanteke-

ning gymnastiek leverde geen profijt op. Onderwijzers met de bevoegdheid

moesten al het onderwijs in de gymnastiek geven, terwijl andere onderwijzers

hiervan vrijstelling kregen. Het zou volgens de schoolopziener billijk zijn om

de onderwijzers ook te belonen voor het extra vak dat zij gaven. Hij pleitte er-

voor dat de overheid zorgde voor een gymlokaal en een verhoging van de jaar-

wedde, waardoor de sympathie voor het gymnastiekonderwijs zou groeien. On-

derwijzers met een bevoegdheid zouden ook de voorkeur moeten krijgen bij

een vacature.84 Districtschoolopziener Alberda van Ekenstein wilde geen

schoolhoofden zonder de bevoegdheid voor het vak lichamelijke oefening

meer benoemen. De minister verschilde hier echter van mening over, zodat een

onderwijzer zonder aantekening vrije en orde-oefeningen toch hoofd van een

school kon worden.85 Ook de extra beloning voor het geven van gymnastiek-

onderwijs kwam er niet en geen voorkeursbehandeling bij een vacature.

De aantekening voor vrije- en ordeoefeningen was tijdens het onderwijsexa-

men vrij gemakkelijk te behalen. In 1905 waren er in de provincie Groningen

daardoor steeds meer onderwijzers die de bevoegdheid voor lichamelijke oefe-

ning hadden. De gemeentebesturen ontbrak het aan ijver om geschikte gym-

lokalen bij de scholen te bouwen.86 Op de loopbaan van de onderwijzers bleek

het bezit van een bevoegdheid voor vrije en orde-oefeningen geen invloed te

hebben. Er waren geen financiële voordelen aan verbonden en het was geen be-

langrijke kwalificatie bij een sollicitatie. Het gemis van de aantekening voor

gymnastiek stond een carrière tot hoofd van een school niet in de weg.

Werken in het bijzonder onderwijs
In de provincie Groningen kwamen in de jaren zestig van de negentiende eeuw

al enkele bijzondere christelijke scholen voor. Meestal ging het om kleine

schooltjes met alleen een hoofdonderwijzer. De gereformeerde gemeenten

moesten veel moeite doen om een goede hoofdonderwijzer te vinden. Eén van

de eerste bijzondere scholen van de Afgescheidenen die in mei 1860 werd op-

gericht in Grootegast, sloot een jaar later alweer haar deuren wegens het ver-

trek van de onderwijzer.87 Met het oplaaien van de schoolstrijd, werden er van-

af 1874 meer bijzondere christelijke scholen in de provincie Groningen opge-

richt. Er kwamen zo weer nieuwe mogelijkheden voor onderwijzers om de po-

sitie van hoofd van de school te verwerven, mits zij van de juiste geloofsge-

zindte waren. Vooral de onderwijzers uit het tweede en derde cohort betraden

op het juiste moment de arbeidsmarkt en profiteerden hiervan. Van de onder-

wijzers uit de cohorten die een benoeming tot hoofd van een school kregen,

kwamen voor het eerste cohort 5,5%, tweede cohort 9,5%, derde cohort 12,2%

en vierde cohort 3,9% op een bijzondere, christelijke school terecht.88 In de pe-

riode 1848-1887 waren de mogelijkheden voor een opleiding aan een bijzon-

dere christelijke school nog beperkt. De schoolopzieners constateerden dat bij

uitzondering kwekelingen hun gehele opleiding van één hoofdonderwijzer aan

zijn eigen school kregen en dit voornamelijk bijzondere scholen betrof. Hun

slagingskans bij het onderwijsexamen was minder groot. De schoolopziener

vond dit logisch, want één onderwijzer kon hen niet alles leren wat ‘tal van

knappe mannen in een inrichting’ wel konden doen.89 In 1885 bestond er al een

christelijke normaalschool van de Gereformeerden in Loppersum. Een aantal54
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christelijke gereformeerde onderwijzers gaf daar les aan veertien kwekelingen

in de gewone vakken voor lager onderwijs en in Frans en Duits.90 De school-

opziener van het district Winschoten vond de opleiding voor kwekelingen ver-

zorgd door de hoofden van bijzondere scholen in Oostwold en Wagenborgen

zeer primitief en die herinnerden aan vroegere, verouderde, toestanden uit de

schoolwereld.91 De districtschoolopziener noemde het een dwaling dat Rijks-

kweekscholen en Rijksnormaallessen niet in bijzondere onderwijzers konden

voorzien, want veel hoofden van bijzondere scholen en onderwijzers hadden

hun opleiding genoten op een Rijksschool zonder dat dit hun ‘Godsdienstrich-

ting’ had geschaad.92 Met de oprichting van steeds meer bijzondere scholen

gingen de christelijke onderwijsverenigingen ook meer aandacht besteden aan

de opleiding van christelijke onderwijzers. Het schoolbestuur van de hervorm-

de school in de Poelestraat benoemde vanaf de oprichting het liefst onderwij-

zers die waren opgeleid aan de christelijke normaalschool de Klokkenberg in

Nijmegen, maar dit was niet altijd mogelijk. In 1863 begon de school daarom

een eigen kwekelingenklas.93 Bij het derde cohort begonnen meer onderwijzers

hun loopbaan als hulponderwijzer aan een bijzondere school. Onderwijzer Jan

Alberts werkte direct na het behalen van de hulpakte in 1872 als hulponderwij-

zer aan de bijzondere christelijke school in de Poelestraat in Groningen. Vanaf

1878 ging hij als hulponderwijzer in Arnhem werken aan een christelijke

school. In 1879 vertrok hij naar Friesland waar hij vanaf 1879 achtereenvolgens

hoofd was van de christelijke school in Marssum, Ee, Wanswerd en Beetgumer-

molen. De onderwijzers die aan een christelijke school gingen werken, begon-

nen allemaal hun eerste positie als hoofd van een bijzondere christelijke school,

waarna zij hun loopbaan verder vervolgden binnen het bijzonder onderwijs. De

keuze voor het openbaar of christelijk onderwijs werd door de onderwijsbe-

voegden uit de laatste twee cohorten vroeg gemaakt.

1.3 Loopbaan van de onderwijzeressen

Loopbaanperspectief van de onderwijzeressen
De loopbaan van de onderwijzeressen had een ander verloop dan van de onder-

wijzers. Daarnaast ging een groot deel van de vrouwelijke onderwijsbevoegden

waarschijnlijk nooit in het onderwijs werken. Van veel vrouwen was geen be-

noeming als onderwijzeres bekend. Zo was van de helft van de zestien vrouwe-

lijke onderwijsbevoegden uit het tweede cohort onbekend of zij in het onder-

wijs hadden gewerkt. Voor het eerste, derde en vierde cohort gold dit voor on-

geveer een derde van de vrouwelijke onderwijsbevoegden. Het was mogelijk

dat sommige gediplomeerde onderwijzeressen als gouvernante of huisonder-

wijzeres privéonderwijs gingen geven, waardoor hun werkkring buiten beeld

van dit onderzoek bleef. Van slechts een kleine groep onderwijzeressen was de

gehele loopbaan of een deel daarvan te achterhalen. De meeste onderwijzeres-

sen werkten veel korter in het onderwijs dan de onderwijzers. In 1898 consta-

teerde districtschoolopziener Wijn dat de onderwijzeressen geen lange loop-

baan in het onderwijs volgden. Hij weet dit aan hun zwakkere gestel, waardoor

zij op de lange duur niet bestand waren tegen het drukke werk in het onderwijs.

Volgens de schoolopziener gingen de meeste onderwijzeressen na tien à vijf- 55
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tien dienstjaren wegens ziekte al met pensioen.94 De onderwijzeressen waren

dan op een leeftijd van eind twintig of begin dertig jaar, waarop veel vrouwen

in het huwelijk traden. Opvallend was dat de schoolopziener huwelijk of zwan-

gerschap niet noemde als reden voor het stoppen met werken. Tot 1904 werd

er in de Provinciale Verslagen met geen woord gerept over onderwijzeressen

die in het huwelijk traden of zwanger werden. Blijkbaar zagen de schoolopzie-

ners hier geen problemen voor het onderwijs.95

De carrièremogelijkheden voor de onderwijzeressen waren zeer beperkt. On-

derwijzeressen mochten geen hoofd van een gemengde openbare of bijzonde-

re school worden. Gezien de beperkte mogelijkheden zullen voor de meeste

vrouwen die de onderwijsakte haalden, de positie van hoofd van een school

niet hun eerste ambitie zijn geweest. Daarom was het behalen van de hoofdakte

voor de onderwijzeressen minder relevant voor hun loopbaan in het onderwijs.

Slechts een klein aantal van de onderwijzeressen studeerde voor de hoofdak-

te.96 Het aantal onderwijzeressen dat hoofd van een school werd, bleef in alle

vier cohorten vrijwel gelijk. 

Onderwijzeressen konden alleen hoofd van een meisjesschool of een bewaar-

school worden. Er bestonden openbare en bijzondere meisjesscholen. Vaak wa-

ren de bijzondere scholen gesubsidieerd door de gemeente. Meestal werd er op

de meisjesscholen meer dan alleen lager onderwijs gegeven. Te onderscheiden

waren de mulo voor meisjes, Franse dag- en kostschool voor meisjes, school ter

voorbereiding voor middelbaar onderwijs voor meisjes en de school voor jonge

juffrouwen. Al deze meisjesscholen hadden een meer elitair karakter. Onderwij-

zeressen konden op een vacature solliciteren voor een functie van hoofd van een

bestaande meisjesschool. Voor de functie van hoofdonderwijzeres waren een

goede naam en goede contacten met het stadsbestuur en notabelen belangrijk.

Meisjesscholen in Groningen
In de stad Groningen bestonden in de jaren vijftig en zestig verschillende bij-

zondere lagere scholen voor meisjes waar meestal meer uitgebreid lager onder-

wijs werd gegeven. In 1860 waren er bijvoorbeeld twee bijzondere lagere scho-

len voor meisjes en vijf bijzondere scholen voor middelbaar onderwijs.97 De

indeling in scholen voor lager of middelbaar onderwijs was niet altijd duide-

lijk. Met de invoering van de wet op het middelbaar onderwijs in 1864 werden

de scholen van hoofdonderwijzeres Winter en hoofdonderwijzeres Hoekzema

bijvoorbeeld tot het middelbaar onderwijs gerekend, maar de schoolcommissie

van Groningen verwachtte dat zij weer onder het uitgebreid lager onderwijs

zouden worden gebracht. Deze twee scholen leden een wat kwijnend bestaan

met slechts tien leerlingen op de school van mejuffrouw Winter en zes bij me-

juffrouw Hoekzema.98 In 1870 bestond alleen nog de school van hoofdonder-

wijzeres Bleijenberg die tot 1878 bleef bestaan. Het christelijke bijzondere on-

derwijs bood in de provincie Groningen in tegenstelling tot andere provincies

vrijwel geen arbeidsplaatsen voor de onderwijzeressen.

Aan de Oude Boteringestraat werd in september 1872 de nieuwe Openbare

school voor uitgebreid lager onderwijs voor meisjes geopend onder leiding van

hoofdonderwijzeres Birnie.99 In 1875 besloot de gemeenteraad van Groningen

tot een reorganisatie van de meisjesscholen in de stad om een betere aanslui-

ting te krijgen tussen het lager en het middelbaar onderwijs. De meisjesschool

der vierde klasse en de mulo voor meisjes werden samengevoegd tot één56
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school met ongeveer driehonderd leerlingen. Deze Openbare school ter voor-

bereiding voor middelbaar onderwijs voor meisjes kreeg een indeling in twaalf

halfjarige klassen. De leiding kwam bij hoofdonderwijzeres Birnie te liggen

die assistentie kreeg van twaalf hulponderwijzeressen.100 In september 1882

kreeg Groningen een ‘Tweede openbare school ter voorbereiding voor middel-

baar onderwijs voor meisjes’, gevestigd in de Peperstraat. Deze school vorm-

de tevens de leerschool voor de gemeentelijke Kweekschool voor Onderwijze-

ressen. De Tweede meisjesschool bood naast de functie van hoofdonderwijze-

res arbeidsplaatsen voor vier gewone onderwijzeressen die al snel uitbreidden

naar zeven onderwijzeressen.

De mulo voor meisjes van mejuffrouw Birnie vormde lange tijd de enige

loopbaanmogelijkheid voor onderwijzeressen in de stad Groningen. Pas na de

onderwijswet van 1878 kwam daar verandering in. In de provincie was het niet

veel beter gesteld. Gedeputeerde Staten van Groningen betreurden het in 1868

dat er geen opleiding voor onderwijzeressen nodig scheen te zijn. De oorzaak

hiervoor was dat in deze provincie weinig behoefte was aan vrouwelijk onder-

wijzend personeel, omdat buiten de stad Groningen slecht drie scholen voor

meisjes waren: in Hoogezand, Veendam en Winschoten. Volgens Gedeputeer-

de Staten was dit een bewijs dat de beschaving en vorming van de meisjes tot

nu toe werd verwaarloosd.101 De school in Hoogezand was een gewone open-

bare mulo met een afdeling voor jongens en één voor meisjes. De beide ande-

re scholen waren bijzondere gesubsidieerde meisjesscholen voor meer uitge-

breid lager onderwijs. De hoofdonderwijzeres aan deze scholen kreeg een jaar-

lijkse toelage van de gemeente en moest haar inkomen aanvullen met het

schoolgeld van haar leerlingen. De mulo voor meisjes in Veendam leidde in

1879 een kwijnend bestaan. Na een reorganisatie nam het aantal leerlingen op

de mulo voor meisjes toe van circa 25 naar 41 leerlingen en werd een derde on-

derwijzeres benoemd. Voor het onderwijs in natuurkundige wetenschap en te-

kenen wilde het gemeentebestuur van Veendam een onderwijzer aanstellen.

Het doel was de school om te vormen tot een school voor middelbaar onder-

wijs met driejarige cursus, zodat de meisjes niet meer naar de Hogere Burger-

school hoefden, ‘waar zij toch niet op hunne plaats zijn’. Het gemeentebestuur

van Veendam vond het onderwijs op de HBS namelijk niet wenselijk voor

meisjes.102 De twee bijzondere mulo’s voor meisjes in Veendam en Winschoten

bleven voldoende leerlingen trekken en het zwaartepunt van het onderwijs

kwam te liggen op de levende talen.103

Om op één van de scholen voor meer uitgebreid onderwijs voor meisjes te

werken, konden onderwijzeressen niet zonder een vakakte voor één of meer

vreemde talen. Het aantal posities van hoofd van een meisjesschool bleef in de

provincie Groningen voor vrouwen zeer beperkt.

Weinig kans op een positie van hoofdonderwijzeres in Groningen
De onderwijzeressen die de onderwijsakte in Groningen haalden, hadden be-

perkte mogelijkheden om in deze provincie hoofd van een school te worden.

Voor de positie van hoofd van één van de meisjesscholen was een goede repu-

tatie heel belangrijk en de juiste contacten binnen de hogere kringen. De vrou-

wen uit de eerste drie cohorten hadden of geen ambitie om hoofd van één van

de scholen te worden of bleken niet over de juiste connecties te beschikken. De

eerste hoofdonderwijzeressen op de gemeentelijke meisjesscholen in de stad 57

Proefschrift binnen noten  20-10-2014  14:18  Pagina 57



Groningen kwamen allemaal van buiten de provincie. Het hoofd van de Open-

bare school ter voorbereiding voor middelbaar onderwijs voor meisjes, onder-

wijzeres Birnie was afkomstig uit Kampen. Mejuffrouw Birnie was een begrip

in Groningen en bleef veertig jaar lang op deze post tot haar eervol ontslag in

1912. Aan het hoofd van de Tweede openbare school ter voorbereiding voor

middelbaar onderwijs voor meisjes werd onderwijzeres Anna Elizabeth van

Epen aangesteld die was geboren in Nederlands Indië. Zij trouwde in 1888 en

werd opgevolgd door de Friese Ietje Kooistra. Hoofdonderwijzeres Kooistra

was lerares wiskunde, schoonschrijven en handwerken aan de Kweekschool

voor Onderwijzeressen in Groningen. In 1896 vertrok zij voor een benoeming

als directrice van de Rijkskweekschool voor Onderwijzeressen in Apeldoorn.

Daarna namen achtereenvolgens twee Groningse onderwijzeressen de leiding.

Hoofdonderwijzeres Alberta Helena Borleffs104 uit het vierde cohort bleef twee

jaar hoofd van de school en stopte met werken voor haar huwelijk in juli 1898.

Haar functie werd overgenomen door hoofdonderwijzeres Jantje Borgman.105

In 1906 werd hoofdonderwijzeres Borgman benoemd tot directrice van de

Kweekschool voor Onderwijzeressen. Zij werd opgevolgd door Jantje Mossel

die meer dan vijfentwintig jaar hoofd van de Tweede meisjesschool was.

Op de drie meisjesscholen in de Winschoten, Veendam en Hoogezand kwa-

men geen van de vrouwelijke onderwijsbevoegden uit de cohorten terecht als

hoofdonderwijzeres. Het was voor onderwijzeressen uit een andere provincies

goed mogelijk om de positie van hoofd te verwerven aan één van de meisjes-

scholen in Groningen. Er was weinig concurrentie van onderwijzeressen uit

Groningen vanwege het relatief kleine aantal dat voor 1878 de onderwijsbe-

voegdheid haalde en het hoge aantal dat niet in het onderwijs ging werken. Be-

langrijk was dat de onderwijzeressen goede connecties hadden met het gemeen-

tebestuur of de plaatselijke notabelen. De jongere broer van hoofdonderwijze-

res Renssen van de meisjesschool in Hoogezand was schoolopziener in de pro-

vincie Groningen en directeur van de HBS in Sappemeer. Zij was waarschijn-

lijk tegelijk met hem naar de stad Groningen gekomen. Johan Willem Anton

Renssen kreeg in 1864 een benoeming als leraar Nederlands en aardrijkskunde

aan de Rijks-HBS in Groningen en Johanna Alida Renssen haalde dat jaar de

akte voor hoofdonderwijzeres. In 1888 trad zij in het huwelijk met schoolopzie-

ner Fikkert van het arrondissement Hoogezand en stopte met werken. De mulo

ging verder onder de eenhoofdige leiding van hoofdonderwijzer IJkema.

De positie van hoofdonderwijzeres aan de meisjesscholen in Veendam en

Winschoten wisselde in de jaren zeventig snel achterelkaar.106 Een aantal hoofd-

onderwijzeressen nam ontslag vanwege hun aanstaande huwelijk.107 Anderen

vertrokken voor een benoeming in een andere plaats. Opvallend was dat twee

hoofdonderwijzeressen die vertrokken een benoeming van de functie van hulp-

onderwijzeres aannamen. Deze functies waren dus aantrekkelijker dan de posi-

tie van hoofdonderwijzeres aan één van deze meisjesscholen. Mogelijk leverden

de meisjesscholen te weinig inkomen op voor de hoofdonderwijzeressen.

Aanbevelingen voor hoofdonderwijzeres aan een meisjesschool
Het aantal posities van hoofd van een bestaande meisjesschool was in de pro-

vincie Groningen zeer klein. Om de functie van hoofdonderwijzeres uit te oefe-

nen, kon een onderwijzeres een eigen school oprichten. Alle 24 onderwijzeres-

sen uit het eerste cohort hadden met hun Acte van Algemeene Toelating tot58
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schoolhouderes de bevoegdheid om hoofdonderwijzeres te worden. Zes onder-

wijzeressen uit deze cohort werden hoofd van een eigen school, waarvan vijf in

de stad Groningen.108 Eén onderwijzeres, Geertruida Aleida Behrns, keerde te-

rug naar haar geboortestad Franeker en opende daar een School voor Jonge Juf-

vrouwen.109 Zij was de dochter van schoolopziener Johannes Henricus Behrns

die later inspecteur van het lager onderwijs in Friesland werd.

De onderwijzeressen van het tweede cohort begonnen hun loopbaan na de

wet van 1857. Zij haalden binnen het nieuwe stelsel net als de onderwijzers de

hulpakte en moesten om hoofd van een meisjesschool te worden ook de akte

van bekwaamheid als hoofdonderwijzeres verkrijgen. Acht van de zestien on-

derwijzeressen was in het bezit van de hoofdakte, waarvan de helft de positie

van hoofdonderwijzeres op een meisjesschool verwierven. Alle vier verhuisden

daarvoor naar een andere provincie. Hielkje Buijs werd in 1882 benoemd tot

hoofdonderwijzeres van de gemeenteschool voor meisjes in Leeuwarden. Zij

stond dertig jaar lang tot haar pensioen in 1912 aan het hoofd van deze

school.110 Twee andere onderwijzeressen waren de zussen Aurelia Maria en

Maria Wilhelmina Henderika Hoitsema, die elkaar hielpen in hun loopbaan in

het onderwijs. Aurelia Maria behaalde de hulpakte in het voorjaar van 1861 en

in het najaar de vakakten Frans en Engels. In september 1863 vertrok zij als

gouvernante naar Breukelen. Vijf jaar later kreeg zij een aanstelling als secon-

dante aan een meisjesschool in Leiden. In 1870 kon Aurelia Maria deze school

overnemen van de hoofdonderwijzeres. Zij stelde vervolgens haar drie jongere

zussen aan als hulponderwijzeres. Het aantal leerlingen liep de volgende jaren

terug, waarop hulponderwijzeres Maria Wilhelmina Henderika besloot een an-

dere functie te zoeken. Zij kreeg in 1873 de benoeming als hoofd van de Open-

bare Meisjesschool voor Uitgebreid Lager Onderwijs in Rotterdam. Vanwege

haar huwelijk met dr. J. Rutgers in 1885 zegde zij deze functie op.111 Aurelia

Maria Hoitsema was haar in 1880 gevolgd naar Rotterdam en richtte daar zelf

een mulo voor meisjes uit de gegoede stand op. Zij bleef directrice van deze

school tot haar pensioen in 1901.112

Slechts 12 van de 54 vrouwen uit het derde cohort was in het bezit van de akte

voor hoofdonderwijzeres. Zes van hen maakten gebruik van deze hoofdakte,

waarvan vijf hoofd van een school buiten de provincie Groningen werden.113 De

twee zussen Dieuwertje Tjabbina en Maria van Calcar vestigden in mei 1879

een eigen Kostschool voor jonge dames in Huize Eureka gelegen tussen Twello

en Deventer. Samen stonden de zussen Van Calcar aan het hoofd van deze kost-

school. Daarna verhuisden zij hun meisjeskostschool in 1887 naar Zutphen en

vervolgens in 1889 naar Rhenen.

Van het vierde cohort met 234 vrouwen waren slechts 27 onderwijzeressen

in het bezit van de hoofdakte. Voor vijf onderwijzeressen werd het bezit van

de hoofdakte beloond met de positie van hoofd van een school. Geertruida Eg-

berdina Thieme werd directeur van een ‘Inrichting voor opvoeding en onder-

wijs’ in Maarsen. Zij had in 1891 deze school samen met een andere onder-

wijzeres overgenomen van twee hoofdonderwijzeressen.114 Ruim tien jaar la-

ter gaf zij leiding aan een tehuis voor schoolgaande meisjes in Arnhem waar

toezicht werd gehouden op alle studies.115 Drie hoofdonderwijzeressen waren

slechts een paar jaar hoofd van een school, vanwege een huwelijk, ernstige

ziekte of een tijdelijke benoeming. 

De onderwijzeressen hadden de mogelijkheid om zelf een bijzondere meis- 59
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jesschool op te richten of een bestaande school over te nemen. De toestemming

van het gemeentebestuur was hiervoor een eerste vereiste. Daarnaast waren

goede contacten binnen de hogere kringen belangrijk om genoeg leerlingen aan

te trekken. De zussen Van Calcar kregen de aanbeveling van twee hoofdonder-

wijzeressen uit Groningen, Birnie en Renssen en de directrice van de HBS voor

meisjes uit Groningen.116 Verder werd hun initiatief publiekelijk gesteund door

hooggeplaatste heren vanuit het onderwijsveld.117 Johanna Elisabeth Winkler

Prins uit het derde cohort werd benoemd tot hoofdonderwijzeres aan de ‘Dag-

en kostschool van mulo voor meisjes’ in Dokkum. Zij kreeg de belangrijke aan-

beveling van de burgemeester en de voorzitter van de plaatselijke schoolcommis-

sie van Dokkum. Daarnaast steunden de schoolopziener en de voorzitter van de

schoolcommissie uit Veendam haar.118 Hoofdonderwijzeres Winkler Prins kreeg

van de gemeente een jaarlijkse subsidie van 800 gulden, plus vrije woning.119

Gemeenten steunden vaker particuliere kostscholen met een subsidie en stelden

soms een gebouw met lokalen ter beschikking. Zij zagen het onderwijs voor de

‘meer beschaafde’ stand als een gemeentelijk belang.120

Slechts een beperkt aantal vrouwen uit de cohorten haalde de hoofdakte en

daarvan werd maar een kleine groep onderwijzeressen daadwerkelijk hoofd

van een school. Opvallend was dat uit het eerste cohort de meeste hoofdonder-

wijzeressen voortkwamen die een eigen school begonnen in de stad Groningen.

Het was in die tijd nog gemakkelijk om een meisjesschool in de stad te begin-

nen of over te nemen. Het merendeel van de onderwijzeressen uit de volgende

drie cohorten vertrok naar een andere provincie. Vaak hadden zij hulp van hun

familie bij het opzetten of overnemen van een school en kwamen zij zelf uit de

meer gegoede burgerij. Binnen hun eigen sociale milieu verwierven zij steun

van respectabele personen binnen het onderwijs of andere voorname lieden om

hun school aan te bevelen

Een uitzondering: hoofdonderwijzeres aan een gemengde lagere school
Mejuffrouw Kooistra, directrice van de Rijkskweekschool voor Onderwijze-

ressen in Apeldoorn deed in 1899 een poging om een vrouw tot hoofd te be-

noemen van de co-educatieve leersschool verbonden aan haar Kweekschool.

Kooistra wilde met dit experiment bewijzen dat een vrouw aan het hoofd van

een gemengde school kon staan. De Minister weigerde echter haar voorstel met

het argument dat kwekelingen tijdens hun praktijkuren de lagere school moes-

ten leren kennen zoals deze werkelijk was en dat betekende met een man aan

het hoofd.121 Een vrouw als hoofd van de leerschool zou de onderwijzeressen

niet voorbereiden op de praktijk, waarin zij op een gemengde school altijd zou-

den werken onder een mannelijk hoofd. De minister repte in zijn antwoord niet

over een wettelijk verbod op een vrouwelijk schoolhoofd in de gemengde

school. Directrice Kooistra was niet bezig de wet te overtreden, maar wilde

deze ontstane praktijk doorbreken.

Opmerkelijk was dat in de onderwijswet nergens een verbodsbepaling stond

voor het aanstellen van een onderwijzeres als hoofd van een school. In de prak-

tijk gebeurde het gewoon niet. In de wet van 1878 werd voor het eerst over on-

derwijzeressen gesproken en bepaalde artikel 13 dat: ‘Waar in deze wet van on-

derwijzers gesproken wordt, zijn hieronder onderwijzeressen begrepen, ten

ware het tegendeel uitdrukkelijk bepaald zij.’122 Het artikel sprak niet over

hoofdonderwijzers.60
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Van alle onderwijzeressen uit de cohorten over de periode 1848-1887 lukte het

één onderwijzeres om hoofd van een gemengde openbare school te worden.

Onderwijzeres Magdeltje Hellema uit het vierde cohort kreeg in 1902 de be-

noeming van hoofdonderwijzeres aan de gemengde ulo in Workum. Zij werd

gekozen uit een voordracht met twee mannen.123 Onderwijzeres Hellema was

tijdelijk werkzaam op de ulo in Workum en men was zeer tevreden over

haar.124 Deze predikantsdochter had een streepje voor, omdat de burgemeester

van Workum aangetrouwde familie was.125 Lang duurde haar hoofdonderwij-

zerschap niet, want in juni 1906 kreeg zij zes weken verlof vanwege ‘onge-

steldheid’, waarna zij een jaar later met vervroegd pensioen ging.126 Hellema

was voor zover bekend de enige hoofdonderwijzeres met een vaste benoeming

aan een gemengde school in het noorden. Een andere onderwijzeres uit het

vierde cohort, Maria Dorothea Rijkens, werd samen met onderwijzeres Ellens

na het overlijden van hoofdonderwijzer Roegholt in december 1894 tijdelijk

benoemd tot hoofd van de gemengde lagere school in Breede. De gemeente-

raad besloot dezelfde maand nog tot de opheffing van het eenmansschooltje

dat in juli 1895 zijn deuren sloot.127 De benoeming van deze twee hoofdon-

derwijzeressen was een tijdelijke oplossing met als opdracht hun eigen posi-

tie op te heffen.

De nieuwe functie met verplichte hoofdakte was net als de positie van hoofd

van een school niet verboden voor onderwijzeressen. Van één onderwijzeres

uit het vierde cohort was bekend dat zij deze functie vervulde. Jantje Veldhuis

was sinds 1888 werkzaam aan de openbare lagere school in de Agricolastraat.

In 1901 stond zij samen met een onderwijzer vermeld als plaatsvervangend

hoofd voor die school.128 De functie met verplichte hoofdakte was meestal

verbonden aan de hoogste klas onder de hoofdonderwijzer. Aangezien artikel

25 bepaalde dat in de hoogste klassen de voorkeur uitging naar een onderwij-

zer, waren het vooral mannen die deze functie kregen.129 De bepaling van

voorkeur voor onderwijzeressen in de onderbouw en onderwijzers in de bo-

venbouw werkte voor de onderwijzeressen daarom belemmerend om hogerop

te komen in het onderwijs.

Onderwijzeres aan een meisjesschool
De drie door de gemeente gesubsidieerde bijzondere meisjesscholen in de pro-

vincie Groningen boden weinig werkgelegenheid voor de onderwijzeressen.

Deze meisjesscholen hadden vaak weinig leerlingen en een vaste hulponder-

wijzeres moest meestal uit het schoolgeld betaald worden. Eén onderwijzeres

uit het vierde cohort die in de meisjesmulo in Veendam werkte, kreeg na enke-

le jaren ontslag omdat er te weinig leerlingen waren.130 De hoofdonderwijze-

res verzorgde zelf de meeste lessen en had soms een onderwijzeres voor één of

meerdere vakken. Deze bijzondere meisjesscholen vormden nog een soort ei-

gen bedrijfje, waardoor het niet ongebruikelijk was om familie in schakelen.131

Eén onderwijzeres uit het eerste cohort ging op de school van haar zestien jaar

oudere zus in Winschoten werken en twee andere onderwijzeressen werkten op

de bijzondere meisjesschool van hun zus in de stad Groningen.132

In de stad Groningen boden de Eerste meisjesschool vanaf 1872 en de Twee-

de meisjesschool vanaf 1882 een belangrijke werkplek voor onderwijzeressen

uit de laatste twee cohorten. Een positie aan één van de twee meisjesscholen in

de stad vormde voor de onderwijzeressen een mooie carrièrekans. Veel onder- 61
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wijzeressen die op andere scholen in de stad of provincie werkten, solliciteer-

den naar een functie op één van deze beide gerenommeerde scholen. Voor zes

onderwijzeressen uit het derde cohort bood de Eerste meisjesschool een goede

werkplek en elf onderwijzeressen uit het vierde cohort verwierven een functie

aan één van beide meisjesscholen. Twee onderwijzeressen gebruikten de mulo

voor meisjes in de stad als opstap naar de positie van lerares aan de Kweek-

school voor Onderwijzeressen. Eén onderwijzeres uit het vierde cohort die bij-

na twintig jaar werkzaam was aan de Eerste meisjesschool, sloot haar carrière

uiteindelijk af als onderwijzeres aan de Eerste school voor voortzettingsonder-

wijs voor jongens en meisjes in de Violenstraat.133 Voor de andere onderwijze-

ressen gold dat als ze eenmaal een functie aan de Eerste of Tweede meisjes-

school hadden bemachtigd, zij daar tot het einde van hun loopbaan bleven wer-

ken. De meeste onderwijzeressen bleven langer dan tien jaar aan één van de

twee meisjesscholen werken. Anna Jochemina Buwalda uit het vierde cohort

was met 36 jaar het langst werkzaam. Zij was acht jaar hulponderwijzeres in de

stad Groningen voor zij in 1887 een benoeming kreeg aan de Tweede meisjes-

school en daar tot haar pensioen in 1923 bleef werken.134 De onderwijzeressen

die korter dan tien jaar aan de meisjesschool werkzaam waren, stopten vrijwel

allemaal met werken vanwege hun huwelijk.

Onderwijzeressen die niet aan een meisjesschool in Groningen aan een baan

kwamen, konden hun geluk elders beproeven. Bij benoemingen aan scholen in

een andere provincie was het niet altijd duidelijk of het om een gewone school

of een meisjesschool ging. Van één onderwijzeres uit het derde cohort en twee

onderwijzeressen uit het vierde cohort was bekend dat zij in Amsterdam een

benoeming kregen aan een meisjesschool.135

Een relatief groot aantal van zeven van de dertien onderwijzeressen uit het

vierde cohort die aan een meisjesschool kwam te werken, was in het bezit van

de akte voor hoofdonderwijzeres. Uit het derde cohort hadden drie van de zes

onderwijzeressen de hoofdakte gehaald. Klasina Oosting uit het derde cohort

kon met haar hoofdakte de bijzondere functie van plaatsvervangend hoofd aan

de Eerste meisjesschool vervullen. Zij was al vanaf 1875 onderwijzeres aan de

meisjesschool en bleef daar haar hele loopbaan van meer dan veertig jaar wer-

ken.136 Voor de andere onderwijzeressen genereerde het bezit van de hoofdakte

alleen extra inkomen. Twee onderwijzeressen uit het vierde cohort die geen

hoofdakte hadden, waren in het bezit van de middelbare akte lagere wiskunde.137

De meeste onderwijzeressen waren in het bezit van één of meerdere vakakten.

Dit betekende dat alleen de meest gekwalificeerde en goede onderwijzeressen

aan één van de prestigieuze meisjesscholen in de stad kwamen te werken. 

De eerste onderwijzeressen op een gemengde lagere school in Groningen
Het openbaar lager onderwijs was tot 1878 nog een echte mannenwereld. De

intrede van de onderwijzeres in de gemengde lagere school moet voor tijdge-

noten een opzienbarende verandering zijn geweest. In de jaren zeventig wer-

den bij wijze van proef de eerste onderwijzeressen in de stad Groningen en

Sappemeer aangesteld. De vier opeenvolgende cohorten in de periode 1848-

1887 laten een enorme toename zien van het aantal vrouwelijke onderwijsbe-

voegden. De cijfers over het aantal onderwijzeressen dat daadwerkelijk aan een

gewone lagere school kwam te werken, maken deze verandering binnen het on-

derwijs helemaal duidelijk. Voor de onderwijzeressen die slaagden voor hun62
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akte als schoolhouderes in de periode 1848-1857 was de gemengde lagere

school nog niet toegankelijk. Uit het tweede cohort tot 1867 kwamen waar-

schijnlijk slechts twee onderwijzeressen op een gewone school te werken. Pas

langzaam aan begonnen de eerste onderwijzeressen uit het derde cohort de ge-

wone lagere school te betreden. Van tien onderwijzeressen is bekend dat zij

voor kortere of langere tijd als hulponderwijzeres op een gemengde school

werkzaam zijn geweest. Zij waren nog echte pioniersters. Zo kwam Jacoba

Hermina van Lessen als één van de eerste onderwijzeressen in Sappemeer te

werken. In juni 1878 vertrok zij voor een benoeming als hulponderwijzeres

naar haar geboortestad Groningen waar zij in het voorjaar van 1879 de hoofd-

akte haalde. Zij trouwde met een onderwijzer en vertrok begin jaren tachtig

naar Nederlands-Indië, alwaar zij in 1884 beviel van een kind. Het is niet be-

kend of zij daar als onderwijzeres werkzaam was.138

Met het vierde cohort nam het aantal onderwijzeressen in de lagere scholen

beduidend toe. Van de 234 vrouwen die in de periode 1878-1887 de onder-

wijsakte haalden, stroomden zeker 89 het gewone lager onderwijs in. De ge-

mengde lagere school verdrong zo de meisjesscholen als belangrijkste werk-

plek voor de onderwijzeressen.139 Al deze onderwijzeressen bleven niet hun

hele leven in het onderwijs werkzaam. Sommigen gingen vervroegd met pen-

sioen of traden na een aantal jaren in het huwelijk, waarna ze stopten met wer-

ken. Van een aantal onderwijzeressen was niet te achterhalen hoelang ze in het

onderwijs werkten. Van vijf onderwijzeressen uit het derde cohort was met ze-

kerheid de hele loopbaan in het onderwijs te volgen. Uit het vierde cohort ble-

ven zeker 29 onderwijzeressen meer dan twintig jaar in het onderwijs werken.

Slechts zeven van de onderwijzeressen die les gingen geven op een gewone

lagere school waren in het bezit van de hoofdakte. De andere onderwijzeres-

sen vonden deze akte niet belangrijk voor hun loopbaan of het was hen niet

gelukt voor het examen te slagen. De onderwijzeressen aan de gewone lagere

school waren in vergelijking met de onderwijzeressen aan de meisjesscholen

minder hoog opgeleid.

Het belang van de vakakten voor onderwijzeressen
Het bezit van de vakakte was een vereiste om aan een meisjesmulo te kunnen

werken. Ook voor functies aan gewone lagere scholen werd steeds vaker een

vakakte gevraagd. Onderwijzeressen konden net als de onderwijzers meer ver-

dienen door het bezit van één of meer vakakten. Voor de onderwijzeressen was

het bezit van de hoofdakte minder interessant, omdat zij geen hoofd van een

gewone openbare lagere school konden worden. De vakakte was voor de on-

derwijzeressen belangrijker dan de hoofdakte. Uit het tweede en derde cohort

koos geen enkele onderwijzeres ervoor om alleen de hoofdakte te halen. 

Vergeleken met de onderwijzers haalden uit alle cohorten procentueel meer

onderwijzeressen één of meer vakakten dan de onderwijzers. De onderwijze-

ressen uit het derde cohort haalden de meeste vakakten. Zij waren nog vooral

gericht op een functie aan de mulo voor meisjes. De onderwijzeressen uit het

vierde cohort na 1878 kregen gemakkelijker toegang tot de gewone gemengde

openbare scholen, waarvoor een vakakte meestal geen vereiste was. Het per-

centage was vrijwel gelijk aan de onderwijzers. Toch was het relatief hoog als

rekening wordt gehouden met het grote aantal onderwijzeressen die geen car-

rière in het onderwijs ambieerde. 63

Proefschrift binnen noten  20-10-2014  14:18  Pagina 63



Gekeken naar welke vakakten de onderwijzeressen haalden, viel een duidelijk

verschil op met de onderwijzers. De talen waren bij de onderwijzeressen favo-

riet. De vakakte wiskunde werd door geen enkele onderwijzeres uit het eerste

of tweede cohort gekozen. In het derde cohort waren er zes en in het vierde co-

hort vijf onderwijzeressen die slaagden voor de akte wiskunde. Het vak land-

bouwkunde werd niet door onderwijzeressen gegeven. In het eerste en tweede

cohort slaagden meer onderwijzeressen voor de vakakten Duits en Engels dan

voor Frans dat juist bij de onderwijzers het meest behaald werd. In het derde

cohort en vierde cohort was Frans bij de onderwijzeressen juist favoriet. De

akte voor gymnastiek had slechts één onderwijzeres uit het eerste en het derde

cohort en vier uit het vierde cohort. Vrouwen werden niet geschikt geacht om

onderwijs te geven in het vak gymnastiek. Vanwege het handhaven van orde

en tucht bestond het idee dat mannen dit vak beter konden geven.140 Op de

meisjesscholen, zeker de confessionele, hadden ze liever een onderwijzeres

voor gymnastiek. Slechts weinig onderwijzeressen waren in het bezit van de

vereiste akte.141

Vooral voor onderwijzeressen uit de eerste drie cohorten was het behalen van

extra vakakten belangrijk voor het vinden van een baan. Op de gewone lagere

school met co-educatie waren in Groningen weinig vacatures voor onderwijze-

ressen. Het aantal meisjes dat voortgezet onderwijs ging volgen op een mulo

voor meisjes nam toe. De mulo voor meisjes was voor de onderwijzeressen

daarom een goede loopbaankeuze en hiervoor was een vakakte in de talen of

wiskunde een vereiste.142

De belangrijke handwerkakte
De belangrijkste akte voor een onderwijzeres was de akte voor nuttige hand-

werken. In de onderwijswet van 1878 werd het vak nuttige handwerken ver-

plicht gesteld op de lagere school. Een doorslaggevende reden voor gemeente-

besturen om een onderwijzeres aan te stellen was dat zij naast haar eigen klas

het onderwijs in het handwerken voor alle meisjes in de school kon verzorgen.

Zij diende dan wel in het bezit te zijn van de akte nuttige handwerken. Om de

invoering van het handwerkonderwijs door gewone onderwijzeressen te stimu-

leren werd van alle onderwijzeressen die na 1878 de onderwijsakte haalden,

‘bovendien bewijzen van bedrevenheid in de nuttige handwerken gevor-

derd’.143 Van een verplicht onderdeel van het examen voor de onderwijsakte

werd in 1886 de nuttige handwerken een aparte vakakte, waarvoor een onder-

wijzeres kon kiezen. Bij de aanmelding voor het examen voor de onderwijsak-

te moest de onderwijzeres kenbaar maken of zij na het behalen van de akte ook

‘bewijzen van bedrevenheid in de nuttige handwerken voor meisjes’ wilde le-

veren. Als zij hiervoor slaagde, werd daarvan een aantekening gemaakt op haar

onderwijsakte.144 De eisen voor het vak handwerken werden in 1890 aange-

scherpt en de wetgever nam het vak zeer serieus door precies alle examenon-

derdelen vast te stellen.145 Het vak moest vooral nuttig zijn voor de meisjes als

toekomstige huisvrouw. Naast de vakakte nuttige handwerken kon een onder-

wijzeres de vakakte fraaije of fijne handwerken halen. Het vak fraaie handwer-

ken werd gegeven op de elitaire meisjesscholen, zodat de leerlingen uit de ge-

goede burgerij hun tijd konden vullen met handwerkjes. Onderwijzeressen die

aan een meisjesschool wilden werken of als gouvernante bij de hogere burge-

rij specialiseerden zich in deze akte.64
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Vooral voor de onderwijzeressen uit het derde cohort die na 1878 echt een

loopbaan in het onderwijs ambieerden, was het noodzakelijk om de akte vrou-

welijke handwerken te halen. Onderwijzeres Jacobs had in oktober 1875 haar

hulpakte gehaald, maar werd in april 1876 afgewezen voor het examen hand-

werken. De gerespecteerde dr. Ali Cohen vond de examencommissie partijdig.

Frederika Jacobs logeerde lange tijd bij hem, waardoor hij zelf haar bekwaam-

heden in het handwerken kende.146 Dr. Cohen deed een goed woordje voor on-

derwijzeres Jacobs bij districtschoolopziener Alberda van Ekenstein.147 Dank-

zij de invloed van de schoolopziener kreeg zij toch haar akte voor handwerken.

Voor bijna het gehele vierde cohort was handwerken een verplicht onderdeel

van het examen. Ook na 1886 bleef het vak handwerken in de opleiding voor

onderwijzeressen tot het curriculum behoren. Dit betekende dat alle vrouwelij-

ke leerlingen naast de lessen handwerken minstens vijf uur extra huiswerk per

week te doen hadden. Als zij eenmaal een baan aan een school hadden, werd

van hen als vanzelfsprekend verwacht dat zij het handwerkonderwijs, voor zo-

wel de leerlingen uit hun eigen klas, als de leerlingen van de onderwijzers,

naast het gewone onderwijs erbij deden.148 In de praktijk was er na 1886 geen

sprake van een vrije keuze voor onderwijzeressen om wel of geen vakakte

handwerken te halen. Voor een onderwijzeres die een baan wilde krijgen in het

gewone lager onderwijs was de bevoegdheid voor handwerken onmisbaar.149

1.4 Hoger op de carrièreladder

Opleiders van onderwijsgevenden

Directeur van een normaalschool
‘Tot opleiding van onderwijzers […] worden van rijkswege aan enkele der

meest voortreffelijke lagere scholen normaallessen verbonden’, zo bepaalde de

onderwijswet van 1857.150 In de provincie Groningen kreeg na de invoering

van de schoolwet van 1857 een aantal hoofdonderwijzers van het Rijk een toe-

lage om kwekelingen op te leiden.151 Dit waren ervaren hoofdonderwijzers met

een lange staat van dienst. Deze zogenaamde opleidingsklas door het hoofd

van de school bleef de gehele negentiende eeuw bestaan, omdat er niet genoeg

normaalscholen en kweekscholen waren om aan de steeds stijgende vraag naar

onderwijzers en onderwijzeressen te voldoen. Deze positie werd geformali-

seerd en de hoofdonderwijzer had toestemming nodig van het Rijk. Daarnaast

kreeg hij een vergoeding voor iedere kwekeling die het examen haalde.152

De overheid richtte overal in het land normaalscholen op. De benoeming tot

directeur aan een normaalschool betekende voor een hoofdonderwijzer een be-

wijs van zijn uitmuntende onderwijskwaliteiten. Slechts enkele hoofdonderwij-

zers verwierven naast hun baan als schoolhoofd de betrekking van directeur

van een normaalschool of normaallessen.153 De eerste echte normaalschool in

de provincie Groningen was vanaf 1859 gevestigd in Beerta en stond onder lei-

ding van hoofdonderwijzer Harmannus Bouman.154 In maart 1876 vertrok

Bouman naar Amsterdam waar hij was benoemd tot directeur van de gemeen-

telijke Kweekschool. Na zijn vertrek werd de opleiding verplaatst naar het na-

bijgelegen Finsterwolde.155 In 1876 openden in de provincie Groningen drie

andere Rijksnormaalscholen de deuren, in Sappemeer, Veendam en Warffum. 65
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En in 1879 kwamen er nog eens vier nieuwe Rijksnormaalscholen bij: in

Grijpskerk, Oude Pekela, Appingedam en in de stad Groningen. De eerste ge-

meente die een eigen normaalschool stichtte was Nieuwolda. Het hoofd van de

mulo aldaar werd in 1894 tevens benoemd tot directeur van de gemeentelijke

normaalschool.

Aan de normaalschool waren meerdere onderwijzers verbonden voor het on-

derwijs in de verschillende vakken. Meestal waren dit ervaren hoofdonderwij-

zers van de naburige scholen. De kwekelingen kregen in de avonduren onder-

wijs en gaven overdag onder toezicht van het hoofd les aan de leerlingen van

zijn school.156 De school van de hoofdonderwijzer diende zo als leerschool voor

de normaalschool waar hij directeur van was. Uitzondering vormden de nor-

maalscholen onder leiding van de directeur van de HBS. In totaal kregen vijf-

tien hoofdonderwijzers uit de cohorten de functie van directeur aan een nor-

maalschool, drie uit het eerste cohort, vier uit het tweede en vier uit het derde

cohort en weer drie uit het vierde cohort.157 Er was weinig verloop onder de be-

noemde directeuren die minstens 25 jaar op hun post bleven. In de plaatsen Fin-

sterwolde, Veendam, Grijpskerk en Nieuwolda bleef één hoofdonderwijzer de

gehele periode vanaf de oprichting tot de opheffing directeur van de normaal-

school.158 De normaalschool in Oude Pekela bood de meeste werkgelegenheid

voor de hoofdonderwijzers uit de cohorten vanwege het vroeg overlijden van de

eerste twee directeuren.159 In de stad Groningen kregen drie hoofdonderwijzers

uit de cohorten de kans om leiding te geven aan de normaalschool.

De normaalschool in Sappemeer vormde een uitzondering. Na het overlijden

van het hoofd van de mulo in 1881 werd dr. Jan Willem Anton Renssen be-

noemd. Hij was directeur van de Rijks-HBS met driejarige cursus in Sappe-

meer en oud-schoolopziener van het zevende en het vijfde district. De Rijks-

normaalschool in Sappemeer was tussen 1881 en 1902 nauw verbonden met de

Rijks-HBS. Zij stond onder leiding van dezelfde directeur en veel leraren van

de HBS gaven tevens les op de normaalschool. In 1902 ging de directeursfunc-

tie van de Rijksnormaalschool in Sappemeer over in handen van het hoofd van

de mulo in Hoogezand.160 In Warffum bestond dezelfde situatie dat er een

Rijks-HBS was gevestigd en een mulo. Daar ging de leiding over de normaal-

school niet naar de directeur van de HBS, maar naar het hoofd van de mulo,

Adrianus Jacobus van Braambeek. Hij bleef bijna dertig jaar aan het hoofd van

de Rijksnormaalschool staan tot hij in september 1904 wegens een ‘overspan-

nen zenuwgestel’ het rustiger aan moest doen.161

Slechts een zeer select groepje hoofdonderwijzers uit de cohorten had de eer

om directeur te worden van een normaalschool. De functie van directeur lever-

de niet alleen extra inkomen op, maar verleende de hoofdonderwijzer meer

aanzien en respect, zowel onder zijn collega’s als bij het gemeentebestuur en

de schoolopziener.162 Als directeur kon de hoofdonderwijzer zijn visie op het

onderwijzersschap doorgeven aan een nieuwe generatie onderwijzers. De func-

tie vervulden de hoofdonderwijzers tot hun pensioen of overlijden. Directeur

van een normaalschool vormde de kroon op hun carrière.

De Rijkskweekschool voor onderwijzers in Groningen
‘Tot opleiding van onderwijzers zijn er ten minste twee rijks-kweekscholen

[…]’ bepaalde de wetgever in 1857.163 De voorkeur ging uit naar ver uiteenge-

legen regio’s, zodat de kwekelingen niet al te ver van hun woonplaats een op-66
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leiding konden volgen tot onderwijzer. Uiteindelijk werden het drie Rijks-

kweekscholen verspreid over het land: één in het noorden in de stad Groningen,

één in het westen in Haarlem en één in het zuiden in Den Bosch. Aan het einde

van de jaren zeventig kwamen er nog vier Rijkskweekscholen bij, in 1877 in

Middelburg en Deventer, in 1879 in Nijmegen en in 1880 in Maastricht.164

De kweekschool werd door de schoolopzieners beschouwd als de beste op-

leiding voor onderwijzers. Op een kweekschool gaven meerdere leraren onder-

wijs in verschillende theoretische vakken. Aan iedere kweekschool was een

leerschool verbonden voor de praktijkopleiding.165 De kweekscholen dienden

de ‘paradepaardjes in onderwijsland’ te worden.166 Naast Rijkskweekscholen

stichtten sommige steden ook gemeentelijke kweekscholen, zoals in Amster-

dam waar in 1876 als eerste directeur Harmannus Bouman uit Beerta werd be-

noemd. Tot 1905 waren er lange tijd slechts tien kweekscholen in Nederland.

In 1910 was dit aantal toegenomen tot 65 kweekscholen.167

In de stad Groningen was vanaf 1797 al een departements- leer- en kweek-

school van het Nut gevestigd aan de Visserstraat met als doelstelling: ‘een bete-

re leerwijze in te voeren, aan eenige onvermogende ouders in de kosten van het

onderwijs hunner kinderen te hulp te komen en vooral eenige jongelingen tot

goede meesters op te kweeken’. Hoofdonderwijzer Brugsma was in 1814 door

bemoeienis van schoolopziener Van Swinderen benoemd tot directeur van de

Groningse kweekschool van het Nut. De opleiding van kwekelingen werd ver-

bonden aan zijn school in Euvelgunne die in 1816 met hem meeverhuisde naar

de bijzondere school der tweede klasse in de stad Groningen.168 De kweek-

school van het Nut werd in 1861 opgeheven en overgenomen door het Rijk. Be-

rend Brugsma werd benoemd tot directeur.169 De Rijkskweekschool verhuisde

op 1 september 1869 naar een nieuw gebouw in de Pelsterstraat.170 In 1868

overleed Brugsma en werd hij als directeur opgevolgd door de uit Rotterdam af-

komstige Gerrit van Milligen. Ruim een kwart eeuw drukte Van Milligen zijn

stempel op de Rijkskweekschool in Groningen. In december 1894 kreeg hij eer-

vol ontslag als directeur, maar bleef nog schoolopziener in het arrondissement

Groningen.171 Beide directeuren van de Rijkskweekschool bleven tot hun over-

lijden of pensioen op hun post.

Leraar aan de kweekschool
Een alternatief voor het hoofdonderwijzerschap was een loopbaan aan een

kweekschool voor onderwijzers of onderwijzeressen. Sommige onderwijzers

stroomden via deze weg door naar het middelbaar onderwijs. Een aantal lera-

ren van de kweekschool combineerde beide functies en gaven ook op de mid-

delbare school les. Zij worden in dit onderzoek behandeld als leraren in het

middelbaar onderwijs, omdat ze daar apart een middelbare akte voor hadden

gehaald. Een klein aantal van zes onderwijzers bleef als leraar aan een kweek-

school werken, uit de opeenvolgende cohorten respectievelijk 1, 2, 1 en 2 lera-

ren. Eén onderwijzer uit zowel het eerste als derde cohort en twee uit het twee-

de en de vierde cohort.

Vijf van de zes onderwijzers waren in het bezit van de hoofdakte. Van één

onderwijzer die was benoemd aan de Rijkskweekschool in Middelburg was dit

niet bekend. Wel was hij in 1895 geslaagd voor de middelbare akte Engels.172

Opvallend was dat vier van de zes onderwijzers niet zelf hoofd van een school

waren geweest. Zij kenden dus niet uit eigen ervaring hoe het was om verant- 67
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woordelijk te zijn voor het gehele onderwijs op een school. Zij specialiseerden

zich al eerder in één bepaald vak of richting waar zij dan vakinhoudelijk on-

derwijs in gaven. Zo had onderwijzer Evert Brans uit het derde cohort veel

werkervaring opgedaan als hulponderwijzer op verschillende lagere scholen op

het Groningse platteland.173 Vanaf 1886 was Brans leraar kennis der natuur aan

de kweekschool voor onderwijzeressen in de stad Groningen tot zijn pensioen

in 1917. Daarnaast gaf hij onderwijs in natuur- en werktuigkunde aan de am-

bachtsschool in Groningen. 

Slechts twee van de onderwijzers waren hoofd van een lagere school ge-

weest. De ene was hoofdonderwijzer Cornelis Abels uit Nieuw-Beerta die zijn

vroegere directeur Bouman volgde naar de gemeentelijke kweekschool in Am-

sterdam. De ander was Charles François van Duijl die eerst hulponderwijzer

aan de School ter voorbereiding van middelbaar- en hoger- onderwijs in de stad

Groningen was en daarna hoofdonderwijzer werd in Kampen.174 Van Duijl was

van 1877 tot zijn dood in 1906 leraar geschiedenis, Frans en rekenen aan de

Rijkskweekschool in Groningen. Hij was niet de eerste de beste onderwijzer.

Charles François van Duijl was een bekende auteur van veel leerboeken voor

Frans en geschiedenis, waarvoor hij de Franse eretitel officier d’Academie had

ontvangen.175 Voor beide bood het leraarschap een carrièrestap na het hoofdon-

derwijzerschap, terwijl voor de andere vier de functie van leraar aan een

kweekschool een alternatief was voor de positie van hoofd aan een school.

Vanwege het kleine aantal kweekscholen in Nederland in de negentiende

eeuw was de functie van directeur schaars gezaaid. Toch kwamen acht onder-

wijzers uit de Groningse cohorten op deze positie terecht. Ook van deze acht

directeuren hadden vier nooit zelf aan het hoofd van een lagere school gestaan.

Vanaf het begin van hun loopbaan na het behalen van de hoofdakte gingen ze

al snel werken als leraar aan een kweekschool. De meeste waren in het bezit

van meerdere vakakten en daardoor inzetbaar voor een apart vak op de kweek-

school. Twee onderwijzers werden directeur van een kweekschool voor onder-

wijzeressen. 

Uit het eerste cohort bereikten de twee burgemeesterszonen Martinus Leo-

pold en Lubbertus Leopold deze prestigieuze positie van directeur.176 Na een

benoeming als onderwijzer aan de Rijksleerschool in Groningen werd Lubber-

tus Leopold al snel benoemd als leraar in de Nederlandse taal aan de Rijks-

kweekschool.177 In 1894 werd hij directeur van de Rijkskweekschool tot zijn

dood in 1916. Zijn oudere broer Martinus Leopold vertrok al snel uit Gronin-

gen en was achtereenvolgens leraar aan de Rijkskweekschool in Den Bosch en

leraar aan de HBS in Goes, waar hij later directeur werd.178 In 1869 werd Mar-

tinus Leopold benoemd tot directeur van de Rijkskweekschool voor meisjes in

Arnhem. Met zijn benoeming kwam een einde aan een experiment met een-

hoofdig vrouwelijk leiderschap voor de kweekschool voor meisjes.179 De neef

van beide broers, Johan Albert Leopold uit het tweede cohort werd in 1893 di-

recteur van de Rijkskweekschool in Middelburg en vertrok in 1897 voor een

benoeming als directeur van de Rijkskweekschool in Nijmegen.180 Daar bleef

hij werkzaam tot zijn pensioen in 1912. De twee broers Leopold en hun neef

waren zelf nooit hoofd van een lagere school geweest.

In het derde cohort zaten drie onderwijzers die de positie van directeur van

een kweekschool verwierven.181 Door de toename in 1910 van 10 naar 65

kweekscholen in Nederland zou men verwachten dat meer onderwijzers uit het68
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vierde cohort kans maakten op een positie van directeur. De leden uit het vier-

de cohort waren in die periode tussen de veertig en vijftig jaar oud, juist de

leeftijd waarop uit de onderwijzers uit de eerste drie cohorten deze functie kre-

gen.182 Voor zover bekend kregen slechts twee onderwijzers uit het vierde co-

hort de functie van directeur van een kweekschool.183 Zo verminderde begin

twintigste eeuw het aantal Groninger onderwijzers op de invloedrijke posities

in de Nederlandse onderwijswereld.

De Kweekschool voor onderwijzeressen in Groningen
Aangezien het beroep van onderwijzer aan een gemengde lagere school nog

een mannenberoep was, waren er in de eerste helft van de negentiende eeuw

weinig mogelijkheden voor de opleiding van onderwijzeressen in de provincie

Groningen. Een Rijks beurzenstelsel, ingesteld in 1827, zorgde ervoor dat elk

jaar twintig meisje uit het hele land zich konden voorbereiden op het beroep

van onderwijzeres. Deze beurzen werden verbonden aan goed bekend staande

meisjesscholen. De Stads Franse Dag- en Kostschool voor jonge juffrouwen

van Cato Sperwer in de stad Groningen kreeg jaren achtereen meisjeskweke-

lingen toegewezen. Naast deze bursalen zaten er ook andere meisjes op deze

school die zich op het onderwijzeressenberoep voorbereidden, waardoor de

school de bijnaam kweekschool voor schoolhouderessen kreeg.184 In 1869

richtte het Nut de ‘Brugsma-stichting’ op voor mannelijke en vrouwelijke kwe-

kelingen die in de stad Groningen en omstreken werkzaam waren.185 De oplei-

ding was vooral bestemd voor meisjes, maar ook voor jongens die niet op de

Kweekschool terecht konden.186 Het onderwijs was kosteloos, maar de kweke-

lingen moesten zelf voor de leer- en schrijfboeken zorgen. Zes openbare hoofd-

onderwijzers uit Groningen gaven elk anderhalf uur les in de avond en op za-

terdag.187 De opleiding leverde veel onderwijzeressen af. In 1876 leed de

Brugsma-stichting een kwijnend bestaan en werd de opleiding opgeheven van-

wege de aanstaande oprichting van een kweekschool voor onderwijzeressen.188

Het departement Groningen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen

richtte in 1876 in de stad Groningen een Kweekschool voor Onderwijzeressen

op. Vanwege het grote gebrek aan hulponderwijzers waren de onderwijzeres-

sen extra hard nodig en daarom had Provinciale Staten een subsidie toegezegd

van duizend gulden.189 De kweekschool kwam onder leiding te staan van een

directeur en directrice. Rijko Rentjes Rijkens werd verantwoordelijk voor het

onderwijs en Petronella Maria Heringa voor de huiselijke opvoeding in het in-

ternaat. Voor de onderwijzeressen werd de laatste zeer belangrijk geacht. Di-

recteur Rijkens was afkomstig uit Groningen, maar directrice Heringa was op-

geleid aan de Kweekschool voor Onderwijzeressen in Arnhem.190

In 1879 was directeur Rijkens vertrokken voor een benoeming als directeur

aan de Rijkskweekschool in Nijmegen. Het voorlopige toezicht werd over-

gedragen aan directrice Heringa.191 De gemeente Groningen nam in 1882 de

kweekschool over van het Nut en voerde een reorganisatie door.192 De duur van

de opleiding werd verlengd van twee jaar naar vier jaar. Om financiële redenen

werd het schoolinternaat opgeheven. Tijdens al deze veranderingen voerde

Heringa alleen de leiding over de kweekschool. De gemeentelijke Kweek-

school voor Onderwijzeressen kreeg definitief een eenhoofdige leiding met

Heringa als directrice. Aan de kweekschool werd een leerschool verbonden

waar de kwekelingen in de praktijk konden oefenen in het geven van onder- 69
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wijs. Deze praktijk was niet een gemengde school, maar de nieuw opgerichte

Tweede Meisjesschool in de stad. De kwekelingen van de Kweekschool voor

onderwijzeressen werden zo vooral voorbereid voor het lesgeven op de meer

elitaire meisjesscholen.193

Het voortbestaan van de Kweekschool voor Onderwijzeressen stond voort-

durend onder druk, omdat de gemeente het een dure school vond. De school

was financieel afhankelijk van de gemeente en kreeg voor de helft subsidie

van het Rijk.194 Voor ouders was het een kostbare opleiding voor hun doch-

ters, terwijl de normaalschool goedkoper, gemakkelijker en sneller opleidde

tot onderwijzeres. Aan de normaalschool in Sappemeer waren in 1876 bij-

voorbeeld vijf Rijksbeurzen verbonden, waarvan twee voor meisjes.195 Ook

voor de Rijkskweekschool voor onderwijzers in de stad Groningen werden

rijkstoelagen verstrekt. Er meldden zich op de Rijkskweekschool geen jon-

gens aan zonder een beurs. De meisjes op de Kweekschool voor Onderwijze-

ressen kregen geen kosteloos onderwijs en moesten alles zelf bekostigen.196

De districtschoolopziener van Groningen vroeg zich dan ook af: ‘waarom den

mannen op dit gebied zoo veel meer geschonken dan aan de vrouwen?’.197 De

leerlingen van de Rijkskweekschool voor onderwijzers kwamen bijna allen uit

andere gemeenten, terwijl de Kweekschool voor Onderwijzeressen vrijwel al-

leen leerlingen uit de stad trok vanwege het gebrek aan een toelage.198 Het

aantal aanmeldingen voor de Kweekschool voor Onderwijzeressen daalde

vanaf het einde van de jaren tachtig snel. Een dieptepunt was het jaar 1892,

waarin slechts twee nieuwe kwekelingen zich aanmeldden, terwijl aan de

Rijksnormaallessen in Sappemeer, Finsterwolde, Veendam en Oude Pekela de

aanmeldingen juist toenamen. Begin jaren negentig overtrof het aantal vrou-

welijke leerlingen het aantal mannelijke.199 Andere concurrentie voor de

Kweekschool voor Onderwijzeressen kwam van de HBS voor meisjes. De mi-

nimumtoelatingsleeftijd voor de kweekschool was veertien jaar, waardoor

meisjes niet rechtstreeks van de lagere school naar de kweekschool konden.

Daarom gingen meisjes die onderwijzeres wilden worden eerst naar het mid-

delbaar onderwijs en eenmaal daar maakten ze die school vaak liever af.200

Het voordeel was dat alleen meisjes die echt gemotiveerd waren om onderwij-

zeres te worden naar de kweekschool gingen. Voor andere meisjes die door

wilden leren waren er nu alternatieven. De leerlingen van de Kweekschool

voor Onderwijzeressen waren zeer gewild en de meeste onderwijzeressen kre-

gen spoedig een baan.201

Lerares aan de kweekschool
In de beginjaren van de Kweekschool voor Onderwijzeressen bood deze wei-

nig werkgelegenheid voor onderwijzeressen. De meisjeskwekelingen kregen

voornamelijk onderwijs van mannen. Eén van de twee eerste leraressen aan de

kweekschool was IJkje Post die onderwijs gaf in het tekenen. Zij was hoog ge-

kwalificeerd voor dit vak en had naast vele vakakten voor lager onderwijs ook

de middelbare akte tekenen gehaald.202 Directeur Rijkens kende haar persoon-

lijk, want zij was een oud-leerling van hem uit de tijd dat hij hoofd van de

school in Nieuwolda was. Mogelijk had dit een positieve invloed gehad op zijn

keuze voor deze dochter van de dokter uit zijn geboortedorp. Vanaf 1880 was

Johanna Margaretha Gleuns de derde lerares aan de school, aangesteld voor het

vak wiskunde.203 Dit was een opvallende benoeming aangezien directeur Rij-70
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kens duidelijk de voorkeur gaf aan een man voor het geven van onderwijs in

wiskunde. Een man was volgens hem beter in logisch denken en bij wiskundig

onderwijs stonden juistheid en stiptheid op de voorgrond.204 Wellicht had lera-

res Gleuns een streepje voor dankzij haar vader, Willem Gleuns, die was ge-

promoveerd in de wiskunde en leraar wiskunde was aan de Rijkskweekschool.

Haar vader was een oud-collega van directeur Rijkens.

Na het vertrek van Rijkens voerde directrice Heringa een voorkeursbeleid

voor het aanstellen van vrouwen. Een goed personeelsbeleid was essentieel

voor de wetenschappelijke reputatie van de school.205 Zo bood de Kweek-

school voor Onderwijzeressen naast een goede opleiding, tevens extra werkge-

legenheid voor de geslaagde onderwijzeressen in Groningen, vooral uit het

vierde cohort. In 1882 benoemde Heringa zeven nieuwe leraressen en slechts

één leraar die onderwijs gaf in de kennis der natuur.206 Twee van de zeven le-

raressen kwamen uit het eerste cohort en één uit het derde cohort.207 Directri-

ce Heringa had gekozen voor drie leraressen met bekende namen in de Gro-

ningse onderwijswereld, Brugsma, Rijkens en Nuiver. Jacoba Alberdina Nui-

ver werkte eerst als hulponderwijzeres aan de School ter voorbereiding voor

middelbaar en hooger onderwijs voor jongens waar haar grootvader aan het

hoofd stond. In 1882 kreeg zij een benoeming als lerares aardrijkskunde, Duits

en vrouwelijke handwerken aan de Kweekschool voor Onderwijzeressen. Nui-

ver vertrok in september 1896 naar de Kweekschool voor Onderwijzeressen in

Apeldoorn.208

Zeven onderwijzeressen uit het vierde cohort werkten als lerares aan de

Kweekschool voor Onderwijzeressen, waarvan twee tijdelijk. Slechts twee van

hen waren in het bezit van de hoofdakte. De Kweekschool voor Onderwijze-

ressen leidde niet op voor de hoofdakte en evenmin voor de vakakten. Wel wer-

den er de vakken Frans, Duits en wiskunde onderwezen, zodat de onderwijze-

ressen zelf met enige studie gemakkelijk voor deze vakakten konden slagen.209

In 1891 werd het vak Engels toegevoegd aan het onderwijsaanbod op de

kweekschool.210 De leraressen op de kweekschool waren zelf meestal in het be-

zit van één of meerdere vakakten.

Het verloop onder het onderwijzend personeel was vooral in de jaren tach-

tig groot. De toenemende werkgelegenheid binnen het middelbaar onderwijs

met de HBS voor meisjes en de nieuwe MMS lokten veel leraressen van de

kweekschool.211 Betere salariëring en hogere status waren belangrijke redenen

om daar te solliciteren.212 Sommige leraressen vertrokken naar een andere

Kweekschool voor Onderwijzeressen in Arnhem of Apeldoorn. Anderen kre-

gen een benoeming aan een Hogere Burgerschool voor meisjes of aan de nieu-

we Middelbare Meisjesscholen. IJkje Post had al in 1879 naast haar functie

aan de Kweekschool voor Onderwijzeressen een benoeming gekregen als le-

rares tekenen aan de Hogere Burgerschool voor meisjes in Groningen. In 1882

nam zij voor beide functies ontslag en vertrok naar Rotterdam voor een benoe-

ming als lerares tekenen aan de HBS.213 Sommige leraressen bleven langer

verbonden aan de kweekschool, vooral de leraressen uit het vierde cohort ble-

ven getrouw op hun post.214

Onderwijzeressen aan een normaalschool in de provincie
Aan de normaalscholen in de provincie Groningen werden veel meisjes opge-

leid tot onderwijzeres. De vrouwelijke kwekelingen deden het goed op de nor- 71
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maalschool, maar konden geen gelijke tred houden met de mannelijke leerlin-

gen. De districtschoolopziener van Winschoten dacht dat dit voornamelijk

kwam door het vak nuttige handwerken. Dit vak vergde veel tijd en maakte

dat de meisjes vooral in het examenjaar het veel te druk hadden. Hij adviseer-

de dan ook om het examen handwerken drie maanden later te houden dan het

examen voor de onderwijsakte. Een andere reden voor hun achterstand was

volgens hem dat sommige meisjes misschien minder energie hadden dan de

jongens.215

De meisjes op de normaalschool kregen onderwijs van mannen, behalve het

vak nuttige handwerken dat werd gegeven door vrouwen. Het onderwijs aan de

normaalschool vond plaats in de avonduren en vormde een bijbaan voor hoof-

den van scholen uit de omgeving of onderwijzend personeel aan de openbare

lagere scholen in de plaats zelf. Er werkten nog maar weinig onderwijzeressen

op de plattelandsscholen. Zelfs de normaalschool in de stad Groningen waar op

gewone scholen al meer onderwijzeressen werkzaam waren, was alleen voor

handwerken een onderwijzeres aangesteld.

De normaalschool bood weinig werkgelegenheid voor onderwijzeressen.

Slechts één onderwijzeres uit het derde cohort en drie onderwijzeressen uit het

vierde cohort kregen een nevenfunctie aan een normaalschool.216 Drie onder-

wijzeressen gaven vrouwelijke handwerken en één onderwijzeres viel op in een

ander vak. Onderwijzeres Anje Eilina Mulder was sinds 1887 als onderwijze-

res verbonden aan de openbare lagere school van Warffum en gaf onderwijs in

de plant- en dierkunde aan de normaalschool. Zij had een goede referentie,

want ze was de dochter van eerste onderwijzer Sikke Luinge Mulder.

Het belang van de familierelatie viel ook op bij de andere onderwijzeressen

voor nuttige handwerken. Op de normaalschool in Appingedam gaf jarenlang

de echtgenote van het hoofd van de school in Uitwierde onderwijs in de nutti-

ge handwerken. In Veendam en Sappemeer verzorgden de hoofdonderwijzeres-

sen aan de meisjesscholen in die plaatsen het onderwijs in handwerken. Hoofd-

onderwijzeres Renssen was de zus van de directeur van de normaalschool in

Sappemeer. Vanaf 1898 gaf de dochter van directeur Engelhardt in Oude Peke-

la onderwijs in nuttige handwerken en in Nieuwolda kreeg de dochter van de

oud-hoofdonderwijzer van de mulo deze functie.

De normaalscholen zorgden ervoor dat vele meisjes het diploma haalden

voor onderwijzeres. Het aantal gediplomeerde onderwijzeressen nam in de pro-

vincie Groningen daardoor explosief toe. Deze onderwijzeressen hadden zowel

op de lagere school als op de opleiding geen onderwijzeres als voorbeeld ge-

had behalve voor het vak nuttige handwerken. De kwekelingen op de Kweek-

school voor Onderwijzeressen hadden aan hun leraressen een goed rolmodel

van geslaagde onderwijzeressen met een mooie carrière binnen het onderwijs.

De meisjeskwekelingen op de normaalschool leerden in tegenstelling tot de

kwekelingen van de meer elitaire Kweekschool voor Onderwijzeressen direct

de gemengde lagere school kennen en moesten in de klas concurreren met

mannelijke kwekelingen. Zij waren de onderwijzeressen die vooral in het ge-

woon lager onderwijs gingen werken en daar de grootste verandering in de ge-

mengde lagere school veroorzaakten.

72
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De schoolinspectie

‘Mannen van onderscheiden stand’ in de schoolinspectie
In de negentiende eeuw waren schoolopzieners mannen met gezag en een hoge

status in de samenleving die gekozen waren om hun staat van dienst. Vooral in

de eerste helft van de negentiende eeuw was maatschappelijke positie belang-

rijker dan deskundigheid op het gebied van onderwijs. Hoofdinspecteur Wijn-

beek betoogde bij zijn benoeming in 1833 dat de schoolopzieners op gelijk so-

ciaal-cultureel niveau moesten staan als hun gesprekspartners, de leden van het

gemeentebestuur, zodat goed wederzijds overleg mogelijk was.217 De sociale

contacten die de schoolopziener in de loop van de jaren had opgebouwd in zijn

eerdere functies waren van essentieel belang voor het slagen van de formele en

informele besprekingen.218 De functie van schoolopziener was een onbezoldig-

de nevenfunctie met een hoge onkostenvergoeding.219 Hun hoofdbaan diende

genoeg inkomen en tijd te genereren om er een onbezoldigde betrekking naast

te kunnen hebben.

Bij de invoering van de nieuwe onderwijswet van 1857 werd nog steeds be-

paald dat voor de functie van schoolopziener ‘alleen mannen in aanmerking’

kwamen ‘die zekeren leeftijd hebben bereikt en door kundigheden en maat-

schappelijken stand eenig ontzag inboezemen’. Schoolopzieners ‘zouden geko-

zen moeten worden uit mannen van onderscheiden stand en betrekking, maar

wier belangstelling in de groote zaak van het volks-onderwijs algemeen er-

kend’ werd.220 ‘De meeste schoolopzieners waren dan ook doctoren in de rech-

ten, letteren en medicijnen, enkele burgemeesters’, soms van lage adel, die bij

benoeming rond de veertig tot vijftig jaar oud waren.221 In de negentiende

eeuw werden geen vrouwen tot schoolopziener benoemd. In 1815 waren in Ne-

derland onder de 74 schoolopzieners 37 predikanten, 7 burgemeesters, 6 hoog-

leraren, 4 werkzaam bij de rechterlijke macht, 3 verbonden aan een Latijnse

school en één hoofd van een Franse school. Onderwijzers op een lagere school

kwamen zelf niet in aanmerking voor de functie van schoolopziener. Uitzonde-

ringen waren zij die door uitstekende verdiensten of andere betrekkingen in de

maatschappij zich onderscheiden, zodat ‘zijn stand als onderwijzer zich daarin

geheel verlieze’.222

Markante Groninger schoolopzieners
Groningen kende al vroeg drie uitzonderlijke onderwijzers die het hoge ambt

van schoolopziener bereikten. De eerste was de Groninger Hendrik Wester223,

schoolmeester in Oude Pekela, die in 1801 was aangesteld als schoolopziener

in het vierde schooldistrict. Hoofdonderwijzer Wester genoot landelijke be-

kendheid als onderwijshervormer en schrijver van schoolboekjes. In 1815 was

hij één van de twee onderwijzers in Nederland die tot schoolopziener waren be-

noemd.224 Samen met Berend Brugsma wordt hij gezien als één van de grond-

leggers van de openbare volksschool. De Groninger Brugsma slaagde in 1827

voor de eerste rang, een niveau dat slechts weinig onderwijzers in die tijd haal-

den. Vanaf 1851 tot zijn dood in 1868 was Brugsma schoolopziener in het vijf-

de schooldistrict. De derde tot onderwijzer opgeleide schoolopziener was Wil-

lem Gleuns. Van 1842 tot 1857 was hij schoolopziener in het vierde schooldis-

trict en daarna van 1857 tot 1880 in het zesde schooldistrict. Na 1880 was hij

tot zijn overlijden op 1 december 1881 nog een jaar arrondissementschoolop- 73
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ziener van Winschoten. Net als Brugsma had hij de eerste rang behaald, maar

pas in het najaar van 1847 toen hij al schoolopziener was. Gleuns had nooit aan

het hoofd van een lagere school gestaan. Hij was onderwijzer in de wiskunde

en gaf les op de school van Brugsma. In 1837 promoveerde hij in de wiskunde

en natuurkunde.225 Vanaf de oprichting in 1861 was Gleuns leraar voor de wis-

kunde en sterrenkundige aardrijksbeschrijving aan de Rijkskweekschool in

Groningen.

Met de stelselwijziging in 1880 werd de provincie Groningen opgedeeld in

twee schooldistricten bestaande uit verschillende schoolarrondissementen. Er

kwamen twee nieuwe hoge posities van districtschoolopziener die boven de

arrondissementschoolopzieners waren geplaatst. Voor het district Groningen

werd jonkheer mr. W.C.A. Alberda van Ekenstein226 benoemd. Alberda van

Ekenstein was al sinds 1870 schoolopziener in het vierde schooldistrict en

kreeg nu zeven arrondissementen onder zich. Naast deze notabele en ervaren

toezichthouder stak de keuze van hoofdonderwijzer Jan Wijn uit Noordbroek

voor het district Winschoten schril af. Onderwijzer Wijn was begonnen als

hoofdonderwijzer in Sellingen en was sinds mei 1846 hoofd van de Noorder-

school in Noordbroek gelegen in het vijfde schooldistrict.227 Lange tijd viel

hij onder het toezicht van schoolopziener Brugsma en daarna achtereenvol-

gens onder schoolopziener Venema en schoolopziener Renssen. Schoolopzie-

ner Venema roemde in 1870 zijn onderwijs.228 Lange tijd was Wijn secretaris

van het onderwijzersgezelschap in het vijfde schooldistrict.229 Hoofdonder-

wijzer Wijn had nooit eerder de functie van schoolopziener bekleed. De nieu-

we positie van districtsopziener was een hoofdfunctie waaraan een jaarwedde

verbonden was, terwijl arrondissementschoolopziener een nevenfunctie met

een onkostenvergoeding bleef.230 Hoofdonderwijzer Wijn nam daarom op 58-

jarige leeftijd ontslag als hoofdonderwijzer in Noordbroek. Hij bleef tot 1900

districtschoolopziener in Winschoten. Jan Wijn was na Hendrik Wester de eer-

ste plattelandshoofdonderwijzer die een functie bij de schoolinspectie in Gro-

ningen bekleedde. De benoeming van jonkheer Alberda van Ekenstein en

hoofdonderwijzer Wijn vormde een symbool van de ontwikkeling van de

schoolinspectie in de negentiende eeuw van een erefunctie voor mannen uit de

elite naar een professionele baan voor mannen uit het onderwijs.

‘Een onderwijzer-schoolopziener als ideaal’
‘Een onderwijzer-schoolopziener was steeds voor velen het ideaal’ schreef de

redactie van De Wekker in 1885 naar aanleiding van het optreden van district-

schoolopziener Wijn in de ‘Schildwolderquestie’.231 Een select groepje onder-

wijzers uit de cohorten bereikten een functie binnen het schooltoezicht, voor

de opeenvolgende cohorten respectievelijk vier, één, twee en drie schoolopzie-

ners. Zes van de tien schoolopzieners was zelf hoofd van een lagere school ge-

weest. De schoolinspectie hield toezicht op de hoofdonderwijzers, waardoor

deze twee posities met elkaar conflicteerden. Twee hoofdonderwijzers uit het

eerste cohort kregen de benoeming na hun pensioen en waren slechts enkele

jaren arrondissementschoolopziener tot hun overlijden. De andere onderwijs-

bevoegden werkten in het middelbaar onderwijs of hadden ander werk dat met

de schoolinspectie was te combineren. Drie onderwijzers hadden waarschijn-

lijk nooit de hoofdakte hadden behaald en hadden dus niet de kennis en kunde

hadden geleerd om aan het hoofd van een lagere school te staan. Wel kenden74
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zij de lagere school uit hun functie van hulponderwijzer of gewoon onderwij-

zer. Twee onderwijzers uit het eerste cohort vervulden de positie van school-

opziener als nevenfunctie naast hun betrekking van directeur van de Hogere

Burgerschool.232 Rijpke Rijkens was directeur van de Rijks-HBS in Warffum

met driejarige cursus en kreeg naast deze baan de functie van arrondissement-

schoolopziener in Onderdendam.233 Hij kon vanuit deze functie toezicht hou-

den op de lagere scholen in de omgeving en de mulo in Warffum waar de leer-

lingen van zijn Hogere Burgerschool vandaan kwamen. Pieter Roelf Bos ver-

vulde de functie van schoolopziener, naast zijn baan als leraar aardrijkskunde

en Nederlands aan de Rijks-HBS in Groningen.234 Hij volgde Rijkens in 1898

op in het arrondissement Onderdendam en bleef daar slechts twee jaar. Bos

had in de periode 1872-1875 nog als leraar op de school van Rijkens gewerkt.

Leraar Bos was niet in het bezit van de hoofdakte, maar had de middelbare ak-

ten aardrijkskunde en Nederlands gehaald. Pieter Roelf Bos is bekend als de

oorspronkelijke samensteller van De Grote Bosatlas, voor het eerst verschenen

in 1877 onder de titel Schoolatlas der gehele aarde bij uitgeverij Wolters in

Groningen.235

De vijf onderwijzers uit het derde en vierde cohort traden buiten Groningen

toe tot de schoolinspectie. Twee van hen hadden na een tijd als gewoon onder-

wijzer in Nederland te hebben gewerkt hun loopbaan in het onderwijs voort-

gezet in Nederlands Indië. Zo vertrok Willem Puister in 1891 naar Nederlands-

Indië na een benoeming als onderwijzer derde klasse door de minister van

Koloniën.236 Weer terug in Nederland werd Puister aan het einde van zijn loop-

baan inspecteur voor het lager onderwijs in de inspectie Coevorden.237 Twee

andere onderwijzers eindigden hun loopbaan niet in het onderwijs maar ver-

vulden naast hun functie binnen de schoolinspectie een andere betrekking.238

Nicolaas Oosterbaan vervolgde zijn loopbaan binnen het christelijk lager on-

derwijs.239 In 1894 kreeg hij de functie van hoofd van de christelijke school in

Naarden. Oosterbaan werd in 1903 gekozen als lid van de Tweede Kamer voor

de ARP.240 Naast deze functie vervulde hij de positie van schoolopziener in het

arrondissement Doesburg. 

De provincie Groningen was vanaf de oprichting van de landelijke schoolin-

spectie een voorloper wat betreft de onderwijsachtergrond van de schoolopzie-

ners. De sociale achtergrond van de schoolopzieners begon in de loop van de

negentiende eeuw te veranderen van hoge heren naar mannen uit de onderwijs-

praktijk. In totaal kregen slechts 10 van de 1226 mannelijke onderwijsbevoeg-

den uit de periode 1848-1887 een functie binnen de schoolinspectie. Zes van

hen traden pas begin twintigste eeuw toe tot de schoolinspectie, meestal aan het

einde van hun loopbaan in het onderwijs. Deze ontwikkeling zette zich door.

De leden van het Rijksschooltoezicht die na 1920 benoemd werden, hadden

vrijwel allemaal een onderwijsachtergrond. Ze waren onderwijzer of leraar ge-

weest. Vanuit het onderwijsveld verwachtte men ook dat de schoolinspecteurs

het onderwijs uit eigen ervaring kenden. Het zelfbewustzijn van de onderwijs-

gevenden was zover ontwikkeld dat zij wensten gecontroleerd, beoordeeld en

begeleid te worden door vakgenoten.241 Het ideaal van de onderwijzer-school-

opziener was uiteindelijk werkelijkheid geworden.
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Onderwijgevenden stappen over naar het middelbaar onderwijs

Middelbare scholen in de provincie Groningen
In 1863 werd de Middelbaar-Onderwijswet ingevoerd die vorm moest geven

aan de verschillende soorten voortgezet onderwijs. De wet schreef gemeenten

boven de 10.000 inwoners voor tenminste één burgerdag- en avondschool op

te richten. De gemeente Groningen stichtte daarom in 1866 een burger dag- en

avondschool. Het bekendste en succesvolste nieuwe schooltype dat voortvloei-

de uit de Middelbaar-Onderwijswet was de Hogere Burgerschool (HBS). Er

kwamen twee typen HBS, een school met een driejarige cursus of een vijfjari-

ge cursus.242 De landelijke overheid wilde deze nieuwe middelbare scholen een

stimulans geven door zelf een aantal Rijks Hogere Burgerscholen te financie-

ren. Met de aanvang van de cursus 1864/1865 had Groningen, tegelijk met

Roermond de primeur van de eerste Rijks Hogere Burgerschool met vijfjarige

cursus in Nederland.243 Vervolgens kregen Sappemeer en Warffum in oktober

1868 een Rijks-HBS met driejarige cursus. De gemeente Veendam stichtte zelf

in september 1866 een gemeentelijke Hogere Burgerschool met vijfjarige cur-

sus en Zeevaartschool.244 In Winschoten opende pas op 1 september 1879 een

gemeentelijke HBS met driejarige cursus haar deuren.245 Al deze nieuwe scho-

len brachten meer werkgelegenheid binnen het onderwijs. In 1867 waren er in

heel Nederland op de HBS al 351 functies van leraar en daarvan waren 273 le-

raren werkzaam geweest bij gymnasia, instituten, mulo-scholen, tekenscholen

of gymnastiekinrichtingen.246 In de provincie Groningen waren in 1868 op de

HBS in Groningen, Warffum, Sappemeer en Veendam negentien leraren werk-

zaam. Daarnaast waren aan de burger dag- en avondschool en burger avond-

school in Groningen nog eens negen functies van leraar. Een loopbaan als le-

raar of lerares in het middelbaar onderwijs diende zich aan als alternatief voor

de onderwijzers en onderwijzeressen die geen positie als hoofd wilden of kon-

den verwerven en bereid waren zich te specialiseren in een onderwijsvak. 

De benodigde middelbare akten
Onderwijzers met een bevoegdheid voor het lager onderwijs konden niet zo-

maar les geven op een middelbare school. Tot het geven van middelbaar on-

derwijs waren bevoegd doctoren, doctorandi en kandidaten aan de universi-

teit.247 Om te zorgen voor het benodigde aantal leraren voor deze nieuwe

scholen van middelbaar onderwijs kregen ook niet-academici in 1863 de mo-

gelijkheid tot het behalen van middelbare akten van bekwaamheid voor ver-

schillende vakken. Er kwamen zogenaamde ‘volledige akten’, die de be-

voegdheid gaven om onderwijs te geven in meerdere vakken. De bètavakken

waren onderverdeeld in een akte A en een akte B. Men diende eerst in het be-

zit te zijn van de akte A, voordat de akte B gehaald kon worden.248 Voor de al-

favakken was er een volledige akte voor Nederlandse taal en letterkunde, ge-

schiedenis en aardrijkskunde die lesbevoegdheid gaf voor alle drie de vakken

aan de vijfjarige HBS en het gymnasium. Pas een jaar later, in 1864, kwamen

er ook middelbare akten voor Frans, Duits en Engels. De volledige middelba-

re akten zijn nooit populair geweest aangezien de lesstof te omvangrijk was.

Het was daarom mogelijk om voor de verschillende onderdelen apart examen

te doen, waarvoor afzonderlijke akten konden worden behaald, die bekend

stonden als de ‘K-akten’.249
76
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Om met de middelbare akte les te kunnen geven aan een middelbare school of

Gymnasium was ook de onder de letter Q vermelde akte van pedagogische be-

kwaamheid vereist.250 De akte Q kwam overeen met de vakdidactische vaar-

digheden die bij de hulpakte en hoofdakte werden gevraagd, zodat deze geen

obstakel vormde voor de onderwijzers en onderwijzeressen die de middelbare

akte wilden halen. In de praktijk stelde het examen voor de akte Q niet veel

voor en beperkte de examencommissies zich vaak tot een enkel vraagje of lie-

ten zelfs dat achterwege. Van de academisch gevormde leraren werden zelfs

helemaal geen onderwijskundige en didactische vaardigheden geëist.251

Eenmaal per jaar werden voor de middelbare akten examens gehouden. De

nieuw ingestelde inspecteurs voor het middelbaar onderwijs namen het monde-

ling en schriftelijk examen af. De middelbare onderwijswet uit 1863 stelde he-

lemaal geen eisen aan de vooropleiding van de examenkandidaten, dus ieder-

een kon zich aanmelden. Wel waren de inspecteurs volgens Dodde streng, aan-

gezien er veel kandidaten waren. In de periode 1864-1879 slaagden slechts cir-

ca 45% van de deelnemers.252 De vrouwen deden het met een percentage van

60% geslaagden beter dan de mannen. De examencommissies waren van oor-

deel dat vrouwen beter beslagen ten ijs kwamen en de mannen de neiging had-

den het gewoon maar eens te proberen. Vrouwen waren meestal afkomstig uit

hogere milieus, waardoor zij over een betere algemene ontwikkeling beschik-

ten en meer tijd hadden om te studeren.253 De slechte resultaten bij de mannen

werden geweten aan een onvoldoende vakinhoudelijke voorbereiding en de ge-

ringe kwaliteit van de niet-academisch gevormde kandidaat. Het tekort aan al-

gemene ontwikkeling was het grootste probleem. Sommige kandidaten zaten

zelf niet op het kennisniveau van een middelbare scholier. Volgens Vos en Van

der Linden waren veel kandidaten werkzaam op de lagere school. Dodde con-

stateerde dat tijdgenoten de onderwijzers die een middelbare akte wilden beha-

len met enige achterdocht bekeken. Volgens de examencommissies zouden

vooral degenen met alleen de onderwijsakte zonder de hoofdakte zich niet kun-

nen handhaven in een omgeving als de HBS en het gymnasium waar ook aca-

demisch geschoolde collega’s functioneerden. De kennis van de vreemde talen

was met name bij deze hulponderwijzers vaak ontoereikend. Het geringe sla-

gingspercentage voor onderwijzers indiceert dat er veel meer onderwijzers

moeten zijn geweest die graag in het middelbaar onderwijs wilden gaan wer-

ken en een poging hebben gedaan een middelbare akte te bemachtigen.254

Onderwijsgevenden kiezen voor het middelbaar onderwijs
De middelbare akten waren van groot belang voor onderwijzers, zo stelden

Vos en Van der Linden in hun studie naar de geschiedenis van de middelbare

opleidingen. Volgens hen hadden de middelbare akten een belangrijke eman-

cipatoire functie. Zij onderscheiden drie groepen in de samenleving voor wie

de akten een middel vormden om een hogere maatschappelijke positie te be-

reiken: financieel minder draagkrachtige mensen, onderwijzers en vrouwen.

Er was zeker sprake van overlap tussen deze categorieën. Vooral onderwijzers

gebruikten de middelbare akten om hogerop te komen. Het beroep van leraar

middelbaar onderwijs was aantrekkelijk door de hogere status en inkomen. Uit

een enquête uit 1922 ingesteld door de lerarenverenigingen naar de vooroplei-

ding van leraren en leraressen werkzaam in het middelbaar onderwijs bleek

een grote toestroom vanuit het lager onderwijs. De commissie onderzocht al- 77
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leen de B-akten voor moderne vreemde talen, omdat hiervoor geen universi-

taire opleiding mogelijk was.255 De commissie ging van de veronderstelling

uit dat diegenen die in deze vakken examen voor de middelbare akten deden

over het algemeen uit het lager onderwijs afkomstig waren. Van de responden-

ten uit de enquête was ongeveer 30% in het bezit van de onderwijsakte, waar-

van een aantal ook de hoofdakte had.256 De meeste leraren en leraressen had-

den in deze periode als vooropleiding de vijfjarige HBS, gymnasium of MMS

gedaan.257

Voor de negentiende eeuw is niet bekend hoeveel leraren en leraressen aan

het middelbaar onderwijs begonnen waren met de onderwijsbevoegdheid voor

het lager onderwijs. De percentages van onderwijzers die overstapten naar het

middelbaar onderwijs en het gymnasium waren klein op het totaal van 1226

onderwijzers die in de periode 1848-1887 in Groningen de lager onderwijsakte

haalden.258 De percentages van de vier cohorten waren respectievelijk 5,5%,

3,6%, 6,7% en 4,1%.259 Deze cijfers kloppen aardig met de kleine vijf procent

die de directeur van de Haarlemse kweekschool in 1886 opgaf voor de vijfen-

twintig jaar dat de Rijkskweekschool bestond.260 Voor de vier cohorten ging

het in absolute aantallen om respectievelijk 10, 9, 22 en 19 onderwijzers die les

gingen geven op een middelbare school of gymnasium. Officieel behoorde het

gymnasium tot het hoger onderwijs, maar een aantal leraren gaf zowel op het

gymnasium als op een HBS onderwijs. Het was niet goed te achterhalen welke

betrekking hun hoofdfunctie was. De meeste leraren die aan het gymnasium

werkten, zaten in het derde cohort. Sommige onderwijzers brachten het zelfs

tot directeur van een middelbare school.

De onderwijzers uit het derde cohort stapten zowel absoluut als procentueel

het vaakst over naar het middelbaar onderwijs en gymnasium. Opvallend was

dat de onderwijsbevoegden uit het tweede cohort die hun onderwijsakte haal-

den in de periode 1858-1867 waarin de middelbaar onderwijswet in 1863 werd

ingevoerd procentueel en zelfs absoluut het minst van de nieuwe werkgelegen-

heid aan de middelbare scholen profiteerden. 

Leraar op de middelbare school
Van alle mannelijke cohortleden uit de periode 1848-1887 bleven 37 onderwij-

zers tot het einde van hun loopbaan als leraar in het middelbaar onderwijs wer-

ken. Dit aantal steeg van vier in het eerste cohort naar zes, veertien en dertien

in de volgende cohorten. In tegenstelling tot het eerste cohort waar alle vier de

leraren in het bezit waren van de hoofdakte, haalden geen van de zes leraren uit

het tweede cohort de hoofdakte. Uit het derde cohort was de verhouding zes

van de veertien leraren met hoofdakte en in het vierde cohort nam dat aantal

weer toe naar negen van de dertien leraren. Vijf onderwijzers uit het tweede

cohort waren binnen tien jaar leraar in het middelbaar onderwijs geworden.

Van de acht onderwijzers uit het derde cohort die alleen de hulpakte hadden,

bleven vijf nog lang in het lager onderwijs werken. De meeste hadden dan wel

een goede betrekking als onderwijzer op een lagere school in de stad Gronin-

gen en één was eerste onderwijzer aan een school in Amsterdam. Onderwijzers

die wel slaagden voor de hoofdakte, maar nooit hoofd van een school werden,

stapten meestal binnen een paar jaar over naar het middelbaar onderwijs. Al-

leen Gilllis de Weerd bleef nog 29 jaar lang in het lager onderwijs werken. Hij

was sinds 1876 werkzaam aan de mulo in Deventer en later in Den Haag, voor-78
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dat hij in 1899 een tijdelijke benoeming kreeg als leraar geschiedenis aan de

Rijks-HBS in Leeuwarden.261

Slechts 6 van de 37 onderwijzers die leraar werden, waren eerst hoofd van

een lagere school geweest. Twee uit het eerste cohort, slechts één uit het derde

en drie uit het vierde cohort. Eén van hen was Jan Kors die zijn loopbaan be-

gon als hoofd van de school in Solwerd.262 In 1861 vertrok hij voor een benoe-

ming als hoofdonderwijzer naar de stad Groningen. Hij kreeg in 1866 een ne-

venfunctie als leraar wiskunde en geschiedenis aan de Burger dag- en avond-

school in Groningen. Hij was op dat moment alleen in het bezit van de vakakte

wiskunde voor het lager onderwijs.263 Kors koos daarna voor een universitaire

opleiding en was als ‘candidaat in de wiskunde’ bevoegd tot het geven van on-

derwijs op de Rijks-HBS in Groningen. In 1880 promoveerde hij tot doctor in

de wiskunde en bleef werken aan de Rijks-HBS in Groningen. Alle zes hoofd-

onderwijzers werkten ruim tien jaar in het lager onderwijs.

Van de vier leraren uit het eerste cohort haalden twee de middelbare akte

landbouwkunde en gingen werken in het middelbaar landbouwonderwijs.

Klaas Jan de Vrieze maakte carrière binnen het lager onderwijs als hoofd van

verschillende scholen in de veenkoloniën.264 Als zoon van een hoofdonderwij-

zer die tevens boer was, schreef hij meerdere leer- en leesboekjes over land-

bouw voor de lagere school en andere publicaties over landbouwkunde. Zijn

interesse in de landbouw leidde er in 1889 toe dat hij naast zijn hoofdonderwij-

zerschap leraar landbouwkunde werd op de School voor Nijverheid en Land-

bouw in Veendam. In 1893 werd de eerste Rijkslandbouwwinterschool van Ne-

derland in de stad Groningen gesticht. Hoofdonderwijzer De Vrieze kreeg de

benoeming Rijksleraar landbouwkunde en verliet na een loopbaan van 39 jaar

het lager onderwijs.265

Tien van de mannelijke onderwijsbevoegden uit de periode 1848-1887 be-

reikten de prestigieuze positie van directeur van een middelbare school, vier uit

het eerste cohort, één uit het tweede en derde cohort en vier uit het vierde co-

hort. Uit het eerste cohort werden twee directeur van een zeevaartschool. Pieter

Gernand Waterborg stapte na drie jaar als hulponderwijzer in Groningen te

hebben gewerkt over naar het middelbaar onderwijs. Eerst werd hij leraar Frans

en Nederlands aan de Burgerdag- en avondschool in Groningen. Al snel gaf

Waterborg les op meerdere scholen in de stad en vanaf 1877 gaf hij onderwijs

in wiskunde aan de burgeravondschool voor handwerklieden. In 1879 werd de

School voor zeevaartkunde in de stad Groningen verbonden aan de Academie

voor Beeldende Kunsten, Minerva. Waterborg werd benoemd tot leraar in de

zeevaartkunde.266 In de jaren tachtig werd hij zowel directeur van de burger-

dag- en avondschool als directeur van de afdeling Zeevaartkunde van Minerva. 

Van de vijf directeuren uit de eerste twee cohorten waren vier in het bezit van

de tweede rang of hoofdakte, terwijl de andere gepromoveerd was aan de uni-

versiteit. Slechts één van de vijf directeuren uit het derde en vierde cohort be-

zat de hoofdakte. Uit het vierde cohort waren alle vier de directeuren gepromo-

veerd aan de universiteit. Onderwijzer Jan Hoeksma uit het vierde cohort die

in het bezit was van de hoofdakte leek eerst een loopbaan in het lager onder-

wijs te volgen.267 Tijdens het behalen van de hoofdakte was hij hulponderwij-

zer in Groningen. Drie jaar later kreeg hij een benoeming als onderwijzer aan

de Tweede jongensschool ter voorbereiding voor middelbaar en hooger onder-

wijs. Na een half jaar vertrok Hoeksma naar Amsterdam voor de functie van 79
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eerste onderwijzer aan een openbare lagere school. In Amsterdam koos hij voor

een andere carrière en ging in 1891 Latijn en Grieks studeren aan de Universi-

teit van Amsterdam. Na zijn afstuderen in 1895 ging hij vervolgens Letteren

studeren en promoveerde in 1903 tot doctor in de Letteren op een proefschrift

over Jacobus Bellamy.268 Ondertussen was hij in 1900 benoemd tot tijdelijk le-

raar aan de Eerste Openbare Handelsschool in Amsterdam. Daarna was hij le-

raar aan de HBS met driejarige cursus en vervolgens leraar aan de Handels-

school in Amsterdam. In 1914 vertrok Hoeksma weer naar Groningen voor een

benoeming als directeur van de Openbare Handelsschool. Hij keerde in 1916

terug naar de hoofdstad om directeur te worden van de 3-jarige HBS. Na vijf

jaar werd hij benoemd tot directeur van de Eerste Openbare Handelsschool

waar hij bleef tot zijn pensioen in 1930.269

In Groningen was in de negentiende eeuw slechts een beperkt aantal middel-

bare scholen. De meeste onderwijzers vertrokken daarom uit Groningen voor

een loopbaan in het middelbaar onderwijs. De overstap naar het middelbaar on-

derwijs betekende een sociale stijging voor de onderwijzer. Het valt niet te ach-

terhalen of iemand van tevoren zijn loopbaan al zo had gepland en de akte voor

lager onderwijs enkel wilde gebruiken als opstap om na verdere studie voor

middelbare akten op een middelbare school les te geven. Uit bovenstaande

voorbeelden blijkt dat de hoofdakte geen indicatie was of een onderwijzer in

het lager onderwijs wilde blijven werken. Juist onderwijzers met hoofdakte die

het niet lukte om een positie als hoofd te bemachtigen, waren mogelijk meer

gemotiveerd om over te stappen naar het middelbaar onderwijs. Andersom was

van twee onderwijzers bekend dat zij de hoofdakte haalden, terwijl zij al in het

bezit waren van een middelbare akte. Het middelbaar onderwijs bood op het

grote aantal afgestudeerde onderwijzers slechts een kleine groep een alternatie-

ve carrière voor het lager onderwijs. De opbouw van het middelbaar onderwijs

na de wet van 1863 zorgde voor een lichte stijging van het aantal leraren in het

derde cohort. Vanuit het middelbaar onderwijs bezien, waar slechts een beperkt

aantal functies als leraar beschikbaar was, leek de groep die hun loopbaan was

begonnen in het lager onderwijs relatief groot. 

Leraar aan het gymnasium
In de provincie Groningen waren in 1850 twee Latijnse scholen en twee gym-

nasia aanwezig. In 1847 had het gemeentebestuur van Groningen de Latijnse

scholen in de stad omgevormd tot één stedelijk gymnasium. Dit betekende dat

er naast Grieks en Latijn ook onderwijs in de vakken wiskunde en moderne ta-

len werd gegeven.270 Het gymnasium was de opvolger van de Latijnse school.

De twee Latijnse scholen in Appingedam en in Veendam leden een kwijnend

bestaan. Na het vertrek van de rector Ten Brink in 1854 werd besloten de

school in Appingedam met nog drie leerlingen op te heffen.271 In Veendam ver-

dween in 1855 het oude Instituut van C.J.M. Inkrott en daarvoor in de plaats

kwam een gymnasium met oude en nieuwe talen, wiskunde, natuurkunde en

zeevaartkunde onder leiding van lector De Jager Meezenbroek. De vakken op

dit gymnasium waren aangepast aan de behoeften van de inwoners van Veen-

dam waar een grote zeevarende bevolking woonde.272 In 1866 werd de nieuw

opgerichte gemeentelijke HBS bij de bestaande Latijnse school en zeevaart-

school gevoegd.273 Alle drie de afdelingen kwamen onder verschillende leiding

te staan en rector dr. H.J. Helderman verzorgde het onderwijs op de Latijnse80
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school.274 De wet op het hoger onderwijs uit 1876 maakte een einde aan de on-

duidelijke positie van de Latijnse scholen en gymnasia en bepaalde definitief

dat zij tot het Hoger onderwijs behoorden.275 De kleine Latijnse scholen met de

rector als enige leraar dienden te worden vervangen door grotere gymnasia

waarop naast de Klassieke Talen ook onderwijs in de moderne talen en de ma-

thematische en natuurwetenschappen werden gegeven.276 Het gemeentebestuur

van Veendam koos daarop voor de meer toegankelijke HBS met moderne vak-

ken. De Latijnse school hield in 1880 op te bestaan. De twee overgebleven

gymnasia in Groningen en Winschoten boden niet veel werkgelegenheid en ze-

ker niet voor onderwijzers. Aan het gymnasium in Groningen waren in de eer-

ste jaren meestal zeven leraren verbonden en dit aantal steeg langzaam van ne-

gen in 1880 naar vijftien in 1900. Winschoten bezat slechts een klein gymna-

sium waar in de beginperiode slechts drie leraren werkten, in 1880 zeven en

1900 elf.

Het gymnasium vormde voor dertien onderwijzers en één onderwijzeres een

alternatieve loopbaankeuze. De twee onderwijzers uit het eerste cohort werden

leraar aan het gymnasium in Leeuwarden. Beide onderwijzers hadden de twee-

de rang behaald, maar geen positie van hoofdonderwijzer bekleed. Wat voor

kwalificaties zij hadden gehaald om leraar aan een gymnasium te kunnen wor-

den, was niet bekend. Van de onderwijzers uit het tweede cohort waren twee

van de drie in het bezit van de hoofdakte. De onderwijzer zonder hoofdakte

maakte de opvallendste carrière binnen het Hoger onderwijs en bracht het tot

hoogleraar.277 Jan Woltjer ging na het behalen van de hulpakte in 1867 werken

aan de christelijk Hervormde school in de Schoolholm en later in de Poele-

straat. Hij leerde zichzelf in die periode Latijn om te kunnen worden toegela-

ten tot de universiteit van Groningen. Op de Nederlandse universiteiten was in

die tijd Latijn nog altijd de voertaal.278 In 1870 slaagde Woltjer voor het doc-

toraal examen Klassieke Talen en kreeg hiermee gelijk een benoeming tot le-

raar aan het gymnasium in Groningen. Naast zijn baan als leraar werkte hij aan

zijn dissertatie en hij promoveerde in 1877.279 Als doctor bleef hij nog vier jaar

onderwijs geven aan het gymnasium in Groningen en gaf daarnaast lessen aan

het gymnasium in Leiden. In 1881 vertrok Woltjer naar Amsterdam om hoog-

leraar te worden aan de pas opgerichte Vrije Universiteit.280 Woltjer bekleedde

deze positie tot zijn dood in 1917. Hij was betrokken bij het lager onderwijs in

zijn functie van bestuurslid van de Vereniging voor Christelijk Nationaal

Schoolonderwijs en bleef daarmee trouw aan zijn idealen van het begin van

zijn loopbaan als christelijk onderwijzer. Jan Woltjer zat van 1901 tot 1917 in

de Tweede Kamer voor de Anti Revolutionaire Partij. Als zoon van een brood-

bakker wist Jan Woltjer zich via het beroep van onderwijzer op te werken naar

de hoge status van het hoogleraarschap.

Het belang van de hoofdakte voor de leraren aan het gymnasium nam af in

het derde cohort waar nog slechts één van de zeven onderwijzers de hoofdak-

te behaalde, maar nooit hoofd van een school werd. Zeker twee gymnasiumle-

raren waren academisch geschoold. Sijnco Poelman had tegelijk met de hulp-

akte ook de vakakte wiskunde gehaald. Hij vervolgde zijn opleiding als kandi-

daat in de wiskunde en natuurkunde aan de universiteit in Groningen en kreeg

een tijdelijke aanstelling als leraar wiskunde aan het gymnasium. In 1883

slaagde Poelman voor zijn doctoraal examen en kreeg een vaste betrekking als

leraar wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Daarnaast gaf hij les op de Rijks- 81
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kweekschool en in 1903 was hij tijdelijk leraar natuurkunde en scheikunde aan

de Middelbare Meisjesschool in Groningen. De enige onderwijzer uit het vier-

de cohort die leraar aan een gymnasium werd, was niet in het bezit van de

hoofdakte. Van de meeste leraren was niet goed te achterhalen welke middel-

bare akten en bevoegdheden zij hadden gehaald. Wel was van elf van de twaalf

leraren bekend in welk vak zij onderwijs gaven. Vier in de vakken wiskunde of

natuurkunde, drie in de Duitse taal, twee in aardrijkskunde en geschiedenis,

één in Nederlands en geschiedenis en één in de Franse taal. Vaak hadden de on-

derwijzers in deze vakken al een vakakte voor het lager onderwijs behaald.

Lerares op de middelbare meisjesschool
De gemengde middelbare scholen in de provincie Groningen boden in de ne-

gentiende eeuw geen werkgelegenheid aan vrouwen. Voor onderwijzeressen

die wilden overstappen naar het middelbaar onderwijs was alleen de Gemeen-

telijke hoogere burgerschool voor meisjes, met vijfjarige cursus toegankelijk

die in september 1872 werd geopend onder leiding van directrice Donker. De

plaatselijke commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs in de stad

Groningen zag het liefst leraressen voor de klas op de HBS voor meisjes. Dit

lukte in het aanvangsjaar nog niet en waren er naast drie leraressen vijf onder-

wijzers aangesteld.281 Het aantal vrouwelijke leerkrachten steeg gestaag, in

1874 waren er naast directrice Donker vijf leraressen werkzaam op de school,

in 1880 acht, in 1888 tien en in 1897 dertien leraressen.282

Van de onderwijzeressen uit de vier cohorten kwam een klein aantal in het

middelbaar onderwijs te werken, respectievelijk twee, één, vier en zes lerares-

sen. Alleen het derde en vierde cohort zijn vanwege het toegenomen aantal in-

teressant om procentueel te bekijken. De percentages van 7,4% voor het derde

cohort en 2,6% voor het vierde cohort verschilde niet veel van het percentages

bij de mannen van respectievelijk 7% en 4,1%. De meeste leraressen uit de co-

horten waren werkzaam aan een Hogere Burgerschool voor meisjes. Twee van

hen maakten carrière binnen het middelbaar onderwijs en werden benoemd als

directrice. Frouwina Johanna Eldering volgde in 1904 directrice Van den Bergh

op als directeur van de MMS in Groningen. Jetske Anema haalde in 1885 de

onderwijsakte en in 1894 de akte van hoofdonderwijzeres voor lager onder-

wijs. Een jaar later werd zij benoemd als lerares geschiedenis en Frans aan de

Kweekschool voor Onderwijzeressen. Na negen jaar in Groningen gewerkt te

hebben, kreeg zij de functie van directrice van de MMS in Arnhem. 

De wet op het middelbaar onderwijs uit 1863 stelde lagere eisen aan lerares-

sen aan de Middelbare Meisjesschool dan aan een HBS, zodat ze geen acade-

mische graad of een middelbare akte nodig hadden. Onderwijzeressen in het

bezit van de akte van hoofdonderwijzeres voor lager onderwijs waren bevoegd

les te geven in Nederlands, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, kennis der

natuur en zingen.283 Zes van de veertien leraressen waren geslaagd voor de

hoofdakte. Volgens Amsing was de praktijk dat veel leraressen zich gingen pro-

fessionaliseren tot een hoger niveau en in het bezit waren van een middelbare

akte.284 Van de veertien leraressen was in ieder geval van vijf bekend dat zij

een middelbare akte hadden gehaald.285 Frederika Jacobs uit het derde cohort

was de eerste vrouw die voor de middelbare akte boekhouden was geslaagd.286

In 1880 kreeg zij direct een benoeming als lerares wiskunde en boekhouden

aan de MMS in Den Haag. In 1883 vertrok ze naar Nederlands Indië om lera-82
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res te worden aan de Hogere Burgerschool in Batavia.287 De enige die op een

gemengde Hogere Burgerschool werd benoemd was Cornelia Maria Vliegent-

hart. In 1899 had zij een tijdelijke benoeming gehad als lerares Engels aan de

Kweekschool voor Onderwijzeressen. Daarna kwam zij als gewoon onderwij-

zeres te werken aan de bijzondere jongensschool in de Folkingestraat. Vervol-

gens kreeg zij in december 1902 een benoeming als lerares Engels aan de

Rijks-HBS in Sappemeer.288

Eén onderwijzeres kreeg een benoeming als lerares aan het gymnasium.

Grietje Marwitz werkte sinds 1894 als onderwijzeres met akte Frans aan een

lagere school in Leeuwarden. In 1898 behaalde zij nog de middelbare akte En-

gels B, waarmee zij in 1905 de positie van lerares Engels aan het gymnasium

in Leeuwarden verwierf. Daar bleef zij werken tot haar pensioen in 1927.289

Het ging hier slechts om een klein aantal onderwijzeressen die naar het mid-

delbaar onderwijs of gymnasium overstapte. De percentages waren echter hoog

gezien de zeer beperkte werkgelegenheid voor leraressen en verschilden vrij-

wel niet met de cijfers voor de mannen.

Overstap naar andere beroepen

Onderwijzers verlaten het onderwijs
Bij de oprichting van Rijkskweekscholen kwam in de discussie regelmatig het

verwijt naar voren dat teveel tot onderwijzer opgeleide kwekelingen daarna

niet in het lager onderwijs gingen werken. Veel jongens die hogerop wilden ko-

men, zouden naar de kweekschool gaan bij gebrek aan beter. Op de oude Gro-

ningse Nutskweekschool moesten de kwekelingen daarom een verbandschrift

ondertekenen, waarin zij zich verplichtten een aantal jaren op de lagere school

les te gaan geven. Hielden zij zich niet aan deze regel dan moesten zij hun

beurs terugbetalen.290 In het gedenkboek ter ere van het vijftigjarig bestaan van

de Kweekschool van het Nut stond vermeld hoeveel van de 148 kwekelingen

uit de periode 1787-1841 daadwerkelijk in het lager onderwijs waren gaan wer-

ken. Meer dan de helft, 56%, kwam op een lagere school terecht, maar een der-

de kreeg een ander beroep. Van 11% was de verdere loopbaan onbekend, waar-

van de kans groot was dat zij het onderwijs hadden verlaten.291 De directeur

van de Rijkskweekschool in Haarlem presenteerde in 1886 betere cijfers, want

volgens hem kreeg slechts 5% van de afgestudeerden van zijn school een an-

dere werkkring.292 De percentages van de in Groningen geslaagde mannelijke

onderwijsbevoegden laten voor de achtereenvolgende cohorten uit de periode

1848-1887 iets hogere cijfers zien met 7,7%, 9,1%, 9,2% en 8%. Vermoedelijk

was dit aantal groter, omdat uit de groep onbekend waarschijnlijk veel onder-

wijsbevoegden ander werk hadden gevonden, waardoor zij moeilijker te ach-

terhalen waren. Uit het eerste cohort hadden vijf van de veertien onderwijsbe-

voegden die ander werk vonden de hoofdakte gehaald. Vier waren hoofd van

een school geweest, waarvan twee een bijzondere school voor eigen rekening

hadden gehad. Na de opheffing van hun school werd de ene boekhouder, terwijl

de ander van zijn nevenfunctie als organist voor de doopsgezinde gemeente zijn

hoofdbetrekking maakte.293 Van het tweede cohort waren 7 van de 23 onder-

wijsbevoegden in het bezit van de hoofdakte. Vijf waren hoofdonderwijzer ge-

weest, voordat zij een andere loopbaan kozen. In het derde cohort zaten vier on-

derwijsbevoegden met de hoofdakte, waarvan drie hoofdonderwijzer waren ge- 83
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weest. In het vierde cohort steeg het aantal onderwijsbevoegden met hoofdak-

te naar acht, maar slechts drie onderwijzers waren eerst hoofd van een school

geweest. Alle onderwijzers die in het bezit waren van de hoofdakte waren in

het onderwijs werkzaam geweest. Het merendeel van de onderwijsbevoegden

zonder hoofdakte had eveneens als hulponderwijzer of gewoon onderwijzer ge-

werkt. Het viel wel op dat de meeste onderwijzers die een ander beroep kozen

niet in het bezit waren van de hoofdakte.

Twee onderwijzers zonder hoofdakte waren eerst overgestapt naar het mid-

delbaar onderwijs, voordat zij een andere werkkring vonden. Een opmerke-

lijke loopbaan volgde Willem Anthonie Poort. Hij was een jaar leraar aan de

Rijks-HBS in Middelburg. Daarna studeerde hij wis- en natuurkunde aan de

universiteit van Groningen en promoveerde in 1896. Vervolgens was hij le-

raar aan de Hogere Burgerschool in Leeuwarden. Dr. Poort trad in 1904 toe

als actuaris tot de Algemeene Friesche Levensverzekeringsmaatschappij en

werd in 1914 mededirecteur. Willem Anthonie Poort was een bekende figuur

in het verenigingsleven van Leeuwarden. Hij had meerdere malen ministers

geadviseerd over verzekeringsvraagstukken en werd in 1917 benoemd tot lid

van de commissie die minister Treub zou voorlichten over de mobilisatie-

plannen.294

De onderwijzers konden allerlei persoonlijke redenen hebben gehad om an-

der werk te kiezen. Daarnaast zullen er structurele oorzaken zijn geweest,

waardoor een loopbaan binnen het lager onderwijs kon vastlopen. Als het een

onderwijzer niet lukte om de hoofdakte te halen, kon dat aanleiding voor hem

zijn om ander werk te zoeken. Zonder hoofdakte was het niet mogelijk om

hoofd van een school te worden. Sommige onderwijzers lukte het niet om met

de hoofdakte een positie van hoofd van de school te verwerven of zaten als

hoofdonderwijzer vast in een klein dorp. Een andere reden kon zijn dat ze niet

meer in het onderwijs mochten werken. Eén hoofdonderwijzer en één onder-

wijzer in het bezit van de hoofdakte hadden gedwongen ontslag gekregen. Zo

kreeg het hoofd van de Zuiderschool in Wildervank in 1862 ongevraagd per di-

rect ontslag, waarvan de redenen onduidelijk bleven. Bij zijn overlijden in

1888 was hij herbergier in Leek. Andere onderwijzers konden vanwege psychi-

sche of lichamelijke problemen niet meer in het onderwijs werken. Een ge-

woon onderwijzer in Oostwold kreeg ontslag wegens ziels- of lichaamsgebre-

ken en werd daarna boekhouder.295 Mogelijk waren er onderwijzers en hoofd-

onderwijzers die het beroep te zwaar vonden en rustiger werk zochten. Van

twee onderwijzers is bekend dat zij het bedrijf van hun vader overnamen. Het

hoofd van de school in Aduard vertrok op 35-jarige leeftijd naar Surhuisterveen

waar zijn vader een boerenbedrijf had.296 De ander was hulponderwijzer in de

stad Groningen en nam op 52-jarige leeftijd de zilversmederij van zijn vader in

Sneek over.297

Van bijbaantje naar hoofdberoep
De verbetering van het inkomen zal een belangrijke motivatie zijn geweest om

een ander beroep te zoeken. De meeste beroepen die de onderwijzers kozen,

waren veelvoorkomende nevenfuncties binnen hun beroepsgroep.298 Mogelijk

verdienden zij tijdens hun onderwijzerschap al extra geld met deze bijbaantjes.

Als de onderwijzers merkten dat met hun nevenfunctie gemakkelijker meer te

verdienen was, konden ze daar hun hoofdberoep van maken. Het ging meestal84
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om administratief werk zoals boekhouder, klerk of commies. Ook de nieuw op-

gerichte post- en telegrafiekantoren boden een aantal onderwijzers werk. Twee

onderwijzers werden directeur van een postkantoor, één postbeambte en drie

gingen werken als rijkstelegrafist.299

De verkoop van schoolboeken was van oudsher een belangrijke bijverdien-

ste voor onderwijzers. De onderwijswet van 1857 probeerde deze nevenfunc-

tie te beperken, maar veel onderwijzers mochten van het gemeentebestuur de

inkoop van schoolboeken blijven regelen tot dit per Koninklijk Besluit in 1865

werd verboden. Toch bleven in de provincie Groningen onderwijzers nog lang

optreden als boekverkopers.300 Vijf onderwijsbevoegden uit de cohorten gin-

gen werken als boekhandelaar. Eén onderwijzer die werkzaam was aan de eer-

ste jongensschool in Groningen, verhuisde naar Sneek waar hij boekhandelaar

werd.301 De andere vier waren boekhandelaar in Loppersum, Appingedam, Uit-

huizermeeden en Winschoten waar zij daarvoor werkten als hulponderwijzer

aan de openbare lagere school.302 Van één onderwijzer was bekend dat hij naast

zijn functie van hulponderwijzer langere tijd als boekhandelaar actief was.303

Mogelijk moest hij begin jaren zeventig tussen deze twee beroepen kiezen,

want daarna stond hij alleen als boekhandelaar bekend.

Onderwijzers waren vaak ook actief met het schrijven en uitgeven van lees-

en schoolboekjes. Drie onderwijzers uit de onderzoeksgroep vestigden hun ei-

gen uitgeverij of drukkerij.304 De bekendste is Anne Jans Slaterus die de uitge-

verij Van Loghum Slaterus heeft opgericht. Het is niet bekend of hij ooit als on-

derwijzer heeft gewerkt, want hij ging al snel studeren aan de Universiteit van

Amsterdam. In 1896 werd hij predikant van de doopsgezinde gemeente in Tjal-

leberd, Friesland. Vervolgens was hij doopsgezind predikant in Dordrecht en

Wageningen. In Arnhem vestigde hij de uitgeverij Van Loghum Slaterus.305 Det-

mer Deddens maakte eerst carrière binnen het christelijk onderwijs. Hij werd in

1884 benoemd tot hoofd van de school met de Bijbel in Langerak en een jaar la-

ter als hoofd van de christelijke school in Haarlemmermeer. In 1894 stichtte hij

de drukkerij Deddens in Aalsmeer.306

Veel onderwijzers hielden zich bezig met het schrijven van artikelen over on-

derwijs in dagbladen en tijdschriften, maar ook over maatschappelijke vraag-

stukken.307 Sommige besloten om daar echt hun beroep van te maken. Zeven

onderwijzers uit de cohorten gingen werken als redacteur, verslaggever of jour-

nalist. Onder hen waren twee bekende hoofdredacteuren die jarenlang hun

stempel op de Groningse media hebben gedrukt. Hendrik Jan Steghers was van

1867 tot zijn overlijden in 1897 hoofdredacteur van de Provinciale Groninger
Courant.308 Johannes Boersma was hoofdredacteur van het Nieuwsblad van het
Noorden. Boersma had als onderwijzer gewerkt in Groningen en Zuid-Afrika.

Tijdens de Tweede Boerenoorlog keerde hij terug naar Nederland. Niet lang

daarna werd hij benoemd tot hoofdredacteur en bleef deze functie vervullen tot

zijn overlijden in 1926.309

Alle zeven onderwijzers hadden geen hoofdakte behaald. Van vijf waren be-

noemingen in het lager onderwijs gevonden. Eén onderwijzer moest noodge-

dwongen zijn loopbaan in het onderwijs opgeven vanwege een erfelijke oog-

kwaal. De Friese Oebele Stellingwerf was als hulponderwijzer werkzaam in

Oudshoorn en studeerde voor de hoofdakte. Zijn ogen werden steeds slechter,

waardoor hij niet meer voor de klas kon staan. Herhaaldelijk ziekenhuisbezoek

in Leiden baatte niet en hij bleef de rest van zijn leven halfblind. Met steun van 85
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vrienden en familie richtte hij in 1876 het Friesch Volksblad op dat vanaf 1883

onder zijn redactie kwam te staan.310

De kerkelijke bedieningen waren lange tijd verbonden met de positie van

hoofd der school. De meeste hoofdonderwijzers op het platteland werkten als

koster, voorlezer en voorzanger voor de kerk nauw samen met de predikant in het

dorp. Zeven onderwijzers kozen ervoor om hun beroep ten dienste te stellen van

de kerk, zes als predikant en één als pastoor.311 Kornelis Havinga was eerst hoofd

van de bijzondere school van de afgescheiden gemeente in Sappemeer en koos

daarna voor de functie van predikant.312 De andere zes waren niet in het bezit van

de hoofdakte. Nanno Geerts van Brederode ging na achttien jaar te hebben ge-

werkt als hulponderwijzer vervroegd met pensioen wegens gezichtsgebrek.

Waarschijnlijk gaf hij daarna nog wel privéles, maar later stond hij vermeld als

predikant.313 De enige pastoor in het gezelschap was Johannes Gerardus Heeres.

Hij ging theologie studeren in Rijsenburg en werd in 1862 tot priester gewijd.

Daarnaast werkte hij als redacteur en schreef het boek Bijbelse geschiedenis voor
het Katholieke Nederlandsche volk. Vanaf 1881 was hij pastoor in Blaricum.314

De keuze om de loopbaan in dienst te stellen van het geloof werd voor de

meeste onderwijsbevoegden waarschijnlijk al in het begin gemaakt. Havinga

maakte met zijn keuze voor een bijzondere school van de afgescheiden ge-

meente duidelijk dat het geloof voor hem een belangrijke plaats innam. Twee

anderen hadden nog als hulponderwijzer gewerkt, maar de andere vier wijdden

zich waarschijnlijk gelijk aan hun roeping.315Alle zeven maakten de overstap

van het onderwijzen van schoolkinderen naar het onderrichten van een kerkge-

meente. De bovengenoemde beroepen lagen in het verlengde van het werk in

het onderwijs of waren functies die vanouds nauw verbonden waren met het

beroep van onderwijzer.

Strijdbare feministes
Er was een vijftal Groningse vrouwelijke onderwijsbevoegden uit het tweede

en derde cohort die bekend werden door hun activiteiten binnen de vrouwen-

beweging. Het waren Titia Klazina Elizabeth van der Tuuk, Jacqueline Agathe

van der Tuuk, Annette Wiea Luka Poelman, Maria Wilhelmina Hendrika Hoit-

sema en Frederica Johanna van Uildriks. Met uitzondering van Annette Poel-

man werkten zij allen eerst in het onderwijs, voordat zij zich gingen inzetten

voor de vrouwenzaak. Poelman had tweemaal gesolliciteerd bij de mulo voor

meisjes van mejuffrouw Birnie, maar werd beide keren afgewezen. Twee jaar

later trouwde ze met de boekhandelaar en uitgever Willem Versluys. De ande-

re vier gebruikten hun onderwijsakte om in hun onderhoud te voorzien. Hoit-

sema, Van Uildriks en Jacqueline Agathe van der Tuuk haalden ook de hoofd-

akte. Van der Tuuk was slechts kort in het onderwijs werkzaam en stopte met

werken voor haar huwelijk in 1881 met een advocaat/procureur. Hoitsema had

twintig jaar een mooie loopbaan in het onderwijs en was hoofd van een meis-

jesschool voor uitgebreid lager onderwijs in Rotterdam tot haar huwelijk in

1885 met de arts Johannes Rutgers. Van Uildriks maakte het meeste werk van

haar studie en haalde naast haar vakaktes Frans en Duits ook de middelbare ak-

ten Nederlands, aardrijkskunde en geschiedenis. Al snel kreeg zij een benoe-

ming aan de gemeentelijke HBS voor meisjes in Groningen. In 1886 vertrok ze

naar Amsterdam waar ze lerares werd aan de bijzondere MMS. Zij bleef onge-

huwd en zag zich in 1891 gedwongen om ontslag te nemen als lerares vanwe-86
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ge kritiek op haar ‘Vrije huwelijk’ met de Friese hoofdonderwijzer Vitus

Bruinsma. Zij ging zich vervolgens volledig richten op het schrijven van boe-

ken en artikelen, waaronder het veel geciteerde artikel ‘De Nederlandse

Vrouw’ in het tijdschrift Vragen des Tijds uit 1883.316 Ook Titia van der Tuuk

die haar loopbaan in het lager onderwijs begon als hulponderwijzeres in Gro-

ningen, Borculo, Baarn en Deventer, ging zich daarna toeleggen op het schrij-

ven van boeken en artikelen. Haar toenemende doofheid maakte haar het wer-

ken in het onderwijs steeds moeilijker en daarnaast ondervond zij ook tegen-

werking uit haar werkomgeving vanwege haar atheïsme. Na negen jaar werk-

ervaring zag Van der Tuuk af van een verdere loopbaan in het onderwijs. Nog

een tweetal jaren gaf ze les als huisonderwijzeres in de stad Groningen, maar

na haar vertrek naar Arnhem ging zij zich toeleggen op het schrijven en verta-

len van kinderboeken en historische romans. Ook vertaalde Titia van de Tuuk

enige feministische romans en artikelen en zette zich in voor de vrouwenzaak,

waarmee zij zich schaarde onder de drijvende krachten van de eerste feminis-

tische golf. Samen met onder andere Wilhelmina Drucker en Frederika van Uil-

driks behoorde zij vanaf 1888 tot de redactie van het Weekblad tot onderwijs
en ontspanning van vrouwen en meisjes De Vrouw.317

Annette Poelman, Mietje Hoitsema en Jacqueline van der Tuuk waren vanaf

het begin actief in de ‘Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht’ (VvVK). Bij de op-

richting in 1894 nam Poelman het presidium op zich van het landelijke bestuur.

Medeoprichtster Hoitsema werd presidente van de afdeling Rotterdam. Jacque-

line van der Tuuk had samen met de directrice van de Kweekschool voor On-

derwijzeressen, Petronella Maria Heringa en het hoofd van de daaraan verbon-

den leerschool, Ietje Kooistra zitting in het voorlopig comité tot oprichting van

een Groningse Vrouwenbond.318. 

Zowel Hoitsema, Van Uildriks en de twee zussen Van der Tuuk hadden al op

jonge leeftijd hun vader verloren. Van het gezin Poelman haalden alle zes doch-

ters en één zoon de onderwijsakte. Voor al deze feministes vormde de opleiding

tot onderwijzeres een mogelijkheid om een studie te volgen en bood de onder-

wijsbevoegdheid een kans om zelfstandig in het eigen onderhoud te voorzien. 

1.4 Geografische mobiliteit van de hoofdonderwijzers, 1848-1887

De ideale loopbaan van een onderwijzer
Sociale mobiliteit is vaak verbonden met geografische mobiliteit. Het onder-

wijzersberoep kenmerkte zich in de tweede helft van de negentiende eeuw door

een grote sociale mobiliteit, maar viel eveneens op door de toenemende geo-

grafische mobiliteit. Van oudsher ging het beroep van onderwijzer net als de

meeste andere beroepen over van vader op zoon. De zoon leerde het vak van

zijn vader en volgde hem bij ouderdom of overlijden op als meester aan de

school in zijn dorp. De onderwijzer bleef wonen en werken in de plaats waar

hij was opgegroeid. Na 1857 kwam de onderwijzer aan de openbare lagere

school als ambtenaar in dienst van de gemeente. Met de instelling van een ver-

plicht vergelijkend examen wilde de overheid de oude praktijk van erfopvol-

ging doorbreken om zo de beste kandidaat te krijgen. Deze ontwikkelingen

hadden gevolgen voor de mobiliteit van de onderwijzer. Hoofdonderwijzer

Sterringa wees op de voordelen van de mobiele onderwijzer en beschreef in 87

Proefschrift binnen noten  20-10-2014  14:19  Pagina 87



1912 in zijn beroepskeuzeboekje voor aspirant onderwijzers een voorbeeld van

de onderwijzersloopbaan in vijf stappen.

‘Stel u voor een jongen man, die, om spoedig den kost te verdienen, een be-
noeming aannam naar een afgelegen dorp, en daar de studie voor de hoofd-
akte bezwaarlijk vindt. Zoodra hij er zich rijp voor acht, wil hij plaatsing in
een stad, waar een cursus bestaat, of op een dorp dicht daarbij; zoo’n plaats
verschaft hem licht ook eerder een salaris, waarvan hij een bescheiden som-
metje aan studie kan besteden. Is hem een sollicitatie met dat doel gelukt en
eenige jaren later het examen voor de hoofdakte met goed gevolg doorstaan,
dan wenken betere salarisregeling en gelegenheid tot lesnemen voor bij-
aktenstudie hem andermaal naar grootere plaatsen. Gelukt het hem weer, te
komen waar hij wilde, dan ziet een niet verre toekomst hem straks misschien
als hoofd eener school op een flink dorp, een verdere in dezelfde betrekking
later weer in een of andere stad.’319

Hoofdonderwijzer Sterringa vond de genoemde motieven om van standplaats te

veranderen zeer legitiem. In zijn tijd kwam het vaker voor dat onderwijzers

veelvuldig van baan wisselden en zich steeds in een andere plaats vestigden. Het

vele verhuizen kon zolang de onderwijzer een ‘goeden koers’ hield. Wanneer de

onderwijzer in verschillende plaatsen het school- en volksleven leerde kennen,

kon dit ‘vormend werken, den blik verruimen en verhelderen, het oordeel kui-

schen en verdiepen’. Het veranderen van werkplek enkel uit ‘veranderzucht’

keurde Sterringa af, want dit kon wel eens ‘verslappend’ werken.320 Sterringa

had het hier over een loopbaan van een onderwijzer en ging in zijn hele boekje

niet in op de specifieke loopbaanmogelijkheden voor onderwijzeressen.

Volgens het patroon van Sterringa was het einddoel van de onderwijsloopbaan

hoofd van een school in een stad. Sterringa beschreef in zijn voorbeeld over de

loopbaan van de onderwijzer een model dat bekend staat als getrapte migratie.

Het concept van de getrapte migratie combineerde twee conclusies uit migratie-

onderzoek, namelijk de aantrekkingskracht van de grote steden en het feit dat de

meeste migratie over korte afstanden plaatsvindt. Het idee van getrapte migra-

tie gaat ervan uit dat migratie in de richting van de top van de stedenhiërarchie

verloopt, van boerderij naar dorp, van dorp naar kleine stad, van kleine stad naar

grote stad, naar metropool.321 Voor de Groningse onderwijzers die binnen de

provincie carrière wilden maken, was er één doel: de stad Groningen. Anderen

vertrokken uit de provincie naar bijvoorbeeld Leeuwarden, Assen, Zwolle of de

grote steden in het westen van het land.

Migratietheorieën
Migranten hadden de verwachting hun economische omstandigheden te kun-

nen verbeteren.322 Uit verschillende onderzoeken bleek dat de meeste migran-

ten jong en ongehuwd waren. Latere sociologen werkten deze theorie verder uit

door het begrip geografische afstand te vervangen door sociale afstand. Migra-

tie loopt dan van het platteland naar de grote stad via plaatsen ‘die ten aanzien

van de sociale afstand een intermediaire positie innemen, zodat bij elke stap

slechts een geringe sociale afstand behoeft te worden overbrugd.’323 De socio-

loog L.P. Moch maakte een indeling in vier typen migratiesystemen die geba-

seerd zijn op niet-economische gronden. De migratie van de Groningse onder-88
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wijzers die hier onderzocht wordt, valt in zijn ordening onder het type carrière-

migratie, waarbij het doel van de migratie stijging op de sociaal-economische

ladder was. Deze migranten hadden een meer dan gemiddeld opleidingsniveau

en waren goed op de hoogte van de mogelijkheden elders, waardoor het meest-

al ging om lange afstandsmigratie.324 De onderwijzers waren in de negentien-

de eeuw hoger opgeleid dan het merendeel van de bevolking en werden gere-

kend tot de half-intellectuelen. In de dorpsgemeenschap behoorden ze zelfs

vaak tot de intellectuele elite. De veel gelezen landelijke onderwijzerstijd-

schriften zoals De Nieuwe Bijdragen en De Wekker publiceerden onderwijs-

vacatures met bijbehorende jaarwedden uit het gehele land. De onderwijzers

waren daardoor op de hoogte van carrièremogelijkheden buiten hun eigen pro-

vincie. Daarnaast maakte de verbetering van de vervoersinfrastructuur, vooral

de aanleg van de spoorwegen, het reizen veel gemakkelijker en minder tijdro-

vend. In 1866 opende de spoorweg Groningen-Leeuwarden en in 1870 sloot

Groningen in Meppel aan op het landelijke spoorwegnet.325 Voor de onderwij-

zers was het in de praktijk nu veel gemakkelijker om verder weg te solliciteren

en in een andere provincie mee te doen aan een vergelijkend examen.

Getrapte migratie van onderwijzers in de provincie Groningen
Onderwijzers zouden volgens de migratietheorie via een patroon van getrapte

migratie van het platteland via grotere dorpen of plaatsen richting de stad trek-

ken. Om de geografische mobiliteit van de onderwijzers te onderzoeken, zijn

de plaatsen met een school in de provincie Groningen onderverdeeld in vijf ca-

tegorieën afhankelijk van hun sociale afstand tot de stad. In de tweede helft van

de negentiende eeuw kende de provincie Groningen 57 gemeenten. De meeste

dorpen hadden één openbare school, behalve sommige langgerekte dorpen als

Bellingwolde waar zowel in het oosten als het westen een school was geves-

tigd. In de stad Groningen waren meerdere openbare scholen aanwezig. Tot het

meer stedelijke gebied als opstap naar de stad Groningen worden de drie ande-

re stadjes in de provincie Appingedam, Delfzijl en Winschoten en de meer

geïndustrialiseerde plaatsen Hoogezand, Sappemeer en Veendam gerekend.

Daarnaast waren er plaatsen die speciaal voor onderwijzers belangrijk waren

aangezien er een opleiding tot onderwijzer was gevestigd: Beerta (tot 1876),

Finsterwolde (sinds 1876), Grijpskerk (1879-1886), Oude Pekela (sinds 1879),

Warffum (sinds 1876) en Nieuwolda (sinds 1894). Er waren meer mogelijkhe-

den om voor de hoofdakte of een vakakte te studeren en werkgelegenheid op

de normaalscholen. De hoofddorpen van de vijftig andere plattelandsgemeen-

ten waar het gemeentehuis was gevestigd, hadden waarschijnlijk een minder

grote sociale afstand tot de stad dan alle andere dorpen, gehuchten en buurt-

schappen met een school.326 De bestemming van de onderwijzers die wegtrok-

ken uit de provincie Groningen was uitgesplitst in de naburige provincies

Friesland en Drenthe en de overige provincies.

Volgens Sterringa’s loopbaanpatroon en de getrapte migratie zouden de on-

derwijzers op een school in een afgelegen dorp in de provincie Groningen de

stad willen bereiken via een hoofddorp en vervolgens het verstedelijkte ge-

bied. De betrekking van hoofd van de school in ‘de stad’ was niet voor ieder-

een weggelegd, want het aantal scholen was uiteraard beperkt. Wel groeide het

aantal openbare scholen in de tweede helft van de negentiende eeuw gestaag,

maar deze kwamen vooral in de plaats van de bijzondere scholen der tweede 89
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klasse die meestal voor eigen rekening waren geweest. De bijzondere scholen

op christelijke grondslag bleven lange tijd gelijk en namen pas na 1880 lang-

zaam toe. Voor de Groningse onderwijzers zorgden de christelijke scholen in

de stad slechts voor een beperkte uitbreiding van het vacature aanbod aange-

zien de meeste onderwijzers van elders kwamen die hun opleiding hadden ge-

volgd aan een christelijke kweekschool of normaalschool buiten de provincie

Groningen. Pas in oktober 1884 werd in Appingedam de eerste protestants-

christelijke normaalschool in de provincie opgericht.327 Wel had de Vereni-

ging voor Christelijk Nationaal onderwijs al in 1857 een opleidingsklas in de

stad Groningen gevestigd.328

Tabel 1.4 Aantal lagere scholen in de stad Groningen

1860 1870 1880 1890 1900 1910
openbaar 5 10 12 15 16 17

bijzonder, christelijk 4 2 2 6 5 9

bijzonder tweede klasse 15 5 3 0 0 0

mulo voor meisjes 0 0 1 1 1 1

bijzondere mulo 0 2 5 1 2 3

voorbereidend middelbaar onderwijs jongens 0 1 1 2 2 2

voorbereidend middelbaar onderwijs meisjes 0 0 0 2 2 2

voortzettingschool 0 0 0 0 0 2

Totaal 24 20 24 27 28 36

(Bron: Provinciaal Verslag, 1860-1910)

In de uitgestrekte plattelandsgemeenten van de provincie Groningen waren 143

scholen in dorpen, gehuchten en buurten gevestigd. Volgens het patroon van

Sterringa vormden deze scholen de eerste opstap om als hulponderwijzer of ge-

woon onderwijzer aan de slag te kunnen. Hij constateerde dat onderwijzers na

het behalen van de hoofdakte niet onmiddellijk gingen solliciteren naar een po-

sitie van hoofd, maar langer in de stad bleven, mede door de nog te volgen stu-

die voor een bijakte. Daarnaast gaven veel onderwijzers de voorkeur aan het le-

ven in de stad in plaats van op het platteland. Onderwijzers waren volgens Ster-

ringa bang om te blijven ‘hangen’ op hun eerste standplaats die nu eenmaal niet

in de grote stad was. Sterringa moedigde in 1912 zijn lezers aan om toch te sol-

liciteren in dorpen, want de laatste tijd hadden vele onderwijzers via het plat-

teland goede promotie gemaakt.329 In zijn voorbeeld voor een onderwijzerscar-

rière moest de onderwijzer die in het bezit was gekomen van de hoofdakte en

enkele bijakten als eerste opstap een positie als schoolhoofd zien te verwerven

in een ‘flink dorp’. Hij ging hiermee voorbij aan de grootste categorie scholen

en schooltjes op het Groningse platteland die gevestigd waren in de kleine dor-

pen en gehuchten. Volgens het carrièrepatroon van Sterringa zou het verloop

van onderwijzers en schoolhoofden op het platteland groot zijn, omdat nie-

mand daar zou willen blijven.

Het ideaal van een positie van schoolhoofd in de stad was in een plattelands-

provincie als Groningen minder gemakkelijk te bereiken dan in meer verstede-

lijkte gebieden in het midden en westen van Nederland. Als onderwijzers ver-90
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der wilden komen in hun loopbaan moesten ze een baan zoeken in een andere

provincie. Voor de onderwijzeressen had Sterringa geen theorie over hun loop-

baan en mobiliteit. Gezien hun beperkte loopbaanmogelijkheden waren ze eer-

der in de stad te vinden.

Geboorteplaats van de onderwijzers en onderwijzeressen
Het onderzoek naar het mobiliteitspatroon van onderwijzers en onderwijzeres-

sen begint met het achterhalen van hun geboorteplaats. Niet alle onderwijsge-

venden die in Groningen voor de onderwijsakte slaagden, waren geboren in de

provincie. Hun vertrek uit Groningen kon een terugkeer betekenen naar de pro-

vincie van herkomst.

Grafiek 1.6 Geboorteplaats onderwijzers en onderwijzeressen

(Bron: Genlias)

Zoals te verwachten was het aandeel Groningse onderwijzers en onderwijze-

ressen het grootst. Bij de mannen lag dit percentage hoog rond de tachtig pro-

cent, maar bij de vrouwen was dit cijfer veel lager variërend tussen de 37,5%

in het tweede cohort en 70,4% in het derde cohort. Als de onderwijzers niet uit

Groningen kwamen, waren ze vooral afkomstig uit de buurprovincies Friesland

en Drenthe. Procentueel daalde het aantal onderwijzers uit Drenthe van 8,8%

in het eerste cohort naar 3,5% in het vierde cohort. Voor Friesland nam dit per-

centage van 6,6% in het eerste cohort na een lichte daling in het tweede en der-

de cohort, toe tot 9,9% in het vierde cohort. De Vries constateerde in zijn on-

derzoek dat rond 1900 ongeveer de helft van alle kwekelingen aan de Rijks-

kweekschool in Groningen uit Friesland afkomstig was.330 In de stad Gronin-

gen stond de enige Rijkskweekschool van het noorden. Het percentage vrou-

wen dat uit een andere provincie kwam, was hoger dan bij de mannen, maar het

ging om kleine aantallen. Toch waren de onderwijzeressen die uit verder gele-

gen provincies kwamen in het eerste en vierde cohort in absolute cijfers in de 91
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meerderheid ten opzichte van de mannen.331 Relatief veel onderwijzeressen

kwamen uit het buitenland. In het derde cohort was dit aantal even hoog als de

onderwijzeressen uit Friesland of de andere provincies. Vijf onderwijzeressen

waren geboren in Nederlands-Indië. Zij behoorden tot de hogere sociale mi-

lieus en hun vaders waren van beroep zendeling, predikant, notaris, regerings-

ambtenaar of tabaksondernemer. Twee onderwijzeressen en twee onderwijzers

waren geboren in Duitsland. Voor de onderwijzers was dit procentueel een ver-

waarloosbare categorie. Dit verschilt met het beeld dat bestond in de periode

voor 1848. Van oudsher kwamen veel Oost-Friese onderwijzers in de provin-

cie Groningen in de leer. Van der Kooi berekende voor 1828 dat 11,6% van de

onderwijzers geboren was in Duitsland en dan vrijwel allen in Oost-Fries-

land.332 Ook Wolthuis wijst op de komst van ‘kundige onderwijzers’ uit Oost-

Friesland, maar deze hadden hun opleiding in hun eigen land genoten waar on-

derwijsvernieuwingen eerder waren doorgevoerd. Met de verbetering van de

opleidingen in de provincie Groningen kwam er een einde aan de immigratie

van Oost-Friese onderwijzers. Over het algemeen kwamen de meeste onder-

wijzers en onderwijzeressen uit Groningen of de andere twee noordelijke pro-

vincies. Onderwijzeressen kwamen vaker van verder weg, maar naarmate het

aantal onderwijzeressen steeg in het derde en vierde cohort nam het verschil

met de onderwijzers af.

In de onderwijsgeschiedenis bestond niet alleen het beeld dat arbeiderszonen

voor het onderwijs kozen, maar ook plattelandsjongeren.333 Als we kijken naar

de cijfers van de cohorten in Groningen bleek het platteland de belangrijkste

leverancier van onderwijzers te zijn. In de negentiende eeuw was het op het

platteland lange tijd gebruikelijk dat hoofden zelf een kwekeling opleidden aan

hun eigen school. Vaak koos de hoofdonderwijzer een jongen uit zijn eigen

school die goed kon leren. Deze directe invloed van de schoolhoofden stimu-

leerde plattelandsjongens en later ook meisjes om te kiezen voor een baan in

het onderwijs.334 Voor jongens van het platteland die goed konden leren, was

de beroepskeuze beperkt, terwijl de stad meer alternatieven bood zoals banen

in de administratieve sector.

De onderwijzeressen kwamen vaker uit de stad dan onderwijzers. Vooral in

de eerste twee cohorten zaten veel stadsmeisjes. In de laatste twee cohorten

was iets meer dan de helft van de onderwijzeressen geboren op het platte-

land. Een groot deel van de onderwijzeressen kwam uit de stad Groningen,

waar voor hen ook de meeste banen waren te vinden. Voor 1878 werkten er

geen onderwijzeressen in de gemengde plattelandsscholen in Groningen.

Meisjes hadden daar geen vrouwelijke rolmodellen die hun keuze voor het

beroep van onderwijzeres konden beïnvloeden. De drie bijzondere meisjes-

scholen in Winschoten, Veendam en Hoogezand waren alleen voor de meis-

jes uit de lokale elite. Na de toetreding van onderwijzeressen op de gemeng-

de openbare scholen en de uitbreiding van het aantal opleidingsplekken voor

meisjes nam het aantal onderwijzeressen in het derde en vooral het vierde co-

hort duidelijk toe. Net als bij de onderwijzers zorgde nu het platteland voor

de grootste toevoer van nieuwe onderwijzeressen. Toch bleef bij de onder-

wijzeressen vooral de stad Groningen nog steeds een belangrijke bron voor

nieuwe kwekelingen.
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Mobiliteit van de hoofdonderwijzers
Het was goed als onderwijzers ervaring opdeden op meerdere scholen voordat

zij zich ergens gingen vestigen als hoofd van een school.335 Sterringa zag de

scholen op het platteland als goede opstap naar het echte werk, een school in

de stad.336 Hoofdonderwijzers moesten niet teveel veranderen van standplaats,

want dat kwam de eenheid en continuïteit van het onderwijs niet ten goede.

Maximaal twee posities als hoofd waren volgens Sterringa voldoende. Uit dit

onderzoek blijkt dat het merendeel van de hoofdonderwijzers uit de cohorten

in de negentiende eeuw zich vrijwillig of noodgedwongen hielden aan deze on-

geschreven regel.

Grafiek 1.7 Aantal posities schoolhoofd 337

De meeste hoofdonderwijzers kregen één of twee posities als hoofd van een

school, van de vier opeenvolgende cohorten respectievelijk 86,3%, 79,7%,

81,5% en 92,6%. Het tweede cohort was het meest mobiel met hoofdonderwij-

zers die drie of meer posities vervulden. Zij waren de eerste lichting onderwij-

zers die met de nieuwe onderwijsakte volgens aangescherpte kwaliteitseisen de

arbeidsmarkt betraden. De arbeidsmarkt was gunstig voor hen, want na de

nieuwe onderwijswet van 1857 kwamen er veel posities van hoofdonderwijzer

vrij, omdat veel oude hoofdonderwijzers gestimuleerd werden om met pen-

sioen te gaan. De jaarwedden van de hoofdonderwijzers konden in die periode

per dorp nog erg verschillen, waardoor verder solliciteren naar een betere po-

sitie lonend was. 

De grootste groep hoofdonderwijzers bleef op zijn eerste post als hoofd

van de school werken. Dit percentage nam in de eerste drie cohorten gelei-

delijk toe van 47,1%, 48,3% naar 49,6% met een scherpe stijging in het vier-

de cohort naar 63,5%. De hoofdonderwijzers uit het vierde cohort waren ge-

middeld drie jaar ouder als zij de positie van hoofd van een school verkregen

dan de hoofdonderwijzers uit het eerste cohort.338 Het verwerven van de po-

sitie van hoofd van de school was een belangrijke mijlpaal in de loopbaan

van de onderwijzers. Voor het gemeentebestuur was de benoeming van een

nieuwe hoofdonderwijzer bedoeld voor de langere termijn, in het belang van

de continuïteit van het onderwijs, maar ook vanwege de uitgebreide, tijd- 93
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rovende en kostbare benoemingsprocedure van het vergelijkend examen. Een

hoofdonderwijzer die al snel na zijn benoeming verder ging solliciteren werd

niet op prijs gesteld. De hoofdonderwijzer diende vrij zeker te zijn van zijn

kansen op een nieuwe functie, want hij kon met een afgewezen sollicitatie

zijn aanzien op zijn eigen school en de relatie met het gemeentebestuur on-

dermijnen.

Het grootste deel van de hoofdonderwijzers bleef, na zich gevestigd te heb-

ben rond hun dertigste, afhankelijk van hun gezondheid, nog zo’n 35 jaar hoofd

van dezelfde school. Veel dorpen kenden dus een lange periode waarin dezelf-

de hoofdonderwijzer de scepter zwaaide over de school. Zo kende het dorp

Woldendorp in een periode van bijna tachtig jaar van 1842 tot 1920 slechts

twee hoofdonderwijzers.339 In andere dorpen was het meer een komen en gaan

van hoofdonderwijzers. De nieuwe dalschool in het buurtschap Wildervank-

sterdallen, ten oosten van Wildervank aan het Dalkanaal vormde zo’n door-

gangsplaats waar veel hoofdonderwijzers hun loopbaan begonnen, maar al na

een paar jaar weer verder trokken. Tussen 1856 en 1908 stonden tien verschil-

lende hoofdonderwijzers gemiddeld 5,3 jaar aan het hoofd van de school. Een

benoeming aan de dalschool bleek een belangrijk opstapje om vervolgens el-

ders als hoofd aan de slag te kunnen. Voor acht onderwijzers was het hun eer-

ste functie van hoofdonderwijzer. Zes hoofdonderwijzers stroomden door naar

één van de vele andere scholen in de gemeente Wildervank, alwaar vijf tot hun

pensioen of overlijden bleven werken.

In de jaren negentig kwam de arbeidsmarkt voor hoofdonderwijzers op slot

te zitten. In de jaren zeventig waren er in totaal meer dan 150 vacatures, terwijl

dit aantal in de jaren negentig was gedaald naar ruim 60. Daarnaast waren er

veel meer onderwijzers met hoofdakte, zodat het aantal geschikte kandidaten

bij een vacature groot was. Er kwamen nog steeds posities vrij door een natuur-

lijk verloop vanwege ziekte en overlijden, maar er was steeds minder door-

stroom vanwege vertrekkende schoolhoofden. De invoering van een nieuwe

minimumjaarwedde van 700 gulden in de onderwijswet van 1878 die het inko-

men van de meeste dorpen en gehuchten gelijk trok, maakte verder solliciteren

financieel minder noodzakelijk. 

Hoofdonderwijzer in de eigen geboortestreek
De ideale loopbaan voor een onderwijzer eindigde volgens Sterringa als hoofd

van de school in de stad. Voor de onderwijzers zelf speelden bij de ideale werk-

plek om zich te vestigen mogelijk andere motieven mee, zoals de nabijheid van

familie en vrienden. In hun eigen geboortestreek kenden ze de gewoonten en

gebruiken van de bevolking en spraken ze hetzelfde dialect. Veel onderwijzers

vonden een baan niet ver van hun geboorteplaats. Sommigen keerden na enige

omzwervingen terug naar hun geboortegrond. In de onderstaande tabel is een

indeling in afstanden gemaakt hoever de hoofdonderwijzers hun loopbaan ein-

digden ten opzichte van hun geboortedorp.340 De omgeving was in een straal

van 20 kilometer, zodat het geboortedorp nog op loopafstand was.341 De ge-

boortestreek is gesteld op een radius van veertig kilometer van het geboorte-

dorp, zodat een familiebezoek af en toe mogelijk was, maar niet te voet in één

dag heen en terug.
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Tabel 1.5. Laatste standplaats hoofdonderwijzers

cohorten 1848-1857 1858-1867 1868-1877 1878-1887
N % N % N % N %

geboorteplaats 14 13,5 8 6,7 5 3,6 10 6,7
gemeente 3 2,9 1 0,8 3 2,1 4 2,7
omgeving 20 km 24 23,1 27 22,5 34 24,1 28 18,7
streek 40 km 23 22,1 29 24,2 22 15,6 28 18,7
provincie 9 8,6 15 12,5 19 13,5 15 10
Nederland 24 23,1 35 29,2 56 39,7 59 39,3
buitenland 3 2,9 3 2,5 2 1,4 2 1,3
onbekend 4 3,8 2 1,7 0 0 4 2,7
Totaal 104 100 120 100 141 100 150 100

Als eerste valt het hoge percentage op van 13,5% in het eerste cohort van on-

derwijzers die hoofd van de school in hun eigen geboortedorp werden. Vaak

volgden zij hun vader op of de hoofdonderwijzer bij wie zij als kwekeling be-

gonnen waren. Na een forse daling was de stijging tussen het derde en vierde

cohort opvallend, terwijl erfopvolging niet meer voorkwam en de opleiding

van kwekelingen meer op kweekscholen en normaalscholen plaatsvond. Mo-

gelijk maakte de afschaffing van het vergelijkend examen de kansen op een

baan in het eigen dorp weer groter. Het kan een voordeel zijn geweest bij sol-

licitaties dat de onderwijzer uit de omgeving kwam. Soms kenden de gemeen-

teraadsleden hen of hun familie persoonlijk en waren ze al op de hoogte van de

onderwijskwaliteiten van de onderwijzer. Gekeken naar het geboortedorp en

omgeving binnen een straal van twintig kilometer bleven 39,5% van de hoofd-

onderwijzers uit het eerste cohort dichtbij hun ouderlijk huis of vestigden zich

daar na enige omzwervingen weer. Dit aantal nam in het tweede, derde en vier-

de cohort af naar 30%, 29,8% en 28,1%. Het aantal onderwijzers dat buiten de

provincie een baan vond, verdubbelde ruim. De geografische mobiliteit van de

hoofdonderwijzers nam in de tweede helft van de negentiende eeuw toe. Steeds

meer onderwijzers zochten een goede positie in andere provincies.

De stad of platteland als eindstation van een hoofdonderwijzer
In de loop van de onderzoeksperiode werd het steeds gebruikelijker dat een on-

derwijzer die eenmaal de positie van hoofd had verworven daar de rest van zijn

loopbaan bleef werken. De meeste scholen stonden in de dorpen op het platte-

land en daar ging het grootste deel van de hoofdonderwijzers werken.

Het Groningse platteland bleef de grootste werkgever waar rond de helft van

de hoofdonderwijzers kwamen te werken. Gemiddeld verwierven de onderwij-

zers uit het eerste en tweede cohort hun eerste positie van hoofdonderwijzer op

de leeftijd van 26 jaar, voor het derde cohort op 27 jaar en in het vierde cohort

was de leeftijd gestegen naar 31 jaar.342 Na een bepaalde leeftijd veranderden de

hoofdonderwijzers niet meer van baan. De gemiddelde leeftijd waarop de hoofd-

onderwijzers zich definitief in een plaats vestigden lag tussen de 30 en 31 jaar. 

Uitzonderingen waren de hoofdonderwijzers die zich pas na hun veertigste

voorgoed vestigden, maar in het vierde cohort nam dit aantal duidelijk toe. Uit

het eerste cohort waren drie hoofdonderwijzers boven de veertig en alledrie 95
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eindigden hun loopbaan in de stad Groningen. Hoofdonderwijzer Nuiver bleef

zijn hele loopbaan van kwekeling tot hoofd van de school in de stad Groningen.

Hij was hoofd van de Noorderarmenschool, vervolgens de school der vierde

klasse in de Peperstraat en hij bekroonde zijn loopbaan op 43-jarige leeftijd

met de functie van hoofd van de School ter voorbereiding voor middelbaar en

hooger onderwijs in de stad. Van het tweede cohort waren elf hoofdonderwij-

zers veertig jaar of ouder op het moment dat zij definitief zich vestigden op een

school. Drie van hen eindigden in de stad Groningen. Hoofdonderwijzer Win-

terwerp was achtereenvolgens hoofd van de school in de Oosterpoort, Sophia-

straat, Noorderkerkhof en sloot zijn loopbaan af op 47-jarige leeftijd op de

school in de Schoolstraat. Voor het derde cohort kregen drie onderwijzers op

latere leeftijd een benoeming als hoofd van de school in de stad Groningen.

Hoofdonderwijzer Leutscher was op 26-jarige leeftijd hoofd van de school in

de Sophiastraat geworden, maar kreeg op 52-jarige leeftijd de benoeming van

hoofd van de rijksleerschool in de Haddingestraat. Onderwijzer Fruitema ver-

wierf zijn eerste functie als hoofdonderwijzer op 25-jarige leeftijd in het dorp

Vrouwenparochie in Friesland. Twee jaar later besloot hij weer hulponderwij-

zer te worden in de stad Groningen. Pas in 1902 op 49-jarige leeftijd kreeg hij

de benoeming van hoofd van de school in de Oliemulderstraat. De onderwij-

zers uit het eerste en het tweede cohort die hun eerste functie als hoofdonder-

wijzer in de stad verwierven, waren allen geboren in Groningen, van het derde

cohort twee van de vijf en van het vierde cohort drie van de vier hoofdonder-

wijzers. In de stad Groningen waren scholen van vier verschillende klasse met

oplopend schoolgeld. De scholen der eerste klasse waren kosteloos en bedoeld

voor de armen en minder bedeelden. In de stad was het daardoor mogelijk om

carrière te maken naar een school met meer status. Meestal bekleedden de

hoofdonderwijzers achtereenvolgens meerdere posities van hoofd, waardoor er

in de stad Groningen meer doorstroom bleef.

Hermanus Jacobus van Kregten uit het tweede cohort was een uitzondering

met zes verschillende posities als hoofd van een school en mogelijk waren dit

er zelfs meer. Hij begon zijn loopbaan als hoofdonderwijzer in Drenthe en

kwam via Overijssel in Friesland terecht. Van huis uit was hij waarschijnlijk96
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niet gebonden aan één plaats, want zijn vader was een schipper afkomstig uit

Groningen. Onderwijzer Van Kregten was zelf geboren in Amsterdam. Hij

trouwde voordat hij hoofdonderwijzer werd op 23-jarige leeftijd. Onderwijzer

Harke Schuil uit het derde cohort hield het waarschijnlijk bij vijf functies van

hoofdonderwijzer. Ook hij vertrok uit de provincie Groningen en vervolgde

zijn loopbaan in Overijssel, Zeeland, Friesland en Utrecht. Hoofdonderwijzer

Schuil was werkzaam op christelijk-gereformeerde scholen. Tussen 1905 en

1913 was hij secretaris van de Vereniging voor Christelijke onderwijzers en on-

derwijzeressen. Mogelijk is dit een verklaring voor zijn grote mobiliteit. Het

protestants-christelijk onderwijs was in het derde kwartaal van de negentiende

eeuw nog in opbouw. Op de nieuw gestichte scholen was er een grote behoef-

te aan ervaren hoofdonderwijzers in het christelijk onderwijs.

Besluit

De hoofdakte was cruciaal voor een loopbaan binnen het lager onderwijs. In

alle cohorten was er een deel van de onderwijsbevoegden die deze belangrijke

akte niet haalde. Voor sommigen was dit een bewuste keuze, anderen haakten

af vanwege het hoge studieniveau. Vanwege de veranderende verhouding in het

aantal hoofdonderwijzers ten opzichte van het aantal gewone onderwijzers was

het onmogelijk dat alle onderwijzers hoofd van een school werden. Voor een

groot deel van de onderwijsbevoegden moest een loopbaan als gewoon onder-

wijzer in het lager onderwijs mogelijk worden gemaakt met meer differentiatie

naar functies. Sommigen konden zich met de hoofdakte opwerken tot eerste

onderwijzer of plaatsvervangend hoofd met een hoger inkomen. Andere onder-

wijzers specialiseerden zich in een specifiek onderwijsvak, waarmee zij aan de

mulo, normaalschool of kweekschool les konden geven. Om te kunnen werken

aan de kweekschool was het bezit van de hoofdakte van belang, maar ervaring

als hoofd van een lagere school behoefden de onderwijzers niet te hebben.

Hoofdonderwijzers konden zich onderscheiden in uitmuntendheid in het geven

van onderwijs en zich toeleggen op de opleiding van kwekelingen. Aan hun

school kon vanuit het Rijk of de gemeente een opleiding voor onderwijzers en

onderwijzeressen verbonden worden en vervulden zij naast hun hoofdonder-

wijzerschap de functie van directeur van de normaalschool. Zij kregen dan

meerdere vakonderwijzers onder zich te werken. Met de hoofdakte of een mid-

delbare akte lukte het een klein aantal onderwijzers om over te stappen naar het

middelbaar onderwijs. Het middelbaar onderwijs kwam pas goed van de grond

met de wet op het middelbaar onderwijs van 1863, maar was vooral bedoeld

voor de hogere burgerij. Voor veel jongens uit de lagere klassen of middenstand

was de opleiding tot onderwijzer een relatief goedkope manier om verder te

studeren en een diploma te behalen. Met de onderwijsakte konden onderwij-

zers ook in andere beroepen terecht, zoals administratieve functies. De beroe-

pen die zij kozen, hadden vaak verwantschap met de nevenfuncties die zij ver-

richtten naast hun onderwijzersschap. Een enkele onderwijzer nam na een kor-

te loopbaan in het onderwijs alsnog het bedrijf van zijn vader over.

Het ideaal van de onderwijzer-schoolopziener had in de provincie Groningen

een lange traditie. Slechts uitzonderlijke hoofdonderwijzers bereikten deze toe-

zichthoudende functie, meestal aan het einde van hun eigen loopbaan in het on- 97
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derwijs. Hun jarenlange ervaring in de school en met het gemeentebestuur kon-

den zij dan gebruiken om toezicht te houden op het onderwijs.

In het beroepsboek van Sterringa werd de positie van schoolhoofd in de stad

als ideaal gepresenteerd. Groningen was een plattelandsprovincie en de mees-

te mannelijke onderwijsbevoegden waren afkomstig uit de Groningse dorpen.

Het hoofd van hun eigen school was hun directe rolmodel en mogelijk de aan-

leiding om voor het beroep te kiezen. Het grootste deel van de hoofdonderwij-

zers eindigde zijn loopbaan als hoofd van de school in een dorp en koos vaak

voor een school in de eigen geboortestreek. De geografische mobiliteit van de

hoofdonderwijzers nam in de tweede helft van de negentiende eeuw wel toe.

Steeds meer onderwijzers zochten een goede positie van hoofdonderwijzer in

andere provincies. De meeste hoofdonderwijzers werkten op één of twee posi-

ties als hoofd van een school, waarvan het grootste deel zich vestigde in de eer-

ste standplaats. De hoofdonderwijzers uit de periode 1858-1867 waren het

meest mobiel. In de periode na de onderwijswet van 1857 waren er veel vaca-

tures en solliciteren was lonend vanwege de grote verschillen in jaarwedde per

dorp. De meest mobiele hoofdonderwijzers met vier of vijf opeenvolgende po-

sities aan verschillende scholen, waren de onderwijzers die in het christelijk

onderwijs gingen werken. De vraag naar ervaren confessionele hoofdonderwij-

zers voor de nieuw opgerichte bijzondere scholen was groot en het aanbod nog

klein. De keuze voor het openbaar of christelijk onderwijs werd door de onder-

wijsbevoegden uit de laatste twee cohorten reeds vroeg gemaakt. Eenmaal

hoofd van een bijzondere christelijke school bleven zij in het christelijk onder-

wijs werken.

De hoofdonderwijzers uit de periode 1878-1887 waren het minst mobiel en

bereikten pas op latere leeftijd de positie van hoofd. Vanaf de jaren tachtig stag-

neerde de doorstroom van hoofdonderwijzers. Er bestond door het toenemend

aantal onderwijzers met de hoofdakte grote concurrentie en de jaarwedde was

in de meeste dorpen gelijk. Als ze eenmaal de positie van hoofd hadden bereikt,

bleven de hoofdonderwijzers daar tot hun pensioen werken.

Vergeleken met de onderwijzers had slechts een klein deel van de onderwij-

zeressen de hoofdakte gehaald, maar in verhouding tot het aantal vrouwelijke

onderwijsbevoegden die daadwerkelijk in het onderwijs ging werken, was het

getal aanzienlijk. Een select groepje onderwijzeressen werd hoofd van een

meisjesschool. De meisjesscholen in de provincie Groningen hadden een elitair

karakter en waren voor dochters van de gegoede burgerij of rijke boeren. De

meeste hoofdonderwijzeressen bleven daar niet lang werken en namen soms

liever een functie van hulponderwijzeres aan op andere scholen. De meisjes-

scholen in de provincie floreerden niet en leverden waarschijnlijk te weinig

schoolgeld op voor een goed inkomen voor de hoofdonderwijzeres. De hoofd-

onderwijzeressen uit de laatste drie cohorten vestigden zich in andere provin-

cies voor het oprichten of overnemen van een bijzondere meisjesschool. Zij

kwamen zelf uit de meer gegoede burgerij en gebruikten hun eigen sociale net-

werk voor steun van het gemeentebestuur en het aantrekken van leerlingen. De

enige hoofdonderwijzeres aan een gemengde ulo-school in Workum die de be-

noeming verkreeg via een sollicitatie met mannelijke concurrenten had naast

een goede reputatie op de school, familiebanden met de burgemeester. 

Voor de onderwijzeressen die een mooie carrière wilden maken in het lager

onderwijs was de hoofdakte en daarnaast nog enige vakakten onontbeerlijk. De98
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functie van hoofdonderwijzeres op een gemengde lagere school was voor on-

derwijzeressen vrijwel onbereikbaar. De nieuwe functie van onderwijzeres met

verplichte hoofdakte was in principe toegankelijk voor vrouwen, maar nadelig

was dat deze functie gewoonlijk samenviel met de positie van onderwijzer aan

de hoogste klas. De voorkeursbepaling om onderwijzeressen te benoemen voor

de laagste klassen, werkte in het nadeel van onderwijzeressen die hogerop wil-

den komen. Vanouds werden in de laagste klassen meestal de kwekelingen of

de minst ervaren onderwijzers ingezet. De onderwijzeressen waren een vervan-

ging voor de kwekelingen.

Het doel van veel onderwijzeressen was een baan aan één van de twee meis-

jesscholen in de stad Groningen. De onderwijzeressen die hier kwamen te wer-

ken, waren vrijwel allen in het bezit van de hoofdakte en hadden allemaal één

of meerdere vakakten. Alleen de meest gekwalificeerde en goede onderwijze-

ressen kwamen aan één van de prestigieuze meisjesscholen in de stad te wer-

ken. De onderwijzeressen die aan een gewone lagere school gingen werken,

waren in vergelijking met de onderwijzeressen aan de meisjesscholen minder

hoog opgeleid. De belangrijkste akte voor onderwijzeressen was de vakakte

handwerken. Op de meisjesscholen werd het vak fraaije en fijne handwerken

gegeven en op de gewone lagere school het vak nuttige handwerken. Zonder

het bezit van de vakakte handwerken was het voor onderwijzeressen in de

praktijk vrijwel onmogelijk om een baan te vinden op een lagere school. Een

klein aantal onderwijzeressen stapte over naar het middelbaar onderwijs of

gymnasium. De werkgelegenheid was beperkt, maar de percentages verschil-

den niet veel met de cijfers voor de mannen. De opleiding voor onderwijzeres

vormde voor veel vrouwen één van de weinige manieren om een studie te vol-

gen en een diploma te verwerven. Een aantal Groningse onderwijsbevoegden

ging zich, soms na een korte loopbaan in het onderwijs, inzetten voor de vrou-

wenrechtenstrijd. De belangrijkste conclusie over de loopbaan van de onder-

wijzeressen is dat in de loop van de onderzoeksperiode van 1848-1887 steeds

meer vrouwelijke onderwijsbevoegden daadwerkelijk voor de klas kwamen te

staan in de lagere school. 
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2 Ontwikkeling van de jaarwedden
van onderwijzers en onderwijze-
ressen in de tweede helft van de 
negentiende eeuw

Inleiding

In de geschiedenis van het lager onderwijs wordt de invoering van de wet van

1857 gezien als belangrijke mijlpaal voor het onderwijs. Boekholt en De Booy

benadrukken in hun boek de Geschiedenis van de school in Nederland vooral

de invoering van minimumjaarwedden die een stevige basis legde voor het on-

derwijzersbestaan. De bredere betekenis was volgens hen dat het beroep van

onderwijzer hiermee officiële erkenning had gekregen en algemeen werd inge-

zien dat de onderwijzer van zijn onderwijzersinkomen moest kunnen leven.1

Om het belang van de minimumjaarwedde duidelijk te maken, wordt eerst de

situatie van de inkomens van de onderwijsgevenden voor 1857 geschetst.

Daarna wordt gekeken wat de gevolgen waren van de onderwijswet voor de in-

komens van onderwijzers. In de drie onderzoeksgemeenten Warffum, Slochte-

ren en Grootegast valt na te gaan hoe de nieuwe jaarwedden in de praktijk wer-

den ingevoerd. Vervolgens komt de invloed van de onderwijswet van 1878 op

de ontwikkeling van de jaarwedden aan de orde. De ontwikkeling van de jaar-

wedden is in de onderwijsbronnen van de Commissie van Onderwijs en ande-

re overheidsbronnen goed te volgen, waardoor een duidelijk beeld ontstaat van

de inkomensverschillen binnen de provincie Groningen.

In dit hoofdstuk staat de ontwikkeling van de jaarwedden van de onderwij-

zers en onderwijzeressen centraal. De jaarwedde was het vaste salaris dat de

onderwijsgevenden verdienden voor hun werkzaamheden binnen de schooltij-

den. De hoogte van de jaarwedde was belangrijk voor de ontwikkeling van het

onderwijzersberoep tot zelfstandig beroep waar de onderwijzer van kon rond-

komen. Onderwijsgevenden deden pogingen om een hoger inkomen voor hun

onderwijstaken van de gemeenten te krijgen. Aangezien de hoogte en samen-

stelling van de inkomsten van de hoofdonderwijzers erg verschilden van de in-

komens van de hulponderwijsgevenden zijn deze apart onderzocht. Voor de

hoofdonderwijzers was een complicerende factor dat zij naast de officiële jaar-

wedden verschillende inkomsten hadden uit allerlei nevenfuncties die verbon-

den waren aan het hoofdonderwijzerschap. Hoofdonderwijzers kregen tevens

de beschikking over een onderwijzerswoning. De woning behoorde tot hun se-

cundaire arbeidsvoorwaarden en vormde zo een belangrijk deel van hun inko-

men. De problemen en conflicten die konden ontstaan rond de onderwijzers-

woning komen uitgebreid aan de orde in hoofdstuk 5.2
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2.1 Inkomen van de hoofdonderwijzers

Van schoolgeld naar een vaste jaarwedde

Schoolgeld als inkomen van de onderwijzer
Met de invoering van de eerste landelijke onderwijswetten erkende de Rijksover-

heid het nationale belang van het onderwijs en beschouwde zij de invoering van

goed lager onderwijs als haar taak. De onderwijswet van 1806 had de Departe-

mentale Besturen en de gemeentebesturen belast met de kosten van het openbaar

onderwijs. Als het nodig was, stelde de landelijke overheid de gemeenten finan-

ciële middelen ter beschikking in de vorm van aanvullingen op het inkomen voor

de onderwijzers en subsidies voor het bouwen van nieuwe scholen. De Departe-

mentale Besturen en gemeentebesturen kregen daarnaast de verantwoordelijk-

heid om ‘het bestaan en lot der Schoolonderwijzers te verbeteren en te verzeke-

ren’. Zij moesten een regeling treffen voor de inkomsten van de schoolmeester

met het doel ‘dat deze naar den aard zijner behoefte, bij een goede waarneming

van zijnen post, daarin een toereikend bestaan vinde, en wel zoo min mogelijk

rechtstreeks afhankelijk van de ouders, wier kinderen zijn School bezoeken.’3

Het was in het begin van de negentiende eeuw nog gebruikelijk dat de onder-

wijzers schoolgeld ontvingen van de ouders van hun leerlingen. Aangezien het

aantal leerlingen per jaar kon verschillen en de kinderen niet het gehele jaar

door trouw naar school gingen, was de onderwijzer niet zeker van zijn inko-

men. De inning van schoolgeld maakte de onderwijzer direct afhankelijk van

de ouders. De rijksoverheid vond dit een onwenselijke situatie en daarom werd

in de onderwijswet van 1806 de departementen en gemeenten aangespoord om

de directe betaling van het schoolgeld door de ouders aan de onderwijzers af te

schaffen. In de provincie Groningen was in het nieuwe schoolreglement van

1839 een bepaling opgenomen, waarin de gemeenten de plicht kregen het

schoolgeld voortaan via de belasting te innen.4 Ouders moesten het schoolgeld

voortaan betalen aan ‘den ontvanger der Gemeente voor het Schoolfonds’.5 De

gemeenteontvanger betaalde dit bedrag uit aan de onderwijzer, met aftrek van

vijf procent voor zijn werkzaamheden.6 Ouders betaalden schoolgeld ongeacht

of zij hun kind thuishielden. De onderwijzers ontvingen het schoolgeld zo in-

direct en schoolverzuim zorgde niet meer voor een vermindering van hun in-

komen. De wet van 1857 bestendigde deze praktijk en legde de mogelijkheid

voor het heffen van schoolgeld neer bij de gemeenten.

Vóór 1857 ontvingen de openbare onderwijzers in de steden en grote plaat-

sen gewoonlijk al een gemeentelijke jaarwedde, terwijl ‘vooral ten platten Lan-

de’ extra steun van de rijksoverheid nodig was. Aan veel scholen in kleine dor-

pen en gehuchten was een Rijksjaarwedde verbonden. Deze Rijksjaarwedden

waren bedoeld als een aanvulling op de inkomsten uit schoolgelden en bedroe-

gen tussen de 35 en 150 gulden per jaar. Arme onderwijzers konden daarnaast

in aanmerking komen voor een extra toelage van het Rijk of de provincie in de

vorm van een ‘gratificatie’. Deze gratificatie moest elk jaar opnieuw worden

aangevraagd en was tevens bedoeld als beloning voor onderwijzers die ‘uit-

muntend’ onderwijs gaven. De schoolopzieners beoordeelden welke onderwij-

zers ‘behoeftig’ waren en wie van hen vanwege betoonde ijver in aanmerking

kwamen voor een gratificatie.7 De schoolopzieners hanteerden zelf een norm

om de armoede te bepalen. 101
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Armoede onder onderwijzers: ‘de zorgen van het tijdelijk bestaan’
Armoede onder schoolmeesters was in de eerste helft van de negentiende

eeuw geen ongewoon verschijnsel. Een schoolmeester in de provincie Gronin-

gen werd in de eerste helft van de negentiende eeuw als ‘behoeftig’ be-

schouwd als zijn inkomen minder dan 300 gulden was, los van het bedrag

voor vrij wonen.8 Dit was geen wettelijke norm van de Rijksoverheid, maar

de richtlijn die de Groningse schoolopzieners hanteerden. In 1844 pleitte

schoolopziener Van Swinderen bij Gedeputeerde Staten van Groningen voor

een verhoging van het ‘landstraktement’ van hoofdonderwijzer Teenstra9 met

het argument dat iedereen het billijk zou vinden dat een schoolmeester in deze

provincie minimaal f 300 per jaar verdiende ‘daar dit ieder arbeider hier ver-

dienen kan, die toch geenerlei voor bereiding voor zijne betrekking noodig

heeft, waarvoor Teenstra zijn geheel vermogen heeft opgeofferd’.10 Het was

opmerkelijk dat de schoolopziener het inkomen van de onderwijzer baseerde

op het gemiddelde loon van een Groningse arbeider. Wel werd het bedrag als

minimum beschouwd, want onderwijzers moesten naast hun levensonderhoud

kunnen investeren in hun studie. Zo volgde schoolmeester Teenstra een aantal

jaren onderwijs aan de kweekschool in Groningen. Teenstra ontving naast zijn

verdiensten van 160 gulden aan schoolgeld en schoolbehoeften van zijn leer-

lingen nog een rijkstraktement van 130 gulden. Na aftrek van de kosten voor

de schoolboeken van ongeveer 53 gulden, hield Teenstra slechts zo’n 230 gul-

den over, zodat hij ruim beneden de minimumgrens zat. Hoofdonderwijzer

Teenstra voldeed volgens de schoolopziener aan de eisen die aan een school-

meester werden gesteld, hij zette zich ijverig in voor het onderwijs en zijn ge-

drag was uitstekend.11

De schoolopzieners zetten zich in voor de verbetering van het inkomen van

de onderwijzers. Probleem daarbij was dat de inkomsten per onderwijzer en

per jaar varieerden aangezien het inkomen uit verschillende componenten be-

stond. Schoolopziener Van Swinderen gaf aan dat het een moeilijke opgave

was om het werkelijke inkomen van de onderwijzers te achterhalen. De school-

opzieners hoopten via de overzichten van de schoolgelden van de gemeente-

ontvanger een beter inzicht te krijgen in het ‘echte inkomen’ van de onderwij-

zers.12 Elk jaar vroegen de schoolopzieners alle burgemeesters in hun school-

district om na te gaan of de onderwijzers aan hun scholen wel het bedrag van

300 gulden haalden. In 1842 zaten nog 29 hoofdonderwijzers van de 199 open-

bare lagere scholen in de provincie Groningen beneden de grens van 300 gul-

den.13 Daarom kregen zij een tegemoetkoming in de vorm van een gratificatie.

Voor dit doel was door de Rijksoverheid een bedrag van 2000 gulden ter be-

schikking gesteld.14 De gemeenteraad van Slochteren kon de schoolopziener in

december 1841 melden dat het inkomensniveau van de onderwijzers in hun ge-

meente wel mee bleek te vallen. Alle schoolmeesters zaten volgens het ge-

meentebestuur boven de 300 gulden.15

De schoolopzieners bleven in het jaarlijkse Provinciaal Verslag nog geregeld

hun zorgen uiten over het bestaansniveau van de onderwijzers. In 1853 consta-

teerden de schoolopzieners dat er in de provincie Groningen nog altijd enige

onderwijzers waren die gebukt gingen onder ‘de zorgen van het tijdelijk be-

staan’, waardoor hen ‘de lust ontnomen werd om opgewekt en vrolijk’ onder

de jeugd werkzaam te zijn. De Commissie van Onderwijs drong daarom aan op

geldelijke steun.16 De schoolopzieners achtten het voor de kwaliteit van het on-102
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derwijs noodzakelijk dat de onderwijzers een redelijk bestaan konden leiden

zonder zich voortdurend zorgen te hoeven maken over hun inkomen.

De vaststelling van een wettelijk minimum jaarwedde in 1857
Een belangrijk gevolg van de wet van 1857 was dat de kosten van het openbaar

lager onderwijs geheel voor rekening van de gemeenten kwamen. De jaarwed-

den van zowel hoofdonderwijzers als hulponderwijzers en de toelagen ten be-

hoeve van de kwekelingen vielen hieronder, terwijl de rijksjaarwedden werden

afgeschaft.17 Als tegemoetkoming in de kosten voor het onderwijs konden de

gemeenten een bijdrage voor ieder schoolgaand kind heffen, met uitzondering

van de bedeelden en minvermogenden die geen schoolgeld konden betalen.18

Verder kwamen andere inkomsten uit het schoolfonds of de kloostergoederen,

die voorheen aan de onderwijzers toevielen, nu ten goede aan de gemeenten.

De verantwoordelijkheid voor de inkomens van de onderwijsgevenden lag

nu bij de gemeentebesturen en zij dienden de onderwijzers een vast jaarinko-

men te bieden. De rijksoverheid liet de gemeenten hier niet helemaal vrij in,

want zij wilde de onderwijsgevenden wel een bestaansminimum garanderen.

Om te voorkomen dat de gemeenten, opeens geconfronteerd met hoge kosten

voor het onderwijs, zouden gaan bezuinigen op de inkomens van de onderwij-

zers, stelde de wetgever een minimumgrens in voor de jaarwedden. In artikel

19 van de onderwijswet van 1857 kwam te staan: ‘Voor een hoofdonderwijzer

is het bedrag der jaarwedde ten minste f 400’.19 De werkwijze van de school-

opzieners om een minimumondergrens aan te houden, werd zo omgezet in wet-

geving en het bedrag was omhoog gegaan. 

De inspecteur van het lager onderwijs in de provincie Groningen deed voor

de invoering van de wet wel de aanbeveling om naast een vaste jaarwedde ook

een deel van het inkomen veranderlijk te maken op basis van het aantal school-

gaande kinderen. Volgens de inspecteur was dit in belang van de geregelde

schoolgang van de leerlingen, omdat het gunstig zou werken op de ambitie van

de onderwijzers het schoolbezoek te bevorderen.20 In de wet werd hier verder

geen rekening mee gehouden, maar sommige gemeenten in de provincie Gro-

ningen, waaronder de stad, voerden deze regeling in.

De invoering van de gemeentelijke jaarwedden voor onderwijsgevenden en

de vaststelling van een minimumjaarwedde diende twee doelen. Ten eerste

werd de armoede onder onderwijzers aangepakt door ze een bestaansminimum

te garanderen met de zekerheid van een vast inkomen, tegelijkertijd werden de

onderwijzers hierdoor minder afhankelijk van de ouders van de leerlingen.

Daarnaast zou de minimumjaarwedde het gelijktrekken van de inkomens van

onderwijzers in Nederland bevorderen in het kader van de uniformisering van

het lager onderwijs.

De invoering van nieuwe jaarwedden in de Groningse praktijk
De minimumjaarwedde voor onderwijzers wordt in de onderwijsgeschiedenis

als één van de grote verdienste gezien van de onderwijswet van 1857.21 Toch

verliep de invoering van de minimumjaarwedde minder soepel dan in de on-

derwijsgeschiedschrijving wordt weergegeven. De bepalingen in de wet had-

den voor de gemeenten grote organisatorische en financiële consequenties,

waardoor de invoering binnen korte termijn niet haalbaar was. Officieel trad de

wet in werking per 1 januari 1858, maar de gemeenten kregen uitstel tot 1 ja- 103
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nuari 1861 om alles op orde te krijgen.22 In de praktijk betekende dit dat bijna

alle gemeenten in de provincie Groningen wachtten met de invoering van de

nieuwe onderwijzersjaarwedden tot na het verstrijken van de wettige overgangs-

termijn van drie jaar.23 De schoolcommissie van Warffum24 die nog benadruk-

te de ‘belangen van de onderwijzers te behartigen’ zag geen reden om de vas-

te jaarwedden al eerder in te stellen dan wettelijk noodzakelijk was.25

De gemeenten waren voor de vaststelling van de jaarwedden niet alleen ge-

bonden aan de wettelijke minimumgrens, maar in de overgangsbepaling stond

nog een andere belangrijke beperking. De nieuw te bepalen jaarwedden van de

reeds in dienst zijnde hoofdonderwijzers en hoofdonderwijzeressen aan de

openbare lagere scholen mochten niet minder zijn dan zij in de afgelopen vijf

jaar gemiddeld jaarlijks aan inkomsten uit hun betrekking hadden genoten.26

Gedeputeerde Staten, die toezicht hield op de uitvoering van de wet, wilde

daarom van de gemeenten een overzicht van de inkomsten van de onderwijzers

in de provincie Groningen krijgen.

In december 1857 kreeg de gemeente Warffum het verzoek van Gedeputeer-

de Staten om een staat in te vullen met de jaarwedden en toelagen van de on-

derwijzers, hoe deze waren opgebouwd en met welke redenen. Gedeputeerde

Staten vroeg niet alleen om de vergoeding die onderwijzers van de staat kre-

gen, maar ook om de inkomsten uit ‘de geestelijke goederen27 die de staat tot

zich getrokken had’.28 Het achterhalen van de ‘werkelijke’ inkomsten bleek

geen eenvoudige opgave.29 Pas in september 1860 stelde het gemeentebestuur

van Warffum de jaarwedde voor de hoofdonderwijzers vast, voor het hoofd

van de school in Warffum 500 gulden en 450 gulden in Breede.30 Deze jaar-

wedden weken erg af van hun vorige inkomen. De hoofdonderwijzer van

Breede zag zijn inkomen flink stijgen met zo’n 350 gulden, terwijl de hoofd-

onderwijzer van Warffum er ruim 60 gulden op achteruit ging. Dit was opmer-

kelijk, omdat de wet juist bescherming bood tegen een vermindering van het

inkomen.

De gemeente Grootegast had in mei 1858 de inventarisatie van de inkomsten

van de hoofdonderwijzers klaar voor zover deze uit schoolgelden en andere

veranderlijke beloningen bestond. Het bleek dat alle hoofdonderwijzers, met

uitzondering van de hoofdonderwijzer van Grootegast, een inkomen hadden

beneden het door de schoolopzieners gehanteerde minimum van 300 gulden.31

De gemeenteraad van Grootegast besloot als één van de weinige gemeenten in

de provincie Groningen al op 24 oktober 1859 tot de invoering van de nieuwe

jaarwedden. De hoofdonderwijzer van het hoofddorp Grootegast kreeg 475

gulden, terwijl alle andere dorpen gelijk werden gesteld op 425 gulden.32 Alle

hoofdonderwijzers in de gemeente Grootegast kregen zo een forse verhoging

dankzij de nieuwe onderwijswet.

De gemeente Slochteren wachtte net als de meeste andere gemeenten in de

provincie Groningen met de invoering van de nieuwe jaarwedden tot de uiterste

invoeringsdatum in 1861. De schoolopziener van het vijfde schooldistrict had in

1859 een overzicht laten maken van de scholen in zijn district met het aantal

leerlingen en de hoogte van het schoolgeld.33 Het inkomen was voor 1861 op-

gebouwd uit een rijksjaarwedde en de schoolgelden, waarvan het schoolgeld de

belangrijkste bron van inkomsten vormde. Na de invoering van de gemeentelij-

ke jaarwedden gingen alle hoofdonderwijzers in de gemeente Slochteren met

uitzondering van Veendijk er in inkomen op achteruit.34 De gemeente hield zich104
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niet aan de voorwaarde uit de wet dat de hoogte van de jaarwedde niet minder

mocht zijn dan de bestaande inkomsten van de hoofdonderwijzers.

De bepaling gold alleen voor zittende hoofdonderwijzers.35 Bij de benoeming

van een nieuwe hoofdonderwijzer waren de gemeenten vrij de nieuwe jaarwed-

de vast te stellen onafhankelijk van de oude inkomsten. In Slochteren was in

juni 1860 een vacature ontstaan na het overlijden van de oude hoofdonderwij-

zer. Het gemeentebestuur rekte de sollicitatieprocedure zo lang mogelijk en liet

de benoeming officieel pas op 1 januari 1861 ingaan.36 De jaarwedde was vast-

gesteld op 500 gulden, veel minder dan de f 831,78 die de oude hoofdonderwij-

zer verdiende. Vanwege de latere ingangsdatum van zijn functie kon de nieuwe

hoofdonderwijzer geen rechten doen gelden op de oude inkomsten.37

Opmerkelijk was dat vijf van de negen hoofdonderwijzers in de gemeente

Slochteren een jaarwedde beneden het wettelijk minimum van 400 gulden kre-

gen. De gemeente kon hiervoor een beroep doen op artikel 20 van de onderwijs-

wet waarin een uitzondering werd gemaakt op de minimumjaarwedde voor

hoofdonderwijzers in gemeenten met een uitgebreid grondgebied waar meer

scholen nodig waren om alle kinderen in de gelegenheid te stellen om de school

te bezoeken.38 Dit betekende dat een gemeentebestuur, met goedkeuring van

Gedeputeerde Staten, aan het hoofd van een aantal scholen in de gemeente een

hoofdonderwijzer of zelfs een hulponderwijzer mocht plaatsen voor een jaar-

wedde van tenminste 200 gulden. Slochteren was zo’n uitgestrekte gemeente

met negen dorpen en vele buurtschappen.39 In januari 1861 waren voor 995 leer-

lingen in acht dorpen openbare scholen gevestigd, waarvan 405 leerlingen recht

hadden op kosteloos onderwijs. Het onderwijs vormde zo een grote kostenpost

op de gemeentebegroting.40 Al snel kwam daar in 1863 nog een openbare lage-

re school in het dorp Over ’t Schild bij. Ook voor deze nieuwe school kreeg het

gemeentebestuur toestemming van Gedeputeerde Staten om de jaarwedde van

de nieuwe hoofdonderwijzer vast te stellen op 350 gulden.41

Uit de drie onderzoeksgemeenten blijkt dat de invoering van een minimum

jaarwedde in de onderwijswet van 1857 niet voor alle hoofdonderwijzers een

verbetering van hun inkomen betekende. Om die reden leidde het vaststellen

van de gemeentelijke jaarwedde in sommige gemeenten tot bezwaren van de

hoofdonderwijzers.42 Rustend hoofdonderwijzer Everhardus Helmers Molema

bevestigde eveneens de achteruitgang in inkomen. Hij merkte in de Nieuwe
Bijdragen van 1869 op dat hij in 1821 als hoofd van de school in Euvelgunne

niet veel verdiende, maar meer dan de onderwijzers nu ontvingen na de nieu-

we onderwijswet van 1857.43 Wel gaf een vaste gemeentelijke jaarwedde voor

de functie van hoofdonderwijzer meer zekerheid over het inkomen. Na de vast-

stelling van de nieuwe gemeentelijke jaarwedden in 1861 bleven deze bedra-

gen de volgende tien jaar vrijwel gelijk.

Bezwaren tegen de nieuwe jaarwedden
De wet van 1857 had als doel de verbetering van de inkomens van onderwij-

zers. Vanwege de landelijke verschillen in inkomens tussen de onderwijzers

onderling stelde de rijksoverheid geen uniforme jaarwedde in, maar bepaalde

alleen de ondergrens van het inkomen en garandeerde het behoud van het be-

staande inkomensniveau. Daarnaast werd het vakkenpakket uitgebreid, zodat

er meer lesuren gegeven moesten worden. Verhoeven stelde in haar onderzoek

in oostelijk Noord-Brabant dat tegenover deze verzwaring van het takenpakket 105
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een hoger salaris voor de onderwijzer stond.44 Gemeentebesturen in Groningen

bleken zich niet altijd aan de inkomensgarantie te houden. Van de drie onder-

zochte gemeenten verliep alleen in Warffum de invoering van de nieuwe ge-

meentelijke jaarwedden zonder problemen. In Slochteren en Grootegast maak-

ten de hoofdonderwijzers bezwaar tegen de hoogte van de jaarwedde.

Uit de beschikbare gegevens leek de invoering van de onderwijswet van

1857 voor alle hoofdonderwijzers uit de gemeente Slochteren een achteruit-

gang in het inkomen. Opmerkelijk genoeg maakte alleen de hoofdonderwijzer

van Harkstede bezwaar tegen de vaststelling van zijn jaarwedde op 355 gulden.

Hij verzocht de gemeenteraad van Slochteren om zijn jaarwedde op minsten

400 gulden te stellen.45 De gemeenteraad reageerde formeel en legde het stuk

als ‘niet gezegeld’ ter zijde. Een tweede verzoek, nu vermoedelijk wel geze-

geld, werd alsnog afgewezen.46 De hoofdonderwijzer van Harkstede bleef zo

met zijn jaarwedde onder het wettelijke minimum.

De gemeente Grootegast zat met de vaststelling van de gemeentelijke jaar-

wedden op 425 gulden en 475 gulden boven het wettelijke minimum en ho-

ger dan het door de gemeente opgegeven oude inkomen. Toch stuitte de ge-

meente bij drie van de zes hoofdonderwijzers op grote bezwaren. De hoofden

van de scholen in Grootegast, Opënde en Sebaldeburen hadden afzonderlijk

van elkaar protest aangetekend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Gro-

ningen. Mogelijk hadden ze wel overleg met elkaar gepleegd, want hun

klachten waren gelijk en ze gebruikten vrijwel dezelfde argumenten.47 Alle-

drie de hoofdonderwijzers beweerden dat ze voor de invoering van de nieu-

we wet meer verdienden dan de vastgestelde jaarwedde en er in inkomen op

achteruitgingen. Hoofdonderwijzer Teenstra kreeg bijvoorbeeld een rijkstrak-

tement van 130 gulden. Daarnaast leverde de dagschool zoveel op aan school-

geld dat volgens zijn berekeningen zijn inkomen tezamen op 500 gulden

kwam.48 Los daarvan had hij nog de voordelen van de avondschool. Volgens

Teenstra was hij in 1830 in Opënde begonnen met 35 kinderen tussen de vijf

en twaalf jaar. Zijn leerlingenaantal was nu op 1 januari 1859 gegroeid naar

121 leerlingen, waarmee ook zijn inkomen was toegenomen. Zijn verwach-

ting was dat het aantal leerlingen het aankomend jaar zou vermeerderen aan-

gezien de gemeente de leeftijd waarop kinderen kosteloos onderwijs konden

genieten, had bepaald van vijf tot vijftien jaar. Daarnaast waren er enige wo-

ningen in Opënde bijgekomen. Teenstra bleek niet gelukkig te zijn met deze

laatste ontwikkeling, want die leerlingen behoorden naar zijn mening niet tot

het meest beschaafde deel van de bevolking: ‘Vanwege de uitgestrekte heide-

velden, zet menigeen zich hier neder, die elders moeijelijk of in het geheel

niet klaar kan komen.’49 De hoofdonderwijzer wilde zo duidelijk maken hoe

zwaar zijn werk was, terwijl hij met een vaste jaarwedde niet meer met extra

schoolgeld gecompenseerd werd voor een vermeerdering van het aantal leer-

lingen. Teenstra constateerde verder dat de jaarwedden voor de scholen in

Doezum en Lutjegast even hoog gesteld waren als in Opënde, terwijl de

hoofdonderwijzers daar nog steeds inkomsten uit de kosterijgoederen kre-

gen.450 Waarschijnlijk was dit de reden dat zij geen klacht hadden ingediend.

Hoofdonderwijzer Teenstra vond het niet billijk dat één onderwijzer in dezelf-

de gemeente onder gelijke omstandigheden meer verdiende dan de anderen.

Hij doelde hiermee op de jaarwedde van hoofdonderwijzer Kramer in Groote-

gast. Teenstra vergeleek zijn eigen positie dus met die van de andere school-106
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hoofden in de gemeente. Hij vond zijn nieuwe jaarwedde niet voldoende en

verzocht Gedeputeerde Staten daarom de gemeenteraad van Grootegast te be-

wegen ‘zijn jaarwedde zooveel te verhoogen als Ued. Groot Achtbaren billijk

zullen vinden’.51

Hoofdonderwijzer Kramer52 van Grootegast was allerminst tevreden met zijn

hogere jaarwedde van 475 gulden. Hij kon echter geen rechten ontlenen aan

vroegere inkomsten, want hij was pas twee maanden in dienst als hoofd van de

school in Grootegast.53 Kramer maakte wel bezwaar tegen de vermeerdering

van het aantal lesuren zonder geldelijke compensatie. Hij was slechts beroepen

voor vier schooluren per dag, terwijl hij door het nieuwe gemeentebesluit ver-

plicht zeven uur per dag onderwijs moest geven, van negen tot half twaalf, van

één uur tot half vier en van zeven tot negen uur aan kinderen tussen de vijf en

vijftien jaar. Voordien had hoofdonderwijzer Kramer naast zijn jaarwedde van

450 gulden nog de voordelen gehad van de avondschool voor kinderen boven

de twaalf en beneden de vijf jaar wat hem per jaar een bedrag aan schoolgeld

van 80 á 90 gulden opleverde. Bovendien hoefde hij in de zomer als er weinig

belangstelling was voor de avondschool geen school te houden. Vooral de ver-

plichte nieuwe tijd voor de avondschool van zeven tot negen uur vond hij on-

gelukkig, want dit belette hem om ‘zich verder te volmaken maar ook om ver-

gaderingen en bijeenkomsten bij te wonen, zoo zeer dienstig tot zijne opbou-

wing als mensch’.54 Hoofdonderwijzer Teenstra rekende het Gedeputeerde Sta-

ten in uren op jaarbasis voor, in plaats van gemiddeld 1050 uren onderwijs per

jaar stond hij nu 1680 uren voor de klas, terwijl hij er financieel op achteruit

was gegaan. Alledrie de hoofdonderwijzers verzochten Gedeputeerde Staten

om het raadsbesluit te wijzigen. Gedeputeerde Staten had hier echter niet de be-

voegdheid toe en kon alleen haar goedkeuring onthouden aan de gehele begro-

ting. Wel verzocht Gedeputeerde Staten het gemeentebestuur om inzicht te ver-

schaffen in de totstandkoming van de jaarwedden.55 De hoofdonderwijzers in

de gemeente Grootegast bleven ontevreden met hun nieuwe jaarwedde en be-

stookten het gemeentebestuur nog jarenlang met verzoeken tot verhoging van

hun inkomen. De invoering van een wettelijk minimum jaarwedde had bij deze

hoofdonderwijzers niet voor de gewenste inkomensverbetering gezorgd.

Kritiek op de ‘vermaledijde cijfers’ in de wet
Een veelgehoorde klacht over de minimumjaarwedde was dat deze door de ge-

meenten eerder werd gebruikt als een richtlijn waar ze op of in de buurt moes-

ten zitten dan als een uiterste ondergrens. De hoofdonderwijzer van Saaxum-

huizen, Andreas Jacobus Brassinga, schreef in 1875 een aanklacht tegen de ge-

meenteraad van Baflo en wees daarin op de nadelen van de minimumjaarwed-

den in de onderwijswet van 1857:

‘Helaas! daar staan ze, die vreeselijke bespotters van ons nationaal Lager
onderwijs, – die vermaledijde cijfers van 200 en 400 – reeds sedert Ao. 1857!
Daar staan ze in dezelfde wet, die een goed Lager onderwijs in Nederland
zou scheppen, en die, in plaats daarvan, zoo menig moedig onderwijzershart
heeft verkneukeld, ziek gemaakt, of den doodsteek toegebracht. Daar staan
ze, die roovers van geld en goed – van vleesch en bloed – van kracht en moed
der lagere onderwijzers! Welk een ramp had Neêrland meer kwaad kunnen
doen, dan dat die cijfers in de wet op ’t Lager onderwijs kwamen – daar maar 107
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rustig bleven staan en de lagere onderwijzers tot te ergere slavernij doem-
den, naarmate de eerste levensbehoeften in prijs stegen?’56

Bij de bepaling van het minimum was de wetgever volgens Brassinga uitge-

gaan van de vraag wat een hoofdonderwijzer in 1857 nodig had ‘die in zijnen

stand, in vergelijking met zijne medeonderwijzers, de minst kundige en bekwa-

me man was en als zoodanig den geringsten arbeid ten behoeve van den Staat

leverde’.57 Brassinga verweet de gemeenteraden dat zij zonder te kijken naar

de bekwaamheid en kundigheid van de hoofdonderwijzer en het werk dat hij

verrichtte bijna overal de jaarwedde op het wettelijke minimum hadden ge-

steld. Ook had hij kritiek op de hoogte van de bedragen van 200 en 400 gul-

den. Als de regering ‘een wakker en oppassend huismoedertje […] uit den fat-

soenlijken burgerstand’ had gevraagd een lijstje op te stellen van de noodzake-

lijke uitgaven in een jaar voor haar gezin, dan was dit ‘kruiers-, schaapherders,

ja voddenzoekersloon’ nooit in de wet opgenomen.58 Na 1857 waren de eerste

levensbehoeften alleen maar gestegen, zodat de 400 gulden die in 1857 mis-

schien nog voldoende waren voor een ‘ellendig bestaan’ nu zeker niet meer toe-

reikend waren. Brassinga verwees naar de werklonen van ‘schoonmakers, bak-

kers, timmerlieden, molenaars, enz.’ die sindsdien alleen maar gestegen wa-

ren.59 Hij maakte zelf een overzicht van al zijn uitgaven en kwam op een totaal

van f 1067,52 voor de allernoodzakelijkste levensbehoeften en met enige luxe

erbij zoals bijvoorbeeld sterke drank, bier, sigaretten en eieren op Pasen op 

f 1124,40.60

Brassinga leverde forse kritiek op de onderwijswet van 1857, maar zijn on-

genoegen was vooral gewekt door de manier waarop de gemeenteraad van Baf-

lo hem had behandeld. Hij vond dat het onderwijs een ‘gewichtige staatsaan-

gelegenheid’ was die niet aan de ‘vaak egoïstische, weinig of niets ontwikkel-

de, ja, op enkele plaatsen barbaarsche gemeenteraden’ overgelaten kon wor-

den. Volgens Brassinga moesten de onderwijzers op de lagere scholen als

rijksambtenaren uit de rijkskas betaald worden.61 Het beeld dat hoofdonder-

wijzer Brassinga schetste van het onderwijzersbestaan was zeer ellendig, maar

werd erg gekleurd door zijn eigen negatieve ervaringen met het gemeentebe-

stuur van Baflo.62

Hij was niet de enige die kritiek had op het vaststellen van bedragen in de wet.

Eén van de redacteuren van de Nieuwe Bijdragen schreef naar aanleiding van de

voorstellen van de Commissie voor Wetsherziening in 1874 dat hij niet geloof-

de in een bij de wet vastgesteld minimum voor de jaarwedde. Het bewijs voor

zijn stelling was het minimum van 200 gulden voor hulponderwijzers. Dit be-

drag was volgens de redacteur zo laag dat gemeenten hier nog geen ‘arbeiders

tegen dagloonershuur’ voor konden krijgen. De gemeenten waren daarom ge-

dwongen om veel meer te betalen aangezien zij vacatures niet vervuld kregen.

De redacteur was van mening dat vraag en aanbod niet het onderwijs behoorden

te regelen, omdat dit slecht was voor de kwaliteit van het onderwijs. Als er een

grote vraag ontstond, zoals in 1874, waren er niet genoeg hulponderwijzers en

stonden de hoofdonderwijzers er in overvolle scholen alleen voor.

De redacteur was bovendien van mening dat er geen bepalingen van gelds-

waarden in wetten konden staan, aangezien deze geen blijvende betekenis had-

den en een wet juist op stabiliteit berekend diende te zijn. Zo kende de wet op

het middelbaar onderwijs geen minimumjaarwedden. De voorstellen van de108
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commissie voor een minimum in de nieuwe onderwijswet beoordeelde de au-

teur als ‘heel wat milder’ dan de huidige wet maar zo stelde hij ‘wie waarborgt

ons dat over een juist niet groot aantal jaren de sommen van f 900, f 700 en 

f 500 geen schrale bezoldiging zullen zijn’. Juist in zijn tijd, waarin door het

grote gebrek aan onderwijzers de salarissen snel stegen, vond hij het moeilijk

om iets over de toekomst te zeggen. Nu al was volgens hem in veel opzichten

het onderscheid tussen grote en kleine gemeenten weggenomen, vooral de ge-

meenten die door de spoorwegen verbonden waren. De auteur was wel van

mening dat er een verbetering van de jaarwedden van onderwijsgevenden no-

dig was. Zijn oplossing was om de jaarwedden eenvoudig over te laten aan de

verantwoordelijkheid van de gemeenten. Daarnaast wilde hij Gedeputeerde

Staten meer macht geven om in te grijpen als de jaarwedden te karig waren.

Nu verschuilden de gemeenten zich achter de minimumbepaling in de wet

door daar op of iets boven te zitten en kon Gedeputeerde Staten niets doen.63

Zo deden in de provincie Groningen hoofdonderwijzers en schoolopzieners

steeds tevergeefs een beroep op Gedeputeerde Staten. De hoofdonderwijzers

uit de gemeente Veendam bijvoorbeeld legden in 1880 hun geschil met het ge-

meentebestuur over de hoogte van de jaarwedden voor aan Gedeputeerde Sta-

ten, maar die verklaarde dat zij alleen in kon gaan op de wettelijke norm.64 De

redacteur van de Nieuwe Bijdragen besefte dat hij ‘een roepende in de woes-

tijn’ was.

In het artikel ‘Mijmeringen van een plattelands-onderwijzer over het voorstel

Moens’ fantaseerde de auteur wat hij allemaal kon doen met de voorgestelde

jaarwedde van 1000 gulden voor een hoofdonderwijzer.65 De rest van het wets-

ontwerp om de klassen van onderwijzers op maximaal 30 à 40 leerlingen te stel-

len en de verbetering van kweekscholen vond hij ook mooi: ‘Maar als ik het eer-

lijk moet zeggen lachen toch die f 1000, (zegge: Duizend gulden) mij het mees-

te aan. Dat zal menigeen heel egoïstisch vinden, maar – ’t is toch inderdaad

zoo!’ Hij verdiende nu als plattelandsonderwijzer 450 gulden om een gezin met

drie kinderen te onderhouden. Daarnaast had hij een stukje roggeland en een

grote tuin met vruchtbomen waar hij veel in werkte. Soms voelde hij zich meer

boer dan schoolonderwijzer. Ook zijn kinderen werkten veel op het land en dit

ging ten koste van hun studie. De hoofdonderwijzer bekende met schaamte dat

hij in de ochtendles wel eens zat uit te rusten van zijn morgenarbeid in de tuin.

Deze situatie van bijbanen vond hij ongewenst: ‘Men kan geen twee heeren die-

nen: men zal den een verlaten en den ander aanhangen; men zal onwillekeurig

meer gaan denken aan het bearbeiden van den akker naast zijn huis, dan aan het

bewerken en ontginnen van den akker des verstands bij de leerlingen.’ Met die

1000 gulden zou de hoofdonderwijzer zijn tuin en land verhuren en zou hij zich

geheel aan de school kunnen wijden. Hij zou boeken kopen en tijdschriften kun-

nen lezen en een abonnement op de krant nemen.66 Deze hoofdonderwijzer

kwam er eerlijk voor uit dat hij zijn inkomen belangrijk vond als voorwaarde

om zijn beroep goed uit te kunnen oefenen. Meer onderwijzers in de provincie

Groningen waren ingenomen met de hogere bedragen die in het wetsvoorstel

stonden en vooral met de voorgestelde veranderingen in de wet op het lager on-

derwijs van het Kamerlid Moens. Bij de jaarlijkse vergadering van onderwijzers

konden zij een adres ondertekenen dat naar de Tweede Kamer werd gestuurd.67

Uiteindelijk kwamen in de onderwijswet van 1878 wel weer minimumbedragen

te staan, maar veel lager dan de gewenste duizend gulden. 109
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De ontwikkeling van de jaarwedden van de hoofdonderwijzers

Gemiddelde jaarwedde in 1871 in de provincie Groningen
De Groningse hoofdonderwijzer Brassinga klaagde over de gemeenteraden in

de provincie Groningen, die volgens hem de jaarwedden vrijwel overal op of

iets boven het wettelijk minimum hadden gesteld.68 Een volledig overzicht van

de jaarwedden van alle onderwijsgevenden aan de openbare lagere scholen in

de provincie in het Provinciaal Verslag van 1871 laat zien dat zijn kritiek te-

recht was. Dankzij dit overzicht kon voor 1871 de gemiddelde jaarwedde van

de hoofdonderwijzers in Groningen precies worden uitgerekend.69 Het gemid-

delde inkomen van alle 227 hoofdonderwijzers kwam dat jaar op 530 gulden,

ruim boven het wettelijke minimum van 400 gulden. Dit gemiddelde inkomen

lag hoger dan de gemiddelde vaste jaarwedde van 481 gulden en 28 gulden aan

veranderlijk inkomen dat Verhoeven in 1864 berekende voor het oostelijk deel

van Noord-Brabant.70 Voor andere provincies is voor deze periode nog geen

onderzoek gedaan.

Deze berekening is gebaseerd op de jaarwedden van hoofdonderwijzers uit de

gehele provincie, zowel stad als platteland. In de stad Groningen lagen de jaar-

wedden veel hoger dan in de dorpen. De laagste jaarwedde in de stad begon al

bij 850 gulden, zes hoofdonderwijzers ontvingen dit bedrag. De hoogste jaar-

wedde ontving het hoofd van de ‘School ter voorbereiding van middelbaar en

hooger onderwijs’ die een bedrag van f 2456 voor zijn functie kreeg. Zonder dit

uitzonderlijk hoge inkomen lag de gemiddelde jaarwedde van de hoofdonderwij-

zers aan de gewone, openbare lagere scholen in de stad op 906 gulden, terwijl dit

voor de provincie 502 gulden bedroeg, maar liefst 404 gulden lager.71 In de pro-

vincie waren in 1871 eveneens duidelijke verschillen in de jaarwedden van

hoofdonderwijzers. In de stadjes Appingedam, Delfzijl, Winschoten en de meer

geïndustrialiseerde plaatsen Hoogezand, Sappemeer en Veendam was de gemid-

delde jaarwedde van de elf hoofdonderwijzers 809 gulden, bijna 100 gulden la-

ger dan in de stad Groningen. Ook hoofdonderwijzers die kwekelingen opleid-

den, verdienden meer dan het gemiddelde. In 1871 werden alleen in Beerta offi-

cieel normaallessen gegeven, waarvoor hoofdonderwijzer Bouman een jaarwed-

de van 770 gulden ontving. Andere hoofdonderwijzers die voor 1876 al kweke-

lingen opleidden, waren bijvoorbeeld hoofdonderwijzer Van Olm in Veendam

die 900 gulden verdiende en hoofdonderwijzer Klunder in Sappemeer met een

jaarwedde van 1000 gulden. Alle zeven hoofdonderwijzers waarvan bekend was

dat zij voor 1876 al kwekelingen opleidden zaten gemiddeld op een hogere jaar-

wedde van f 814.72 Voor dit inkomen maakten zij wel meer lesuren aangezien zij

naast hun gewone werk het onderwijs aan kwekelingen verzorgden.

In de 57 hoofddorpen van een gemeente waar het gemeentehuis gevestigd

was, lag de gemiddelde jaarwedde veel lager, op 578 gulden. Negen hoofden

van de scholen in de hoofddorpen ontvingen nog het minimum van 400 gul-

den.73 In twee hoofddorpen, het langgerekte Bellingwolde en Noordbroek, wa-

ren twee scholen gevestigd en kreeg het ene hoofd een veel hogere jaarwedde

dan de andere. Zo ontving het hoofd van de zuiderschool in Noordbroek het

dubbele, namelijk 800 gulden tegenover 400 gulden voor het hoofd van de

noorderschool. Deze inkomensongelijkheid had een directe relatie met de in-

komsten die de hoofdonderwijzer verdiende voor zijn werkzaamheden bij de

kerk. Zoals in de meeste dorpen was in Noordbroek één Nederlands Hervorm-110

Proefschrift binnen noten  20-10-2014  14:19  Pagina 110



de gemeente en de kerkelijke bedieningen waren verbonden aan de functie van

hoofd van de noorderschool. De hoofdonderwijzer aldaar, Jan Wijn74, verdien-

de met de functie van koster en voorzanger ruim 700 gulden extra.75 Hoofdon-

derwijzer Jeuwe Zijlstra van de zuiderschool kreeg daarom een dubbele jaar-

wedde van 800 gulden van de gemeente, omdat hij het moest doen zonder ker-

kelijke bedieningen. Wel had Zijlstra in 1870 een andere bijbaan gevonden als

organist bij de doopsgezinde gemeente van Veendam. Twee jaar later kreeg hij

daarnaast een aanstelling als organist bij de Nederlands Hervormde gemeente

van Noordbroek, waarmee hij 200 gulden verdiende.76 In Bellingwolde betrof

het twee verschillende scholen. Aan de school aan het westeinde was een bij-

zondere gesubsidieerde Franse school verbonden. De hoofdonderwijzer had

aanvullende inkomsten uit de schoolgelden voor de extra vakken die hij gaf.

Daarnaast ontving hij van de gemeente een kleine subsidie. Soms was de jaar-

wedde van de hoofdonderwijzer in het hoofddorp lager dan in een ander dorp

in de gemeente, afhankelijk van de grootte van de school en de inkomsten van

de kerkelijke bedieningen.

De hoogste jaarwedde in een dorp ontving de hoofdonderwijzer van Uithui-

zen met f 1200. Waarschijnlijk gaf hij aan zijn lagere school ook vakken uit het

meer uitgebreid lager onderwijs, want hij was in het bezit van de vakakten te-

kenen en wiskunde.77 Later werd de school in Uithuizen officieel een mulo-

school. Voor 1870 werd slechts aan enkele scholen vakken uit het meer uitge-

breid onderwijs gegeven. Deze ulo of mulo scholen konden onderling erg van

elkaar verschillen, op de ene school werd slechts één vak extra gegeven, vaak

tekenen, terwijl andere scholen het gehele vakkenpakket voor meer uitgebreid

onderwijs aanboden.78 Aan welke scholen in de provincie Groningen en in

welk jaar één of enkele extra vakken gegeven werden, is daarom niet precies

aan te geven.

In de andere dorpen en gehuchten, waar in totaal 147 scholen stonden, was

in 1871 de gemiddelde jaarwedde 450 gulden. Ruim een derde, in totaal 57

hoofdonderwijzers, verdienden het minimum van 400 gulden en 14 zaten hier

zelfs nog onder. De laagste jaarwedde van 200 gulden ging naar het hoofd van

de school in Leegkerk in de gemeente Hoogkerk.79 Drie andere hoofdonderwij-

zers kregen een schamele 250 gulden. Als slechtst betalende gemeenten kwa-

men in 1871 Hoogkerk en Bierum uit de bus, waar de jaarwedden 400 gulden

of minder waren. De hoogste jaarwedde op een gewone dorpsschool kreeg de

hoofdonderwijzer van Stadskanaal in de gemeente Onstwedde, die met 850

gulden evenveel verdiende als de meeste hoofdonderwijzers in de stad Gronin-

gen.80 Hij werd gevolgd door de hoofdonderwijzer van de Noorderschool in

Stadskanaal in de gemeente Wildervank met een jaarwedde van 750 gulden.81

Deze hoge jaarwedden voor de hoofdonderwijzers zijn te verklaren uit het feit

dat de kerkgemeenten in de nieuwe dorpen in de veenkoloniën meestal niet zo

rijk waren. Ze beschikten niet over kosterijgoederen waaruit van oudsher de

koster werd bekostigd.82 De kerkelijke bedieningen leverden daarom veel min-

der op voor de hoofdonderwijzer. 

Uit het inkomensoverzicht van 1871 blijkt dat tien jaar na de invoering van het

wettelijke minimum van 400 gulden 29% van de hoofdonderwijzers in de pro-

vincie Groningen op dit minimum zaten en ruim 6% hier zelfs onder. Het instel-

len van een minimum was dus geen overbodige luxe voor de hoofdonderwijzers,

maar werd niet overal nageleefd. 111
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De ontwikkeling van de jaarwedden na 1878 in Groningen
De instelling van een minimumjaarwedde, verankerd in de onderwijswet van

1857, bracht uiteindelijk niet de gewenste verhoging van de jaarwedden van

hoofdonderwijzers aangezien de meeste gemeenten op of net boven dit mini-

mum bleven hangen. Het noemen van een bedrag in de wet bracht het risico met

zich mee dat het betreffende artikel snel verouderde als het algemene prijspeil

en de inkomens van andere beroepen stegen. Ondanks de kritiek werden er weer

minimumbedragen in de onderwijswet van 1878 genoemd. De minimumjaar-

wedde voor hoofdonderwijzers ging fors omhoog van 400 naar 700 gulden. Uit-

zonderingen waren niet meer mogelijk, want de jaarwedde voor het hoofd van

de school mocht ‘in geen geval’ minder dan 700 gulden bedragen.83 De gemeen-

tebesturen kregen tot 1883 de tijd om de jaarwedden stapsgewijs naar dit bedrag

te verhogen. In 1880 verscheen om die reden in het Provinciaal Verslag weer

een overzicht van de jaarwedden van de hoofdonderwijzers die in 1878 nog niet

op de wettelijke jaarwedde van 700 gulden zaten.84

De gemiddelde jaarwedde voor de hoofden van de scholen in de provincie

kwam in 1878 rond de 583 gulden uit, terwijl dit in 1871 502 gulden was. In

de stad Groningen begonnen de jaarwedden voor hoofdonderwijzers in 1878

vanaf 1100 gulden.85 Zeven jaar eerder was dat nog 850 gulden en dit beteken-

de een inkomenstijging van 21,4%. In 1879 waren de jaarwedden van de

hoofdonderwijzers in de stad al verhoogd van 1100 naar 1300 gulden.86 In het

stedelijk gebied waren alle jaarwedden tussen 1871 en 1878 vrijwel gelijk ge-

bleven. Na 1878 was de gemiddelde jaarwedde in het stedelijk gebied licht ge-

stegen van 809 gulden naar 823 gulden in 1883. De gemeente Hoogezand wil-

de, nadat de jaarwedden van de hoofdonderwijzers in alle dorpen gelijk waren

getrokken, toch een onderscheid maken naar grootte van de school en besloot

in 1881 de hoofden die reeds 700 gulden of meer verdienden te verhogen naar

850 gulden per jaar.87 De hoofdonderwijzers die tevens directeur van een Nor-

maalschool waren, verdienden meer. De directeur van de Rijksnormaalschool

in Finsterwolde verdiende 1600 gulden en de jaarwedde van de directeur van

de Rijksnormaalschool in Warffum was verhoogd van 800 naar 1000 gulden.

De drie directeuren van de Rijksnormaalscholen in Finsterwolde, Veendam en

Warffum waren tevens hoofd van de mulo in hun dorp. In 1880 bedroeg hun

gemiddelde jaarwedde 1075 gulden.

In de dorpen in de provincie Groningen was het minimum van 700 gulden in

verhouding tot de bestaande jaarwedden zo hoog dat vrijwel alle hoofdonder-

wijzers een verhoging kregen. In de hoofddorpen was de gemiddelde jaarwed-

de met 8,8 procent gestegen van 578 gulden in 1871 naar 629 gulden in 1878,

terwijl in de dorpen en gehuchten dit bedrag steeg met 21,1% van 450 gulden

naar 545 gulden. Dit betekende dat in 1883 vrijwel alle jaarwedden in de pro-

vincie, met uitzondering van de stad Groningen, op hetzelfde niveau van 700

gulden kwamen. Het maakte niet meer uit of je hoofd was in Haren, Hornhui-

zen, Slochteren of Sellingen. Het hoofd van de school in het afgelegen gehucht

Jipsinghuizen verdiende evenveel als in het hoofddorp Hoogkerk nabij Gronin-

gen gelegen. Het verschil in jaarwedden tussen grotere dorpen en gehuchten

was hiermee verdwenen.

De onderwijswet van 1878 zorgde in het begin voor een forse verhoging van

de jaarwedden van de hoofdonderwijzers, maar weer werd het wettelijke mini-

mum van 700 gulden veelal de norm. Met uitzondering van de stad en de hoof-112
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den van mulo’s en normaalscholen werd dit bedrag bijna nergens overschre-

den.88 De jaarwedden van de hoofdonderwijzers bleven na 1883 jarenlang op

hetzelfde niveau. Af en toe vroegen de schoolhoofden om verhoging van de

jaarwedde. Zo waren er in 1890 in enkele gemeenten gezamenlijke initiatieven

hiertoe, maar deze werden allemaal afgewezen.89 De gemeenteraad van

Scheemda besloot in 1891 wel de jaarwedden van alle hoofden van de scholen

in de gemeente te verhogen van 700 naar 800 gulden.90

Een enkele keer deed een gemeentebestuur een poging om de jaarwedde van

een hoofdonderwijzer zelfs te verlagen. De gemeenteraad van Veendam besloot

in 1890 tot verlaging van de jaarwedde van het hoofd van school in de Nieuwe

Laan met 300 gulden om deze meer gelijk te trekken met de andere hoofden.

Belangrijke reden waren de hoge kosten van het onderwijs voor de gemeente.

De Gedeputeerde Staten van Groningen keurde dit raadsbesluit af aangezien de

betreffende hoofdonderwijzer extra wiskundeles in de avonduren gaf. Enkel

het financiële belang van de gemeente was niet afdoende voor zo´n ingrijpend

besluit.91 De gemeenteraad van Leens vatte eveneens het plan op om de jaar-

wedde van 850 gulden van het hoofd van de school in Wehe te verlagen. Als

reden gaven zij op dat hij geen bevoegdheid had voor Frans en Duits en daar

speciaal een extra onderwijzer voor moest worden aangesteld. De hoofdonder-

wijzer gaf wel onderwijs in andere vakken van het meer uitgebreide onderwijs,

zoals wiskunde. Gedeputeerde Staten keurde het raadsbesluit nu af met het ar-

gument dat het niet billijk was de jaarwedde van een dienstdoende onderwijzer

te verlagen.92 De jaarwedde van zittende hoofdonderwijzers mocht dus niet

worden verlaagd, maar verhogen gebeurde ook zelden.

Stijging van de jaarwedden naar dienstjaren
Aan het einde van de negentiende eeuw ontstond een nieuw idee om de jaar-

wedden te verhogen naar gelang het aantal dienstjaren dat de onderwijsgeven-

de werkzaam was. Op die manier kon de meerdere werkervaring van een on-

derwijsgevende worden beloond. Al in 1883 voerde de gemeente Groningen

een verordening in betreffende de jaarwedden van de onderwijsgevenden, die

de hoogte van de inkomens regelde naar ouderdom en verdienste.93 Tot leed-

wezen van de schoolinspectie volgde geen enkele andere gemeente in de pro-

vincie Groningen dit voorbeeld van de stad.94 Pas in 1901 werd de salariëring

naar dienstjaren bij een wijziging van de onderwijswet verplicht gesteld. De

minimumjaarwedde voor hoofdonderwijzers werd verhoogd naar 750 gulden.

Na elke vijf dienstjaren diende de hoofdonderwijzer 50 gulden meer te krijgen

tot een maximum van 950 gulden bij twintig en meer dienstjaren. De regeling

werd met terugwerkende kracht ingevoerd en gold voor de diensttijd van voor

en na de invoering van de wet aan zowel openbare als bijzondere lagere scho-

len.95 De invoeringsdatum was 1 november 1902. Voor veel gemeenten bete-

kende dit een forse verhoging van de jaarwedden. De gemeente Grootegast

had drie hoofdonderwijzers die vanwege hun vele dienstjaren direct in de

hoogste schaal van 950 gulden terecht kwamen.96 De gemeenteraad van

Grootegast bepaalde dat de jaarwedden van onderwijsgevenden die op 1 ja-

nuari 1902 meer dan 150 gulden lager zaten dan het minimum eerst een ver-

hoging kregen van 150 gulden en pas per 1 januari 1903 werden verhoogd tot

het wettelijke bedrag.97

In 1909 nam de gemeente Groningen een financiële prikkel op in de veror- 113
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dening om de hoofdonderwijzers te stimuleren zich nog meer in te zetten voor

het onderwijs. Het college van B & W ging elke zes jaar het hoofd van de

school beoordelen op ijver, goed gedrag en praktische bekwaamheid, waarna

de jaarwedde verhoogd kon worden met 100 gulden. Na twaalf jaar volgde

nogmaals dezelfde procedure.98 Goede hoofdonderwijzers konden zo op den

duur 200 gulden meer gaan verdienen dan hun collega’s. 

In de loop der tijd was het wettelijk vastgestelde minimum niet meer toerei-

kend en verhoogden gemeenten zelf de loonschalen. De gemeente Bierum had

in 1915 bijvoorbeeld een verordening die bepaalde dat hoofden met minder dan

vijf dienstjaren 850 gulden verdienden en na elke vijf jaar kwam hier 50 gul-

den bij. De jaarwedden in deze gemeente waren vergeleken met de omliggen-

de gemeenten niet erg hoog. In 1916 besloot de gemeenteraad daarom tot een

verhoging voor de hoofdonderwijzers in Bierum, Holwierde, Krewerd en Spijk

van 50 gulden per schaal meer en 100 gulden voor het hoofd van de school in

Godlinze.99 Zo stegen de jaarwedden van hoofdonderwijzers op het platteland

bij het bereiken van twintig dienstjaren eindelijk naar 1100 gulden, een bedrag

dat in de stad al voor 1878 verdiend kon worden.

Hoofdonderwijzers verzoeken om een verhoging van de jaarwedde
In de drie onderzoeksgemeenten Grootegast en Slochteren hadden de ge-

meenteraden na de onderwijswet van 1857 de jaarwedde vastgesteld rond het

minimum van 400 gulden. In de gemeente Warffum lagen de in 1859 vastge-

stelde jaarwedden iets hoger, maar bleven vervolgens twintig jaar lang op

hetzelfde niveau tot de invoering van de nieuwe onderwijswet van 1878. De

hoofdonderwijzers Molema en Roegholt bleven gedurende deze periode

trouw op hun post, zodat het gemeentebestuur geen aanleiding zag de jaar-

wedden te verhogen. De beide hoofdonderwijzers waren schijnbaar tevreden

met hun jaarwedde, want er zijn van hen geen schriftelijke verzoeken om een

verhoging gevonden. In augustus 1874 kreeg de gemeente Warffum een school

voor meer uitgebreid onderwijs erbij met aan het hoofd, Adrianus Jacobus

van Braambeek. Hoofdonderwijzer Van Braambeek vroeg een jaar later al om

een verhoging van zijn jaarwedde aangezien hij naast de mulo ook veel nor-

maallessen moest geven die tijd ‘ontroofden’ van zijn eigen studie.100 Hij

vond die beperkte studietijd ‘de schaduwzijde’ van zijn ‘verder aangename

betrekking’. Van Braambeek vond zijn jaarwedde gezien zijn werkzaamhe-

den binnen als buiten de school te laag vergeleken met die van zijn ‘ambts-

broeders’.101 Aan zijn verzoek werd voldaan en de gemeenteraad verhoogde

zijn jaarwedde naar 859 gulden.102 In vergelijking met zijn collega’s aan an-

dere mulo’s was zijn jaarwedde nog steeds aan de lage kant. Zo ontving het

hoofd van de mulo in Nieuwolda bijvoorbeeld al in 1871 een jaarwedde van

1000 gulden.103

In de gemeente Grootegast waren de hoofdonderwijzers al vanaf het begin

niet tevreden met hun nieuwe gemeentelijke jaarwedden van 425 gulden. De

drie hoofdonderwijzers van Grootegast, Opënde en Sebaldeburen hadden bij de

vaststelling van de jaarwedden in 1859 meteen bezwaar gemaakt. In 1860 was

er een nieuwe hoofdonderwijzer benoemd aan de school in Lutjegast en in

1865 in Stroobos.104 De nieuwe hoofdonderwijzers verzochten samen met

hoofd van de school in Doezum het gemeentebestuur in februari 1868 om een

verhoging van hun jaarwedde.105 De plaatselijke schoolcommissie vond het114

Proefschrift binnen noten  20-10-2014  14:19  Pagina 114



verzoek om verhoging ‘billijk’ aangezien de bezoldiging van de hoofdonder-

wijzers laag was, terwijl zij wel een gezin moesten onderhouden. Op haar ad-

vies verhoogde de gemeenteraad de jaarwedde van de drie hoofdonderwijzers

met 25 gulden. Dit gezamenlijke initiatief van de hoofdonderwijzers had suc-

ces dankzij de steun van de schoolcommissie. Volgens de schoolcommissie

verdienden andere hoofdonderwijzers in de gemeente al meer.106 De enige

hoofdonderwijzer in de gemeente Grootegast die nog een jaarwedde van 425

gulden had, was hoofdonderwijzer Teenstra van de openbare lagere school in

Opënde. Hij reageerde pas ruim een half jaar later op deze achterstelling. In een

brief aan de gemeenteraad schreef hij ‘met blijdschap’ te hebben vernomen dat

de jaarwedden van de onderwijzers verhoogd waren, waardoor hij nu in alle

‘bescheidenheid’ de vrijheid nam om ook een verzoek tot verhoging van zijn

jaarwedde in te dienen.107 Teenstra kreeg uiteindelijk een verhoging van zijn

jaarwedde in 1869, nog vlak voor zijn pensioen in 1871.108

De jaarwedden van alle hoofdonderwijzers in de gemeente Grootegast wer-

den begin jaren zeventig gelijkgesteld op 500 gulden. Naar aanleiding van een

verzoek van alle hoofdonderwijzers gesteund door de plaatselijke schoolcom-

missie volgde in 1877 opnieuw een verhoging met 50 gulden, zodat alle jaar-

wedden in 1878 op 550 gulden stonden.109 De jaarwedde van de hoofdonder-

wijzer van Grootegast was in de periode 1857-1878 tussen de twee onderwijs-

wetten met 15,8% gestegen, terwijl de jaarwedden van de andere hoofdonder-

wijzers in de gemeente groeiden met 29,4%. De gemiddelde jaarwedde in de

gemeente Grootegast lag lager dan de 583 gulden die voor de gehele provincie

Groningen was berekend. 

In de gemeente Slochteren varieerden de jaarwedden van de hoofdonder-

wijzers in de verschillende dorpen erg. De schoolopziener zette het ge-

meentebestuur van Slochteren onder druk om de jaarwedden in ieder geval

op het minimum te zetten. In 1863 verzocht hoofdonderwijzer Van Slogteren

van Harkstede om een vermeerdering van zijn jaarwedde. De hoofdonder-

wijzer vond een verhoging gerechtvaardigd, want het aantal leerlingen op

zijn school in Harkstede was sinds 1860 toegenomen. De burgemeester wei-

gerde op formele gronden om op het adres van de hoofdonderwijzer in te

gaan aangezien deze hetzelfde verzoek ook al had ingediend bij Gedeputeer-

de Staten die het reeds hadden afgewezen.110 Uiteindelijk besloot de gemeen-

teraad in 1866 tot een verhoging van zijn jaarwedde naar het wettelijke mi-

nimum van 400 gulden.111 Aangemoedigd door dit succes stuurden een paar

maanden later de hoofden van de scholen in Schildwolde, Slochteren en Kol-

ham gezamenlijk een adres aan de gemeenteraad met het verzoek hun inko-

men te verbeteren.112 Het initiatief van de hoofdonderwijzers haalde echter

niets uit, waarschijnlijk omdat alle drie de hoofdonderwijzers al een jaarwed-

de hadden van 400 gulden of hoger. De schoolopziener was licht teleurge-

steld over de hoogte van de jaarwedden die ‘maar’ op 400 gulden waren ge-

steld, zodat vijf van de negen hoofdonderwijzers nog op het minimum

zaten.113 De gemeenteraad wees de meeste verzoeken om verhoging van de

jaarwedde door hoofdonderwijzers af.114 De hoofdonderwijzers in de ge-

meente Slochteren bleven het gemeentebestuur bestoken met verzoekschrif-

ten ter verbetering van hun jaarwedde. In 1871 vond hoofdonderwijzer Stel

een verhoging van zijn jaarwedde gerechtvaardigd vanwege de verplaatsing

van zijn school van Veendijk naar Tjuchem. Hij kreeg hiervoor een eenmali- 115
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ge uitkering van 50 gulden als schadeloosstelling voor de verhuizing. De

gemeenteraad weigerde vooralsnog zijn jaarwedde te verhogen, omdat een

raadslid klachten had gehoord over het functioneren van de hoofdonderwij-

zer. De plaatselijke schoolcommissie die de opdracht had gekregen om te on-

derzoeken of de klachten gegrond waren, kwam tot dezelfde conclusie. We-

gens zijn slechte onderwijs werd het verzoek van hoofdonderwijzer Stel ruim

een half jaar later afgewezen.115

De plaatselijke schoolcommissie van Slochteren die moest waken over het

onderwijs in de gemeente wilde de hoogte van de jaarwedde gebruiken als

prikkel om de kwaliteit te verbeteren. In 1876 stelde de schoolcommissie voor

om de jaarwedde van hoofdonderwijzer Bleeker aan de nieuwe school in Lage-

land te vermeerderen vanwege de goede resultaten van zijn onderwijs en de

buitengewone ijver die hij aan de dag legde om het getrouwe schoolbezoek te

bevorderen. De gemeenteraad stond hier welwillend tegenover, maar was bang

dat andere hoofdonderwijzers dan ook aanspraak konden maken op een verho-

ging. Daarom besloot ze een gratificatie van 50 gulden te verlenen voor ‘ge-

trouwe en goede diensten’. Zo’n gratificatie kon aan ambtenaren worden toe-

gekend in buitengewone gevallen.116 De Gedeputeerde Staten van Groningen

keurde deze constructie met een gratificatie af. Voor de gemeenteraad zat er

niets anders op om te besluiten tot een verhoging van de jaarwedde met 50 gul-

den, zodat Bleeker van 475 naar 525 gulden ging.117

Hoofdonderwijzers deden hun best om de gemeentebesturen te bewegen hun

jaarwedde te verhogen, maar kregen meestal nul op het rekest. Soms kregen ze

steun van de dorpsbewoners. Hoofdonderwijzer De Groot van de dorpjes Den

Ham en Fransum vroeg de gemeenteraad in 1877 om overplaatsing naar de

vrijgevallen positie van hoofd van de school in Aduard, omdat dit een betere

positie was met een hoger inkomen. Ingezetenen van beide dorpjes wilden hun

hoofdonderwijzer behouden en dienden een verzoek in bij de gemeenteraad om

de jaarwedde zo te verhogen dat hij zou blijven. Toen hoofdonderwijzer De

Groot hiervan hoorde, was hij ‘getroffen door zooveel vriendschap’ en bleef in

Den Ham. Wel hoopte hij dat ‘nu de raad ook moge toonen ware verdiensten

op prijs te stellen, vertrouwen alle onderteekenaars.’118 Met de nieuwe onder-

wijswet van 1878 werden de jaarwedden in de provincie Groningen vrijwel

overal gelijk getrokken. De drijfveer om van baan te wisselen vanwege een ho-

gere jaarwedde verdween hiermee.

De invloed van de schoolopziener op het inkomen 
Schoolopziener Venema constateerde voor het jaar 1872 dat het aantal hulp-

onderwijzers afnam, terwijl de vraag naar hulppersoneel groeide. De oor-

zaak hiervan lag volgens hem in de lage jaarwedden voor hoofdonderwij-

zers, waardoor steeds minder jongeren voor het beroep van onderwijzer ko-

zen.119 De schoolopziener dacht dat de hoogte van het inkomen van de

hoofdonderwijzer bepalend was voor de beroepskeuze van jonge onderwij-

zers, omdat de positie van hoofd van de school nog steeds als het einddoel

van de onderwijsloopbaan werd gezien. De schoolopzieners lieten zich in in-

dividuele gevallen niet openlijk uit over de hoogte van de jaarwedden van de

hoofdonderwijzers. In geschillen over de jaarwedde tussen een hoofdonder-

wijzer en zijn gemeentebestuur hielden zij zich opvallend afzijdig. Waar-

schijnlijk oefenden zij de meeste invloed uit als de jaarwedde moest worden116
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vastgesteld bij een vacature voor de positie van hoofd van de school. De

schoolopziener was bij de gehele sollicitatieprocedure betrokken en beoor-

deelde de voorwaarden die een gemeentebestuur stelde aan een nieuwe

hoofdonderwijzer. Als de jaarwedde veel lager was dan in de omliggende ge-

meenten kon de schoolopziener aandringen op een verhoging om de vacatu-

re aantrekkelijker te maken. Zolang er voldoende sollicitanten kwamen, kon

de gemeente zo’n verzoek gemakkelijk naast zich neerleggen. De schoolop-

ziener kon een voordracht alleen afkeuren als deze niet voldeed aan de wet-

telijke verplichting van drie kandidaten.120 Als dat het geval was, diende de

gemeente een herhaalde oproep te plaatsen in de kranten. De schoolopziener

kon dan meer druk uitoefenen om de jaarwedde te verhogen. Zo verzocht de

schoolopziener van het tweede district in juni 1859 de gemeenteraad van

Grootegast om de jaarwedde voor de vacature voor hoofdonderwijzer te ver-

hogen naar 600 gulden. De gemeenteraad wees dit verzoek af en stelde de

jaarwedde op 450 gulden met de mogelijkheid om avondschool te houden

met de inkomsten aan schoolgeld.121 Op het vergelijkend examen van 22 au-

gustus 1859 kwamen uiteindelijk slechts 11 van de 22 sollicitanten opdagen.

Vergeleken met andere vacatures dat jaar was dit geen hoge opkomst. Er wa-

ren wel genoeg deelnemers om een voordracht van minstens drie kandidaten

op te stellen. 

Bij een vergelijkend examen in 1862 voor twee vacatures voor de functie

van hoofd van de school in de gemeente Kantens hadden slechts zes kandi-

daten zich aangemeld. Uiteindelijk deden twee onderwijzers daadwerkelijk

mee aan het examen. Eén solliciteerde voor de functie in Stitswerd en de an-

der in Rottum. Beide onderwijzers gaven voldoende ‘blijken van bekwaam-

heid’, waardoor ze direct konden worden benoemd. De hoofdonderwijzer

voor Rottum kreeg voor zijn benoeming eerst nog een verhoging van de jaar-

wedde naar 375 gulden.122 Misschien had de schoolopziener ingestemd met

deze onvolledige voordracht onder de voorwaarde van een inkomensverho-

ging voor de hoofdonderwijzer. Een andere mogelijkheid was dat de hoofd-

onderwijzer zelf van zijn onderhandelingspositie gebruik maakte en een ver-

hoging had bedongen.123 De jaarwedde lag nog onder het wettelijke mini-

mum van 400 gulden.

Zolang er genoeg aanmeldingen waren bij een vacature had de schoolopzie-

ner verder geen machtsmiddel in handen om gemeenten te dwingen de jaar-

wedden te verhogen. In de periode 1857-1878 kwam de situatie zoals in Rot-

tum en Stitswerd zelden voor. Voor zover blijkt uit de Nieuwe Bijdragen en De
Wekker waren er in de provincie Groningen altijd onderwijzers te vinden die

hoofd van een school wilden worden.

De verhouding tussen de jaarwedden van hulponderwijzer en 
hoofdonderwijzer
De enorme stijging van de jaarwedden voor hulponderwijzers die begin jaren

zeventig inzette, zorgde ervoor dat het verschil met het inkomen van de

hoofdonderwijzers steeds kleiner werd.124 Uit het inkomensoverzicht uit het

Provinciaal Verslag van 1871 bleek dat de gemiddelde jaarwedde van de

hoofdonderwijzers in de provincie Groningen 530 gulden bedroeg, terwijl de

hulponderwijzers gemiddeld bijna 315 gulden verdienden, een verschil van

ruim 200 gulden. 117
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Tabel 2.1 Gemiddelde jaarwedde hoofdonderwijzer en (hulp)onderwijzer

categorie gemiddelde jaarwedde
1871 1878 1883
hoofd hulp hoofd onderwijzer hoofd onderwijzer

hoofddorp 578 316 629 632 709 626
dorp/gehucht 450 297 545 615 703 644

(Bron: Provinciaal Verslag 1871 en 1880)

Bovenstaande tabel laat zien hoe de gemiddelde jaarwedde voor hulponderwij-

zers bij vacatures in de jaren zeventig steeg boven de jaarwedde van de hoofd-

onderwijzers. Na 1878 werd de jaarwedde van de hoofdonderwijzers stapsge-

wijs omhoog gebracht naar het wettelijke minimum van 700 gulden. De gemid-

delde jaarwedde van de gewone onderwijzers lag in 1883 ver boven het nieu-

we, wettelijke, minimum van 400 gulden, maar de verhouding tussen de ge-

middelde jaarwedden van schoolhoofden en gewone onderwijzers was door de

invoering van de onderwijswet in 1883 weer omgedraaid.

De angst bestond dat door de hoge jaarwedden van hulponderwijzers hun am-

bitie verdween om nog hoofdonderwijzer te worden. In 1873 wees de Commis-

sie van Onderwijs op de nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt waar, door

de voortdurende stijging van de jaarwedden van hulponderwijzers, de verhou-

ding met het inkomen van hoofdonderwijzers steeds kleiner werd. De commis-

sie voorspelde voor de aankomende jaren een gebrek aan hoofdonderwijzers,

waarvan zij verwachtte dat de nadelige gevolgen nog groter zouden zijn dan nu

al het geval was met de hulponderwijzers.125 Deze voorspelling kwam niet uit,

want het aantal gewone onderwijzers was in verhouding tot het aantal hoofdon-

derwijzerfuncties zo toegenomen dat er genoeg onderwijzers met hoofdakte wa-

ren die de positie van schoolhoofd ambieerden. Wel nam het aantal sollicitanten

voor de functie van hoofdonderwijzer af, zeker in de kleine, afgelegen, plaatsen

in perioden van grote krapte op de arbeidsmarkt. Het Provinciaal Verslag meld-

de in 1883 dat er in het district Groningen nog steeds genoeg hoofdonderwijzers

waren. Het was wel voor de eerste keer voorgekomen dat in een kleine gemeen-

te slechts één kandidaat zich had aangemeld voor een jaarwedde van 700 gul-

den. Nadat de gemeenteraad de jaarwedde met 50 gulden had verhoogd, kwa-

men er meer onderwijzers op af. Onderwijzers die in het bezit waren van de

hoofdakte solliciteerden volgens de Commissie van Onderwijs liever op func-

ties in een grote gemeente, omdat ze daar meer konden verdienen.126 De hoofd-

onderwijzers en de schoolopzieners waren niet gelukkig met de scheve verhou-

ding tussen de jaarwedden van de hoofdonderwijzers en de hulponderwijzers.

De stijging van de jaarwedden van de hoofonderwijzers
Schoolopziener Venema had uit zijn eigen ervaring gemerkt dat gemeentebe-

sturen niet uit zichzelf de jaarwedden van hoofdonderwijzers verhoogden. Hij

voorspelde dat deze jaarwedden langs ‘natuurlijke weg’ zouden stijgen. De

jaarwedden voor hoofdonderwijzers zouden vanzelf omhoog gaan als gemeen-

ten moesten concurreren op de krappe arbeidsmarkt met de hoge jaarwedden

voor hulponderwijzers. De jaarwedden van hulponderwijzers stegen al voort-118
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durend met als gevolg een onophoudelijke verplaatsing van onderwijsgeven-

den. Hun jaarwedden waren al hoger dan de laagst betaalde hoofdonderwijzers

in kleine plaatsen. Volgens Venema kozen deze hoofdonderwijzers dan ook

voor een functie van hulponderwijzer elders.127 In de Groningse praktijk kwam

dit slechts één keer voor. In 1884 nam een hoofdonderwijzer ontslag om ergens

anders de functie van gewoon onderwijzer aan te nemen. Waarschijnlijk had dit

meer te maken met de lakse houding van het gemeentebestuur van Grootegast

die geen geschikte onderwijzerswoning ter beschikking stelde. Na twee jaar

met zijn gezin in een slecht onderhouden, krappe kamer te hebben gewoond

nam de hoofdonderwijzer een benoeming als hulponderwijzer in Eenrum aan.

Zeven jaar later werd hij hoofd van een school in dezelfde gemeente. De

schoolopziener liet blijken vertrouwen te hebben in de zelfregulerende markt-

werking in het onderwijs. Er ontstond echter geen tekort aan hoofdonderwij-

zers. Toch zagen gemeentebesturen zich genoodzaakt om de jaarwedden van

hulponderwijzers niet boven de jaarwedde van het hoofd uit te laten stijgen.

De gemeenteraad van Marum had in 1876 besloten om de jaarwedde van de

hulponderwijzers met 50 gulden te verhogen naar 550 gulden. Aangezien de

hulponderwijzers door dit besluit meer zouden gaan verdienen dan sommige

hoofdonderwijzers in de gemeente Marum werden ook hun jaarwedden op 550

gulden gebracht. De redactie van de Nieuwe Bijdragen noemde dit een opmer-

kelijk besluit, want dan zou ‘het vreemde verschijnsel’ ontstaan dat hoofdon-

derwijzers en hulponderwijzers evenveel verdienden.128 Dit was volgens de re-

dactie een ongewenste situatie. In de provincie Groningen waren in 1876 in

meerdere gemeenten de jaarwedden van hulponderwijzers al boven die van de

hoofdonderwijzers gestegen.

Meestal moesten de hoofdonderwijzers zelf om een verhoging vragen en

werd het verzoek niet altijd gehonoreerd. Zoals in Ten Boer waar de ‘trakte-

menten’ van de hulponderwijzers verhoogd werden naar 500 gulden, terwijl

een verzoek om verhoging van de hoofdonderwijzer die 475 gulden verdiende,

werd afgewezen. De redactie van de Nieuwe Bijdragen vroeg zich af of ‘wij

hier niet in eene verkeerde wereld wonen’. De gemeenteraden zouden volgens

haar het lot van de hoofdonderwijzers meer ter harte moeten nemen, want pas

een aanmerkelijke verhoging van het inkomen van de hoofdonderwijzer zou

een echte verbetering in de toestand van het onderwijs betekenen.129 Het ge-

meentebestuur van Ten Boer antwoordde op deze publieke aantijging dat de re-

dactie zich beter op de hoogte had moeten stellen, omdat de situatie anders was

dan de redactie voorspiegelde. Blijkbaar telde het gemeentebestuur de 100 gul-

den die de hoofdonderwijzer genoot voor de kerkelijke bedieningen op bij zijn

jaarwedde en vond zij 575 gulden een goed jaarinkomen.

In de gemeente Slochteren was in 1873 de jaarwedde van vijf hoofdonderwij-

zers nog slechts 50 gulden hoger dan van de hulponderwijzers aldaar. De ge-

meenteraad besloot om die reden de jaarwedden van de hoofdonderwijzers te

verhogen met 25 gulden.130 De hoofdonderwijzers van Over ’t Schild en Schar-

mer bleven met hun jaarwedde nog op het minimum van 400 gulden zitten, ter-

wijl aan de school in Scharmer al sinds september 1872 een hulponderwijzer

verbonden was die 350 gulden verdiende. Binnen een paar maanden stegen de

jaarwedden van de hulponderwijzers al naar 400 gulden, waardoor de gemeen-

teraad niet anders kon dan de jaarwedden van de hoofdonderwijzers van Schar-

mer en Kolham te verhogen naar 475 gulden. Hoofdonderwijzer Kwast van 119
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Scharmer zou met zijn jaarwedde van 400 gulden anders evenveel verdienen als

zijn hulponderwijzer. Eenzelfde verzoek voor een hogere bezoldiging van de

hoofdonderwijzers van Tjuchem en Harkstede die nog een jaarwedde van 425

gulden hadden, werd afgewezen.131 Aan hun scholen waren geen hulponderwij-

zers verbonden, waardoor de gemeenteraad waarschijnlijk geen aanleiding zag

om hun jaarwedde te verhogen. De jaarwedden van de hulponderwijzers bleven

ondertussen stijgen. Op 1 oktober 1874 waren ze verhoogd naar 500 gulden. De

hoofdonderwijzers in de gemeente Slochteren bleven meestal tevergeefs aan-

dringen op een verhoging van hun jaarwedde.132

De jaarwedden van de hoofdonderwijzers in de gemeente Slochteren stonden

onder zware druk door de stijging van de jaarwedden van de hulponderwijzers.

In de gemeente Grootegast speelde dit argument minder een rol aangezien er

voor 1878 nog geen hulponderwijzers werkzaam waren. Aan de school in Warf-

fum was in 1858 al een hulponderwijzer verbonden en sinds november 1863

werd daar een tweede aangesteld. De jaarwedde van hoofdonderwijzer Molema

was met 500 gulden redelijk hoog, maar die van zijn hulponderwijzers kwamen

door een verhoging in 1876 naar 600 gulden hier ver boven uit.133 Voor Molema

was dit geen aanleiding om verhoging te vragen bij de gemeenteraad. Vanwege

zijn hoge inkomsten uit zijn nevenfunctie maakte hij waarschijnlijk weinig kans.

De meeste hoofdonderwijzers op het platteland hadden nog de inkomsten

van de aan hun functie verbonden kerkelijke bedieningen. In Den Andel bij-

voorbeeld naderde in 1874 de jaarwedde voor de hulponderwijzer met 450 gul-

den al bijna de jaarwedde van de hoofdonderwijzer van 500 gulden. Een ver-

gelijking tussen het echte inkomen van hoofdonderwijzers en gewone onder-

wijzers liep daardoor mank. De functie van de hoofdonderwijzer was financi-

eel aantrekkelijk door de 900 gulden die hij van de kerk kreeg.

Inkomsten uit de kerkelijke bedieningen als aanvulling op de jaarwedde
In de negentiende eeuw waren de kerkelijke bedieningen gewoonlijk verbon-

den aan de functie van hoofd van de school. De hoofdonderwijzer vervulde de

functie van koster en verrichtte daarnaast vaak andere werkzaamheden als

voorlezer, voorzanger, organist, klokkenluider of doodgraver. De inkomsten

voor de kerkelijke bedieningen konden aanzienlijk zijn, afhankelijk van de

rijkdom van de kerkelijke gemeente. In de eerste helft van de negentiende eeuw

vormde het inkomen van de kerk vaak de hoofdbron van inkomsten en kon het

schoolhouden eerder worden beschouwd als een bijverdienste. Na 1857 met de

invoering van een vaste gemeentelijke jaarwedde voor de functie van hoofd

kreeg de hoofdonderwijzer soms nog steeds meer aan inkomsten voor de ker-

kelijke bedieningen. De jaarwedde van het hoofd van de school in Warffum

werd in 1858 bijvoorbeeld bepaald op 500 gulden, maar tezamen met de in-

komsten uit de kerkelijke bedieningen kwam hij op een totaal van f 1275.134 De

Nederlands Hervormde kerkgemeente van Warffum was rijk en het kosterijland

uitgestrekt. Daarnaast bestond er nog een ‘meestersland’ en ‘klokkeluiders-

land’, waarvoor de hoofdonderwijzer geld kreeg uit de renten, huren of op-

brengsten.135 Vaak bestonden de inkomsten uit de kerkelijke bedieningen uit

het genot van vrije woning in de kosterij. Daarnaast waren er de opbrengsten

van het gebruik of verhuur van landerijen, zoals in Bedum waar de hoofdon-

derwijzer in 1857 nog gemiddeld 600 gulden aan schoolgeld ontving, terwijl

hij voor zijn werkzaamheden in dienst van de Nederlands Hervormde Kerk een120
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vaste jaarwedde van 150 gulden kreeg plus de landopbrengsten ter waarde van

1450 gulden. Deze bedragen waren wel uitzonderlijk hoog en tekenden de rijk-

dom van de kerkgemeente.

Daar waar de gemeentelijke jaarwedde zeer laag was, soms zelfs onder het

wettelijke minimum zoals in Godlinze, konden de inkomsten voor de kerkelij-

ke bedieningen deze ruimschoots compenseren. De hoofdonderwijzer van

Godlinze kreeg in 1860 van de gemeente een jaarwedde van 350 gulden, ter-

wijl de kerk hem 750 gulden en vrije woning bood.136 In totaal zat hij dan op

een inkomen van 1100 gulden, evenveel als de hoofdonderwijzer aan de nieu-

we school in de Popkenstraat in Groningen. Ook in Wirdum kreeg de nieuwe

hoofdonderwijzer in 1875 een jaarwedde van 400 gulden voor zijn functie als

hoofd van de school en 450 gulden voor het kosterschap, tezamen 850 gul-

den.137 De hoofdonderwijzer in het hoofddorp Loppersum zat met een gemeen-

telijke jaarwedde van 550 gulden en inkomsten voor kerkelijke bedieningen

van 380 gulden op een totaal van 930 gulden.138

In de provincie Groningen ging de laagste jaarwedde van 200 gulden naar

hoofdonderwijzer Geert Schuitema die in 1850 zijn eerste benoeming als hoofd

van de school in Leegkerk had gekregen. Ondanks de lage jaarwedde bleef hij

hier zijn hele leven werken. Voor zijn werkzaamheden als koster, voorlezer,

voorzanger en klokluider kreeg hij van de Nederlands Hervormde gemeente

een inkomen van rond de 650 gulden. Tezamen met de 30 gulden die hij nog

verdiende als penningmeester bij het Waterschap ‘Oude Held’ zat hij op een in-

komen van rond de 880 gulden, ongeveer gelijk aan een gemeentelijke jaar-

wedde voor een hoofdonderwijzer in de stad Groningen in 1871. De andere

drie lage jaarwedden van 250 gulden in Krewerd, Losdorp en Saaxumhuizen

werden in de eerste twee plaatsen aangevuld met een inkomen van de kerk van

respectievelijk 630 en 600 gulden. De eerder genoemde hoofdonderwijzer

Brassinga van Saaxumhuizen verrichte eveneens een aantal werkzaamheden

voor de Nederlands Hervormde gemeente in zijn dorp. Voor zijn functie als or-

ganist ontving hij een jaarlijkse wedde van 150 gulden, als administrateur voor

het kerkenboek 30 gulden, als klokluider 35 gulden en voor het schoonhouden

van de organistwoning en catechiseerkamer 20 gulden.139 Met zijn gemeente-

lijke jaarwedde van 250 gulden en 235 voor de kerkelijke bedieningen kwam

het totaal op 485 gulden. Brassinga behoorde met dit inkomen waarschijnlijk

echt tot één van de slechts betaalde hoofdonderwijzers. Het was daarom niet

verwonderlijk dat hij zijn gemeentebestuur aanklaagde.140 De inkomsten die de

hoofdonderwijzer kon verdienen met zijn werkzaamheden voor de kerk ston-

den na 1857 niet meer vermeld bij de vacatures, waardoor de indruk werd ge-

wekt dat de jaarwedde voor het hoofdonderwijzerschap een zelfstandig en vol-

waardig inkomen vormde.

Recht op ‘vrije woning’ als hoofd van de school
Het hoofd van de school ontving volgens de onderwijswet van 1857 niet alleen

een vaste jaarwedde van de gemeente, maar kreeg daarnaast de beschikking

over ‘vrije woning’. De wet bood gemeenten de mogelijkheid als zij niet in

staat waren een woning aan de hoofdonderwijzer ter beschikking te stellen om

hem hiervoor ‘eene billijke vergoeding voor huishuur’ te geven. De gemeente

mocht zelf het bedrag bepalen voor deze compensatie, maar bij een geschil

hierover met de hoofdonderwijzer diende Gedeputeerde Staten te beslissen.141
121
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Deze secundaire arbeidsvoorwaarde betekende feitelijk een aanvulling op zijn

inkomen als hoofdonderwijzer. 

In de stad Groningen kregen de meeste hoofdonderwijzers geen onderwij-

zerswoning aangeboden, maar een vergoeding voor vrije woning. In de stad

was dit bedrag veel hoger dan in de provincie. In 1875 konden de hoofdonder-

wijzers bij twee vacatures in de stad kiezen tussen een woning of een vergoe-

ding van 400 gulden. De gemeenteraad van Winschoten kende een hoofdonder-

wijzer in 1864 een jaarlijkse som van 175 gulden toe wegens gemis aan vrije

woning.142 Op het platteland kregen de meeste hoofdonderwijzers meestal de

beschikking over een onderwijzerswoning. Als er een vergoeding werd gege-

ven, lag deze veel lager dan in de stad en kwam meestal op 50 gulden, zoals in

1870 in de dorpen Plaggenborg en Bourtange. Er waren dorpen zoals Midwol-

da en Zoutkamp die al 100 gulden aan de hoofdonderwijzer gaven. De kosten

voor een huis op het platteland waren lager dan in de stad.

Het recht op ‘vrije woning’ vormde een aanzienlijk deel van het inkomen van

de hoofdonderwijzer en kon oplopen van tien tot soms vijftig procent van zijn

jaarwedde. Samen met de inkomsten van de kerkelijke bedieningen maakte de

onderwijzerswoning de positie van hoofdonderwijzer materieel nog steeds aan-

trekkelijk voor de hulponderwijzers ook al verdienden die meer met hun onder-

wijzerschap.

2.2 Inkomen van de onderwijzers

Financiële onafhankelijkheid voor de hulponderwijzers
Vernieuwend aan de onderwijswet van 1857 was dat er een einde werd ge-

maakt aan de financiële afhankelijkheid van de hulponderwijzer aan de hoofd-

onderwijzer. Het was vooral op het platteland gebruikelijk dat de schoolmees-

ter zelf een ondermeester voor eigen rekening had en zijn kost en inwoning

verzorgde. Meestal kon de hoofdonderwijzer een vergoeding voor het houden

van een hulponderwijzer ontvangen van de gemeente of de rijksoverheid. De

toelage die een hoofdonderwijzer van het Rijk kon krijgen voor het houden van

een ondermeester was 100 gulden voor de eerste en 50 gulden voor een twee-

de ondermeester. Het andere deel financierde de hoofdonderwijzer uit de ver-

meerdering van het schoolgeld door meer leerlingen toe te laten op zijn school.

Zo ging het gemeentebestuur van Slochteren er in 1841 vanuit dat de hoofdon-

derwijzer 150 gulden per jaar aan een ondermeester betaalde.143 De stad Gro-

ningen betaalde de hulponderwijzers aan openbare scholen meestal al geheel

uit de gemeentekas.

Na 1857 kwam de hulponderwijzer in dienst van de gemeente en kreeg zelf-

standig een jaarwedde uitbetaald. Daarnaast stelde de onderwijswet een mini-

mumjaarwedde voor hulponderwijzers in van 200 gulden.144 Voor de hulpon-

derwijzers werd niet zoals bij de hoofdonderwijzers de voorwaarde gesteld dat

zij er niet in inkomen op achteruit mochten gaan. De jaarwedde van 200 gul-

den werd als een goed inkomen beschouwd voor een beginnende onderwijzer

en was een bedrag dat de meeste hulponderwijzers daarvoor nog niet verdien-

den. De minimumjaarwedde was niet bedoeld om een gezin van te onderhou-

den. De hulponderwijzers begonnen hun onderwijsloopbaan gewoonlijk op

hun achttiende of negentiende jaar. Zij waren nog jong en meestal ongehuwd.122
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Op het platteland, waar de kleine schooltjes hooguit één hulponderwijzer had-

den, bleef de afhankelijkheid van de hulponderwijzer aan de hoofdonderwijzer

langer bestaan. Meestal was het inkomen niet hoog genoeg om een eigen woon-

ruimte te huren, terwijl in de stad gemakkelijker kamers te huur waren. Het bleef

nog lang de gewoonte dat de hulponderwijzer bij zijn hoofdonderwijzer in de

kost was. De gemeente Warffum bepaalde bijvoorbeeld in 1860 de jaarwedde

voor de hulponderwijzer op 325 gulden, waarvan 200 gulden voor kost en in-

woning en 125 gulden als salaris.145 De oud-hoofdonderwijzer van Den Andel

schreef later over zijn eerste baan als hulponderwijzer dat hij heel gelukkig was

met de 280 gulden die hij verdiende. Hij was bij zijn hoofdonderwijzer in de

kost voor f 2,50 per week, zodat hij per kwartaal 10 gulden zakgeld overhield.146

In de gemeente Slochteren ontvingen de hoofdonderwijzers tot 1871 nog een gra-

tificatie van het gemeentebestuur voor de kost en inwoning van hun hulponder-

wijzers.147 Aangezien er in de loop van de jaren tachtig steeds meer hulponder-

wijzers aan één school verbonden waren, verdween dit gebruik geleidelijk aan.

De ontwikkeling van de jaarwedden van hulponderwijzers, 1857-1878
De verplichting in de onderwijswet van 1857 om bij meer dan honderd leerlin-

gen een hulponderwijzer aan te stellen, creëerde in één keer veel nieuwe vaca-

tures. Al in 1860 ontstond er op het platteland een gebrek aan hulponderwijzers

en kwekelingen. Vacatures waren moeilijk te vervullen, zodat in 1861 in som-

mige schooldistricten al geen jaarwedden onder de 300 gulden meer voorkwa-

men.148 In andere Groningse dorpen lagen de jaarwedden nog wel op 200 gul-

den. De uitbreiding van het aantal opleidingsmogelijkheden zorgde ervoor dat

het aantal hulponderwijzers snel groeide met als gevolg dat er in 1868 al spra-

ke was van een overvloed aan onderwijskrachten. Vele pas geslaagde onderwij-

zers konden geen betrekking krijgen, waardoor de jaarwedden langzamerhand

weer daalden richting het wettelijke minimum van 200 gulden.149 Zo schom-

melden de jaarwedden voor hulponderwijzers in de jaren zestig tussen de 200

en 300 honderd gulden.

Grafiek 2.1 Gemiddelde jaarwedde bij vacatures voor gewone onderwijzers

(Bron: Nieuwe Bijdragen en De Wekker) 123
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De jaren zeventig laten een heel ander beeld zien. Door een groeiende bevol-

king nam het aantal leerlingen fors toe en daarmee de druk op het onderwijs.

Overbevolkte scholen waar de hoofdonderwijzer nauwelijks aan lesgeven toe-

kwam, noopten de schoolopzieners om de wettelijke bepalingen voor het aan-

tal verplichte hulponderwijzers strenger te handhaven. In de loop van de jaren

zeventig stegen de jaarwedden voor hulponderwijzers in de provincie Gronin-

gen fors door het gebrek aan hulponderwijzers. In 1870 lag de gemiddelde jaar-

wedde nog rond de 250 gulden, terwijl in 1871 deze al boven de 300 gulden

uitsteeg. Het volgende jaar was een jaarwedde van 325 gulden normaal bij va-

catures voor hulponderwijzers. In 1872 keurde Gedeputeerde Staten van Gro-

ningen in totaal 103 raadsbesluiten goed tot verhoging van jaarwedden, vooral

voor hulponderwijzers.150 Vanaf 1873 begonnen de jaarwedden voor hulpon-

derwijzers een hoge vlucht te nemen. Aan het einde van het jaar waren er al

veel oproepen voor vacatures met jaarwedden van 400 gulden, het wettelijke

minimum voor hoofdonderwijzers in die tijd. Deze trend zette zich vanaf 1874

versterkt door. Voor de meeste vacatures werd dat jaar al een jaarwedde van

500 gulden geboden, terwijl in 1876 vacatures met jaarwedden van 600 gulden

voorkwamen. In de volgende jaren lag de gemiddelde jaarwedde bij vacatures

boven de 600 gulden met uitschieters naar 700 gulden.151 In de stad Groningen

lag de gemiddelde jaarwedde voor hulponderwijzers hoger dan op het platte-

land. In 1874 waren de jaarwedden in de stad Groningen gemiddeld 550 gul-

den. De jaarwedden fluctueerden minder dan op het platteland, maar stegen ge-

leidelijk naar 650 gulden in 1877. Dit verschil tussen stad en platteland was een

algemeen verschijnsel dat ook voor andere beroepen gold. Voor dezelfde arbeid

in gelijke arbeidsomstandigheden waren stedelijke lonen meestal hoger dan in

de dorpen.152

In heel Nederland stegen de jaarwedden door een tekort aan hulponderwij-

zers vanwege de groei van de bevolking en de strengere wettelijke bepalingen

voor het aantal leerlingen per onderwijzer. De jaarwedden voor hulponderwij-

zers waren in de jaren zeventig meer dan verdubbeld ten opzichte van eind ja-

ren zestig.

Ontwikkeling van de jaarwedden van onderwijzers, na 1878
De nieuwe onderwijswet van 1878 verdubbelde de minimumjaarwedde voor

hulponderwijzers van 200 gulden naar 400 gulden. Dit bedrag stond in geen

verhouding tot de werkelijke jaarwedden die eind jaren zeventig geboden wer-

den. De wettelijke verplichting om al bij meer dan dertig leerlingen een ge-

woon onderwijsgevende aan te stellen en boven de zeventig leerlingen een

tweede onderwijsgevende vergrootte het tekort aan onderwijzend personeel.153

Het aantal pas afgestudeerden kon aan deze nieuwe vraag naar onderwijsge-

venden niet voldoen. Een wetswijziging uit 1884 verruimde het aantal leerlin-

gen per onderwijsgevende, maar maakte daarmee nog geen einde aan het ar-

beidstekort.154 Begin jaren tachtig stond de gemiddelde jaarwedde voor een ge-

woon onderwijzer daarom op ruim 600 gulden. Sommige gemeenten probeer-

den meestal tevergeefs eerst nog voor een lager bedrag een onderwijzer te vin-

den. Na een aantal maanden zonder sollicitanten zagen ze zich alsnog gedwon-

gen om de jaarwedde te verhogen. Volgens de schoolopziener was in 1884 het

gemiddelde inkomen van een gewoon onderwijzer in het district Winschoten

650 gulden en met het bezit van de hoofdakte 700 gulden.155
124

Proefschrift binnen noten  20-10-2014  14:19  Pagina 124



In 1884 bereikten de geboden jaarwedden bij vacatures in de provincie Gronin-

gen haar top met een gemiddelde jaarwedde van 639 gulden.156 Na 1884 kwam

er een ommekeer en daalde de gemiddelde jaarwedde bij vacatures voor onder-

wijzers in een jaar tijd met ruim 200 gulden. Het gemiddelde schommelde in

de tweede helft van de jaren tachtig en begin jaren negentig rond de 425 gul-

den. Ook jaarwedden van het wettelijk minimum van 400 gulden werden weer

normaal. Na 1891 was er opnieuw een stijgende lijn te zien richting de 500 gul-

den. Op 1 januari 1892 moesten de gemeenten voldoen aan het wettelijke aan-

tal onderwijzers in de school. De schoolopzieners constateerden in 1892 voor

het eerst weer een tekort aan onderwijzers dat resulteerde in een stijging van de

jaarwedden.157 Volgens de districtschoolopziener van Groningen verdiende in

1898 geen enkele onderwijzer meer een minimumjaarwedde van 400 gulden en

lag hun inkomen rond de 500 gulden.158 In de stad Groningen stegen de jaar-

wedden in de jaren negentig weer naar 700 gulden. Steeds meer kwekelingen

haalden de onderwijsakte, waardoor het aantal onderwijzers in 1897 toenam en

de bestaande vacatures vervuld raakten. De schoolopziener was verheugd dat

de gemeenten niet onmiddellijk de jaarwedden weer verlaagden. Volgens hem

zagen de gemeenten in dat de eerste voorwaarde voor goed onderwijs een goe-

de bezoldiging van de onderwijzer was.159 Omstreeks 1900 probeerde de ge-

meenteraad van Hoogkerk tegen de wil van Gedeputeerde Staten in om de on-

derwijzerssalarissen weer te verlagen.160 De gemeentelijke regelingen om de

jaarwedden te verhogen naar het aantal dienstjaren maakte hier een einde

aan.161 Pas met de onderwijswet van 1920 werd de bezoldiging van onderwij-

zers in het hele land volgens dezelfde normen bepaald. Het salaris werd vol-

gens vaste criteria vastgesteld: de grootte van de gemeente, lengte van de

diensttijd, het bezit van akten, burgerlijke staat en het aantal kinderen. Het Rijk

ging aan de gemeenten de salarissen vergoeden van de verplichte en noodza-

kelijke onderwijzers.162

Oplopende salariskosten voor de gemeenten
In tijden van krapte op de arbeidsmarkt nam het aantal onvervulde vacatures

toe en moesten gemeenten met elkaar concurreren om de schaarse onderwij-

zers. Met steeds hogere jaarwedden probeerden gemeenten onderwijzers te

lokken om aan hun wettelijke verplichting te voldoen. Dit veroorzaakte een

enorme toename van de kosten van het openbare onderwijs voor de gemeen-

ten. Zo besloot de gemeenteraad van Ten Boer in 1875 twee nieuwe hulponder-

wijzers aan te stellen voor een jaarwedde van 600 gulden. Dit betekende dat er

nu zes hulponderwijzers werkzaam waren in de gemeente voor een beloning

van tezamen 3600 gulden, terwijl enkele jaren geleden nog geen van de scho-

len een hulponderwijzer in dienst had.163

Gemeenten met weinig geld hadden in de slag om de onderwijzers het nakij-

ken. In maart 1874 meldde zich voor een vacature van hulponderwijzer aan de

school in Nuis nog slechts één sollicitant aan. Het gemeentebestuur constateer-

de dat het aantal sollicitanten in een jaar tijd drastisch was verminderd. In het

voorjaar van 1873 hadden nog 27 sollicitanten zich gemeld, in het najaar

slechts 9 en in 1874 maar 1 sollicitant.164 Schoolopziener Alberda van Eken-

stein weet het probleem van de onvervulbare vacatures voor hulponderwijzer

nog ten dele aan de zuinigheid van de gemeentebesturen.165 In 1874 nam het

probleem van het tekort aan hulponderwijzers serieuze vormen aan. Hoge jaar- 125
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wedden gaven geen zekerheid op het vervullen van vacatures en het vasthou-

den van hulponderwijzers. Vooral afgelegen dorpen hadden last van de schaars-

te aan hulponderwijzers en bleven zitten met onvervulbare vacatures. In april

1878 meldde zich geen enkele sollicitant aan voor een vacature in Zoutkamp

voor het hoge bedrag van 650 gulden. Er zat voor de gemeenteraad niets an-

ders op dan de jaarwedde te verhogen naar 700 gulden.166 Ter vergelijking ver-

diende in 1864 de hulponderwijzer slechts 250 gulden.167 In de rest van Neder-

land hadden kleine, afgelegen, dorpen hetzelfde probleem.168

De stad Groningen had een betere positie in de concurrentieslag om onder-

wijzers, waardoor ze minder last had van het tekort op de arbeidsmarkt. De stad

bood verschillende goede opleidingsmogelijkheden en extra voordelen als een

ruim loopbaanperspectief binnen het lager onderwijs op scholen van verschil-

lende klassen en meer uitgebreid lager en middelbaar onderwijs. Vooral voor

jonge onderwijzers had de stad meer aantrekkingskracht vanwege een uitge-

breider sociaal en cultureel leven dan de beperktheid van het dorpsleven. De

stad had meer financiële armslag en de jaarwedden lagen daar altijd al hoger

dan op het platteland. In februari 1883 kwamen voor een vacature als gewoon

onderwijzer in Groningen zestig sollicitanten op, terwijl elders in de provincie

gemeenten met een hoger salaris tevergeefs oproepen plaatsten.169 Deze hoge

opkomst van sollicitanten was echter een voorbode van een verzadigde ar-

beidsmarkt, waardoor de lonen weer konden dalen.

Het voordeel van de dalende jaarwedden was dat de kosten van het onder-

wijs voor de gemeenten lager werden. Een nieuwe onderwijzer in dienst ne-

men, werd goedkoper. Schoolopziener Wijn hoopte dat de gemeenten daar-

door gemakkelijker een extra onderwijzer zouden aanstellen.170 De nieuwelin-

gen gingen zo veel minder verdienen dan de onderwijzers die al in de scholen

werkten. Het vertrek van een oudere onderwijzer kon de gemeenten een kos-

tenbesparing opleveren van wel 100 tot 200 gulden. Ook het hoge inkomen

van de zittende onderwijzers bleek niet geheel veilig. In 1885 wilde het ge-

meentebestuur van Uithuizen de jaarwedden van de al in functie zijnde onder-

wijzers verlagen. Zij had in 1879 twee onderwijzers aangenomen met een

jaarwedde van 700 gulden.171 De vraag was of een gemeentebestuur bevoegd

was om een eenmaal verworven recht op een bepaald inkomen zomaar te ver-

minderen. Dit was nog nooit eerder voorgekomen. Gedeputeerde Staten wist

niet goed hoe zij hiermee om moest gaan en stuurde de vraag door naar de mi-

nister. Volgens de minister viel het bedrag van de jaarwedde voor onderwij-

zers onder het privaatrecht. De jaarwedde die was vastgesteld bij de aanvaar-

ding van de functie was een verbintenis, waarvan de geldigheid duurde tot de

onderwijzer op wettelijke wijze ontslagen was. Het eenmaal toegekende be-

drag kon de gemeenteraad niet zomaar verminderen.172 Uiteindelijk bepaalde

een Koninklijk Besluit naar aanleiding van een hoger beroep aangespannen

door een gemeenteraad dat ‘eene verlaging der jaarwedden van onderwijzend

personeel, dat in betrekking is, moet geacht worden in strijd te zijn met de bil-

lijkheid en schadelijk voor het onderwijs’. De jaarwedde van een zittende on-

derwijzer bleef op hetzelfde bedrag.173 Gedeputeerde Staten zag in de verla-

ging van de jaarwedden een precedentwerking voor een ongewenste ontwik-

keling. Niet alleen in de provincie Groningen gingen de jaarwedden bij vaca-

tures omlaag, maar ook in de rest van Nederland. Na 1888 werden in sommi-

ge gemeenten onderwijzers ontslagen met de bedoeling ze daarna weer tegen126

Proefschrift binnen noten  20-10-2014  14:19  Pagina 126



een lager traktement aan te stellen.174 Deze constructie bleek uiteindelijk van

de Rijksoverheid niet te mogen.

Onderwijzers profiteren van een gunstige arbeidsmarkt
De schaarste op de arbeidsmarkt leidde niet alleen tot hoge kosten voor de ge-

meenten, maar ook tot een grote mobiliteit van onderwijzers. Scholen hadden

te maken met vele wisselingen van onderwijzers. Voor de onderwijzers waren

de vacatures met een hogere jaarwedde elders een verlokking, waardoor ze

sneller geneigd waren om weer verder te solliciteren. Om de onderwijzers voor

hun scholen te behouden, zagen de gemeenten zich daarom genoodzaakt om

ook de jaarwedden van de in dienst zijnde onderwijzers te verhogen. De hulp-

onderwijzers maakten gebruik van hun gunstige positie op de arbeidsmarkt om

eisen te stellen aan gemeentebesturen. In 1875 hadden hulponderwijzers in

Winschoten het gemeentebestuur te kennen gegeven, dat zij zich thuis voelden

in Winschoten, maar elders zouden gaan solliciteren voor een hogere jaarwed-

de. De schoolcommissie was niet gecharmeerd van dit verkapte dreigement en

adviseerde afwijzend op het verzoek. Het gemeentebestuur van Winschoten

wilde liever een uittocht van hulponderwijzers voorkomen en besloot de jaar-

wedden van alle zes hulponderwijzers te verhogen met 50 gulden naar 550 gul-

den.175 Deze strategie leek te werken, want één hulponderwijzer bedankte naar

aanleiding van de ingevoerde verhoging voor een betrekking in Franeker met

een jaarwedde van 600 gulden.176

Het verhogen van de jaarwedde bood echter geen garantie voor het vasthou-

den van hulponderwijzers. Vele gemeentebesturen verhoogden de jaarwedden

vergeefs en moesten met lede ogen aanzien hoe hun hulponderwijzers heengin-

gen. Daarom besloot een aantal gemeenten om voorwaarden te stellen aan die

verhoging. De gemeenteraad van Onstwedde ging de jaarwedden voor hulpon-

derwijzers per 1 januari 1876 verhogen met 50 gulden naar 600 onder de voor-

waarde dat zij vanaf dit tijdstip gerekend minstens één jaar aan de school ver-

bonden moesten blijven.177 De nieuw te benoemen hulponderwijzer in Spijk

werd een verhoging van de jaarwedde van 650 naar 700 gulden in het vooruit-

zicht gesteld na één jaar dienst.178 De gemeente wilde zich er zo van verzeke-

ren dat de nieuwe hulponderwijzer daadwerkelijk langer zou blijven. De ver-

hoging van de jaarwedden was een maatregel die een vaste kostenpost op de

gemeentebegroting betekende. Sommige gemeenten kozen daarom voor ande-

re manieren om onderwijzers te lokken of te behouden door andere, extra, in-

komsten te bieden. De gemeente Middelstum vermeldde bij de vacature in

1874 dat het geven van privaatlessen mogelijk was, waarmee een 125 gulden

extra kon worden verdiend.179

De onderwijzers die in de jaren zeventig de arbeidsmarkt betraden, konden

meteen aan de slag met een hoge jaarwedde. Vooral de onderwijzers uit het der-

de cohort die afstudeerden in de periode 1868-1877 profiteerden van de grote

vraag naar hulponderwijzers. Gemeenten concurreerden met elkaar om hun

wettelijk verplichte vacatures te vervullen. Onderwijzers uit de eerste twee co-

horten die al langer werkten, maar nog geen hoofdonderwijzer waren, kregen

vaak een hogere jaarwedde om te voorkomen dat zij elders gingen solliciteren.

De hoofdonderwijzers zagen door de forse stijging van de jaarwedden van de

hulponderwijzers het verschil met hun eigen jaarwedde steeds kleiner worden

of geheel verdwijnen, terwijl zij last hadden van de vele wisselingen van on- 127
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derwijzers op hun school. Vaak zaten zij langere periodes zonder hulponderwij-

zer en moesten steeds weer nieuwe hulponderwijzers inwerken.

Financiële beloning voor de hoofdakte
Met de hoofdakte kon een onderwijzer hoofd van de school worden en daar-

mee een hogere jaarwedde verdienen. Zolang deze benoeming uitbleef, lever-

de het bezit van de hoofdakte volgens de wet van 1857 geen geldelijk voordeel

op. De studie voor de hoofdakte was lang en zwaar en de kans op de positie

van hoofd van een school werd steeds kleiner door de toename van het aantal

hulponderwijzers. Daarnaast nam de financiële prikkel af om de hoofdakte te

halen door de hoge jaarwedden die hulponderwijzers in de jaren zeventig kon-

den verdienen. Vanaf 1874 begonnen er vacatures te verschijnen waarbij apart

werd vermeld dat voor de hoofdakte 50 of 100 gulden meer kon worden ver-

diend. De gemeenteraden die vanwege de schaarste aan onderwijzers gedwon-

gen waren de jaarwedden te verhogen, probeerden op deze manier voor dat

geld een beter gekwalificeerde onderwijzer te krijgen met meer werkervaring.

Ze wilden liever geen hoge jaarwedde bieden aan een pasafgestudeerde, oner-

varen onderwijzer, zeker niet als de gemeente al oudere en meer ervaren onder-

wijzers in dienst had. Zo vroeg de gemeente Wildervank in februari 1874 twee

hulponderwijzers voor 450 gulden. Aangezien geen enkele sollicitant zich had

aangemeld, verhoogde de gemeenteraad het bedrag naar 550 gulden, maar stel-

de nu wel de voorwaarde dat de onderwijzers in het bezit moesten zijn van de

hoofdakte.180 Het lukte niet altijd om aan deze eis vast te houden. Zeker voor

afgelegen scholen was het moeilijk om goed gekwalificeerde hulponderwijzers

te behouden. In de veenkolonie Nieuw-Stadskanaal waren drie hulponderwij-

zers met hoofdakte verbonden aan de openbare school voor de aanzienlijke

jaarwedde van 550 gulden, maar binnen een jaar vertrokken er twee vanwege

een benoeming elders.181 Het bezit van de hoofdakte leverde in sommige ge-

vallen al extra geld op, maar ook hulponderwijzers zonder hoofdakte profiteer-

den van de hoge jaarwedde.

Om het aantrekkelijk te maken voor onderwijzers om verder te studeren voor

de hoofdakte werd met de onderwijswet van 1878 de functie van ‘onderwijzer

met verplichte hoofdakte’ ingevoerd.182 Het was de bedoeling om met deze

nieuwe functie een hogere positie met meer status te creëren, waarbij een ho-

gere beloning hoorde. De wet stelde een minimumjaarwedde voor deze functie

vast op 600 gulden, dat was 200 gulden meer dan het minimum voor gewone

onderwijzers.183 Direct bij de invoering van de onderwijswet in 1880 waren

deze bedragen alweer achterhaald. In de provincie Groningen lag de gemiddel-

de jaarwedde voor gewone onderwijzers bij vacatures al iets boven de 600 gul-

den en in de stad Groningen was de jaarwedde minimaal 650 gulden. De wet-

telijke minimumjaarwedde voor de nieuwe functie had zo in de praktijk geen

directe invloed, maar de gemiddelde jaarwedde van gewone onderwijzers met

de hoofdakte lag wel gemiddeld 100 gulden hoger.184 De gemeente Groningen

bepaalde in 1878 in een nieuwe verordening dat alle onderwijzers voor het be-

zit van de hoofdakte een verhoging van hun inkomen kregen van 150 gulden,

zodat een onderwijzer met hoofdakte in de stad 800 gulden ging verdienen. De

gemeente hoopte op deze manier de hoger gekwalificeerde onderwijsgevenden

aan de scholen te binden.185 De schoolopzieners waren zeer tevreden met deze

bepaling en constateerden verheugd dat er minder wisselingen van onderwij-128
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zers in de stad waren geweest.186 In de provincie lagen de jaarwedden voor on-

derwijzers over het algemeen lager. Toch werd in het buurtschap Ganzedijk aan

het einde van 1879 een jaarwedde van 800 gulden geboden voor een onderwij-

zer met hoofdakte.187 De kleine, afgelegen, plaatsen probeerden zo met een

hoge jaarwedde te concurreren op de krappe arbeidsmarkt met de meer aan-

trekkelijke, grotere plaatsen. De jaarwedde van de gewone onderwijzer met

verplichte hoofdakte lag daardoor gelijk of boven de jaarwedden van de

schoolhoofden.

Na 1884 ontstond weer een ruimer aanbod van onderwijsgevenden, waar-

door bij vacatures de jaarwedden daalden. Onderwijzers die in tijden van hoge

jaarwedden een baan hadden gekregen, konden moeilijk een beter betaalde

baan vinden en bleven langer werken in dezelfde plaats. Er ontstond een sche-

ve verhouding in de beloning van oude en nieuwe onderwijsgevenden. Ge-

meentebesturen konden bij vacatures hogere eisen stellen aan de nieuwe onder-

wijsgevenden voor een lagere jaarwedde. Het gemeentebestuur van Marum

vond daarom dat ook van zittende onderwijsgevenden met een hoge jaarwed-

de meer verwacht mocht worden. Twee onderwijzers en een onderwijzeres die

sinds 1883 werkzaam waren in de gemeente verdienden in 1890 een veel ho-

gere jaarwedde dan hun collega’s die hetzelfde werk deden. In die zeven jaar

tijd hadden zij nog steeds niet de hoofdakte gehaald. Het college van B&W

dreigde nu maatregelen te nemen in de vorm van een verlaging van het inko-

men of ontslag als zij in de loop van 1892 niet in het bezit kwamen van de

hoofdakte. Of ze dit dreigement echt mochten uitvoeren blijft onduidelijk, want

Gedeputeerde Staten had dit besluit voor kennisgeving aangenomen, maar dit

betekende geen instemming.188

Met de wetwijziging uit 1901 werd het bezit van de hoofdakte voor alle on-

derwijzers en onderwijzeressen beloond op ‘den eersten dag van de maand vol-

gende op die, waarin zij die akte verkrijgen’ met 100 gulden bovenop hun jaar-

wedde. Als de onderwijzer 24 jaar oud was en de functie van onderwijzer met

verplichte hoofdakte vervulde, kreeg hij 200 gulden meer dan een gewone on-

derwijzer.189 Na twintig jaar verdiende hij minimaal 900 gulden, nog wel 50

gulden minder dan het nieuwe wettelijke minimum voor een hoofdonderwijzer.

De nieuwe wet stimuleerde op deze manier de studie voor de hoofdakte met

een financiële prikkel die onafhankelijk was van de functie die de onderwijs-

gevende vervulde.190

De waarde van de vakakten
Het bezit van extra kwalificaties voor meerdere vakken kon de kansen op een

benoeming vergroten. In de jaren zeventig kwamen er steeds meer vacatures,

waarvoor één of meer vakakten vereist waren met een bijbehorende vaste be-

loning bovenop de jaarwedde. Een vakakte leverde onderwijsgevenden alleen

een verhoging van hun jaarwedde op als deze voor de functie vereist was. De

gemeente Marum bijvoorbeeld bood in 1874 voor een vacature bovenop een

basisjaarwedde van 400 gulden niet alleen voor het bezit van de hoofdakte 100

gulden erbij, maar ook voor de vakakte wiskunde of in één van de vreemde ta-

len nog eens 100 gulden extra, voor één andere bijakte 50 gulden en waren dit

er twee, een bedrag van 75 gulden.191 Een rekensom maakt duidelijk dat een

hulponderwijzer in het bezit van al deze akten in totaal op een jaarwedde van

675 gulden kon komen, terwijl de gemiddelde jaarwedde zonder vakakten nog 129
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tussen de 475 en 500 gulden lag. Een vakakte kon een hulponderwijzer meer

inkomen opleveren, soms zelfs hoger dan met alleen de hoofdakte. Zo kon een

hulponderwijzer met hoofdakte in Hoogezand in 1874 een jaarwedde van 500

gulden verdienen, terwijl datzelfde jaar voor de mulo in Hoogezand een hulp-

onderwijzer met de akte Frans werd gevraagd voor een jaarwedde van 600 gul-

den. Het bezit van meerdere akten strekte tot aanbeveling, vooral in tekenen,

waarvoor een jaarwedde van 700 gulden werd geboden.192

Het geven van onderwijs in vakken voor meer uitgebreid lager onderwijs le-

verde de gemeenten extra inkomsten op aan schoolgelden. Sommige gemeenten

lieten de onderwijzers dit geld zelf houden. In Winsum was in 1877 een vacatu-

re voor hulponderwijzer met de vereiste van de vakakten Duits en Frans voor een

jaarwedde van 900 gulden. Als extra beloning kreeg de hulponderwijzer ook het

‘leergeld’ van 50 cent per leerling voor het onderwijs in die vakken. De gemeen-

te liet weten dat dit leergeld over 1876 ongeveer 300 gulden bedroeg.193 De hulp-

onderwijzer kon in Winsum dan een inkomen verdienen van ongeveer 1200 gul-

den. In 1881 had de gemeente dit variabele inkomen afgeschaft en bood ze de on-

derwijzer met de akte Frans en Duits een jaarwedden van 1000 gulden.194

Al in 1857 was het vak beginselen der landbouwkunde opgenomen in de

vakken voor uitgebreid lager onderwijs, maar pas na 1886 kwam er een gelde-

lijke beloning voor het behalen van de landbouwakte voor onderwijzers. Op de

Landbouwtentoonstelling van 1884 in Amsterdam was geconstateerd dat Ne-

derland op het gebied van landbouwvernieuwing achterliep bij het buiten-

land.195 De belangstelling voor het vak nam daardoor toe en gemeenten bepaal-

den zelf of zij een vakakte als vereiste stelden.

Inkomensregelingen naar dienstjaren voor onderwijzers
Het was de schoolopzieners een doorn in het oog dat in tijden van krapte op de

arbeidsmarkt een beginnende, onervaren onderwijzer meer kon verdienen dan

een oudere onderwijzer met meer onderwijservaring. De hogere jaarwedden

stimuleerden zittende onderwijzers om verder te solliciteren met als gevolg

vele wisselingen in het onderwijzend personeel die schadelijk waren voor het

onderwijs. Om dit probleem te ondervangen, pleitten de schoolopzieners voor

een regeling van de jaarwedden waarin een verhoging naar dienstjaren was op-

genomen. Het voorstel was om alleen jaren die volbracht waren aan dezelfde

school als dienstjaren te laten gelden.196 De schoolopziener van Winschoten

wilde daarnaast bewijzen van ijver en geschiktheid als criterium voor een ver-

hoging van de jaarwedde invoeren om de ambitie en de ijver van de onderwij-

zers te prikkelen.197

De stad Groningen voerde als eerste gemeente in de provincie een inkomens-

regeling in voor onderwijzers die rekening hield met ouderdom en verdienste.

Het idee erachter was dat ook de onderwijzers een gezin moesten kunnen on-

derhouden, omdat niet iedereen meer hoofd kon worden.198 Over onderwijze-

ressen werd nog met geen woord gerept. In een verordening uit 1886 werd

‘eene classificatie der tractementen naar anciënniteit’ toegevoegd die echter al-

leen rekening hield met het aantal dienstjaren binnen de gemeente Gronin-

gen.199 De schoolopzieners hoopten dat meer gemeenten het goede voorbeeld

van Groningen zouden volgen, maar dit was ijdele hoop. Gemeentebesturen

waren na de jarenlange stijging van de uitgaven voor onderwijs juist erg geluk-

kig met de lage jaarwedde voor onderwijzers en leken niet bereid om uit zich-130
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zelf een verhoging door te voeren.200 De jaarwedden waren in de tweede helft

van de jaren tachtig zo laag mogelijk gesteld. De schoolopzieners vonden een

aanvangsjaarwedde van 400 gulden voor beginnende onderwijzers van achttien

of negentien jaar redelijk, maar dit bedrag was te gering om op den duur in het

onderhoud van een gezin te voorzien. In 1890 hadden slechts weinig gemeen-

ten een goede regeling met een opklimming van inkomen op grond van dienst-

tijd, tevredenheid en verkregen akten ingevoerd.201 De schoolopzieners kregen

van onverwachter zijde steun. Met succes had de afdeling Beerta van de ‘Bond

van Nederlandsche onderwijzers’ bij de gemeenteraad gepleit voor een nieuwe

regeling van de onderwijzerstraktementen naar dienstjaren. De gemeenteraad

van Beerta had de minimumjaarwedde gesteld op 500 gulden, na vijf jaar trou-

we dienst ging deze naar 550 gulden en na tien jaar naar 600 gulden.202 De dis-

trictschoolopziener van Winschoten was positief over het streven van de BvNO

en sprak zijn waardering uit voor de gemeenteraad van Beerta.203 Volgens de

districtschoolopziener gingen gelukkig steeds meer mensen inzien dat de ge-

wone onderwijzers tot een maatschappelijke stand behoorden die ook een fat-

soenlijk leven moesten kunnen leiden en de mogelijkheid hebben om een ge-

zin te onderhouden.204

In de loop van de jaren negentig begonnen de jaarwedden weer te stijgen. De

inkomens van onderwijzers lagen in 1897 gemiddeld op 500 gulden en jonge,

beginnende, onderwijzers gingen weer meer verdienen dan oudere. De meeste

gemeenten hielden geen rekening met het aantal dienstjaren van een onderwij-

zer.205 In 1901 zorgde een wetswijziging ervoor dat alle gemeenten inkomens-

schalen naar dienstjaren moesten invoeren. In de wet werden de minimumbe-

dragen vastgelegd voor elke vijf dienstjaren en ging de jaarwedde steeds met

50 gulden omhoog. Voor hoofdonderwijzers gold nu ook een opklimming van

de jaarwedde naar dienstjaren. Het minimum voor de aanvangsjaarwedde voor

hoofdonderwijzers werd verhoogd naar 750 gulden. Gewone onderwijzers zon-

der hoofdakte of vakakten kwamen niet boven dit bedrag uit, want na twintig

dienstjaren bleef hun jaarwedde steken op 700 gulden.

De bedragen in de onderwijswet waren minimumjaarwedden. De meeste ge-

meenten hielden zich aan deze norm. In de gemeente Groningen waren veel ge-

wone onderwijzers en onderwijzeressen verbonden aan de grote scholen met zes

of meer klassen. Om de ervaren onderwijzers te behouden en een loopbaan in

de stad aantrekkelijk te maken, verhoogde de gemeenteraad de jaarwedden na

vijftien dienstjaren naar 1000 gulden. Voorwaarde was wel dat de onderwijzer

al negen jaar in dienst van de gemeente Groningen had gewerkt. Onderwijzers

in het bezit van de hoofdakte kregen na achttien jaar 1200 gulden.206 De bedoe-

ling van deze regelingen was om de wisseling van onderwijzers te verminderen. 

Een financiële beloning voor het huwelijk
Het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap pleitte er eind negentiende eeuw

voor dat de jaarwedde voor de functie van onderwijzer met verplichte hoofd-

akte hoog genoeg moest zijn om een gezin van te kunnen onderhouden.207 In

1901 werd de bepaling in de onderwijswet opgenomen: ‘Elk der mannelijke

onderwijzers, die het hoofd der school bijstaan, geniet, indien hij gehuwd is en

den leeftijd van acht en twintig jaren bereikt heeft, eene tegemoetkoming in de

huishuur ten bedrage van ten minste vijftig gulden.’208 Ondanks dat de gemid-

delde huwelijksleeftijd daalde, had de wetgever de huwelijksleeftijd van 28 131
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jaar aangehouden, zodat jong trouwen op deze manier niet werd gestimuleerd.

Het ging om een tegemoetkoming in de huishuur met als bedoeling dat de on-

derwijzer met zijn gezin zelfstandig kon wonen en niet meer bij iemand in de

kost hoefde.

Opvallend was dat deze bepaling vrouwen expliciet uitsloot, terwijl voor de

gehele wetstekst gold dat daar waar onderwijzer stond ook onderwijzeres be-

doeld werd. De bepaling in de wet weerspiegelde het heersende idee in die tijd

dat onderwijzeressen geen gezin hoefden te onderhouden. De NOG vond dat

haar pleidooi voor een hoger inkomen voor de functie van onderwijsgevende

met verplichte hoofdakte aan kracht zou inboeten als de onderwijzeressen die

deze functie mochten uitoefenen eveneens deze verhoging van inkomen zou-

den krijgen.209 De ‘Sociaal-Demokratische Onderwijzers Vereniging’ (SDOV)

worstelde met dit standpunt. Zij had in hun programma de eis opgenomen dat

‘bij het sluiten van een huwelijk het salaris met f 300,- verhoogd wordt’. Uit

het oogpunt van gelijkheid dienden ook huwende onderwijzeressen deze toela-

ge te ontvangen. Toen puntje bij paaltje kwam, stelde de SDOV deze eis alleen

voor onderwijzers en niet voor onderwijzeressen.210

2.3 Inkomen van de onderwijzeressen

‘Vrouwenoverschot’ ter aanvulling van het onderwijzerstekort
In het laatste kwart van de negentiende eeuw kwam er steeds meer aandacht

voor de uitbreiding van de werkgelegenheid voor ongehuwde vrouwen vanwe-

ge het groeiende ‘vrouwenoverschot’. Men maakte zich vooral zorgen om een

groeiende groep ongehuwde vrouwen in de middenklasse. Een veroordeling tot

het vrijgezellendom en kinderloosheid was ‘tragisch’ voor vrouwen, want het

huwelijk en moederschap werd als hun ‘ware’ bestemming beschouwd. Finan-

cieel waren deze vrouwen afhankelijk van steun van de familie of aangewezen

op betaalde arbeid. Het beroep van onderwijzeres was hun redding en werd ge-

zien als een mooi beroep voor een meisje.211

De Liberalen verdedigden het recht van vrouwen op economische zelfstandig-

heid. De liberale onderwijswet van 1878 stimuleerde daarom de intrede van on-

derwijzeressen in het onderwijs en werden vrouwen in hetzelfde jaar bij Konink-

lijk Besluit toegelaten als werkneemsters bij de Post- en Telegraafdienst.212 De

verplichtstelling van het vak nuttige handwerken voor meisjes en een voorkeurs-

bepaling voor onderwijzeressen in de laagste klassen openden de deuren van de

gemengde openbare lagere school voor vrouwen. Onderwijzers konden ‘natuur-

lijk’ geen onderwijs in handwerken geven en onderwijzeressen zouden ook beter

met de kleine kinderen om kunnen gaan. Volgens Van Essen was het economi-

sche motief bij de invoering van het voorkeursartikel waarschijnlijk het sterkst.

Door het aantrekken van de economie ontstonden er meer arbeidsplaatsen in de

administratieve beroepen, waardoor er voor de relatief hoger opgeleide onderwij-

zer aantrekkelijke alternatieven kwamen. Het vrouwelijke arbeidspotentieel was

voor het onderwijs de ideale oplossing voor het onderwijzerstekort.213

Jaarwedden van onderwijzeressen in de stad Groningen
In de periode 1857 tot 1878 waren in de provincie Groningen aan de gewone

openbare lagere scholen vrijwel geen onderwijzeressen werkzaam. Uit het in-132
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komensoverzicht van 1871 in het Provinciaal Verslag kwamen slechts vier on-

derwijzeressen voor die in de stad Groningen werkten. Twee waren hulponder-

wijzeres aan de school der vierde klasse voor meisjes in de Jacobijnerstraat en

de andere twee gaven alleen les in het vak handwerken.214 De ene hulponder-

wijzeres verdiende een jaarwedde van 300 en de andere 350 gulden. Deze jaar-

wedden lagen onder de gemiddelde jaarwedde van 422 gulden die hun manne-

lijke collega’s in de stad verdienden. Een jaarwedde van 350 gulden was het

minimum dat aan de onderwijzers in de stad werd uitbetaald. De twee hand-

werkonderwijzeressen aan de openbare scholen verdienden minder dan de ge-

wone hulponderwijzeressen. ‘Juffrouw’ Wijnstok was verbonden aan twee

openbare lagere scholen, waarvoor ze ook tweemaal een jaarwedde inde, één

van 125 en één van 150 gulden. Haar collega Lamot ontving een jaarwedde van

125 gulden.215 Zij bleef ruim dertig jaar als ‘handwerkjuf’ werkzaam aan de

school der derde klasse aan het Nieuwe Kerkhof in Groningen.216 Beide onder-

wijzeressen hadden waarschijnlijk geen algemene onderwijsakte, maar moge-

lijk de akte voor huisonderwijzeres.

In het overzicht in het Provinciaal verslag werden alleen de jaarwedden ver-

bonden aan de openbare scholen genoemd. De bijzondere gesubsidieerde

‘School van uitgebreid lager onderwijs voor meisjes’ van ‘mejuffrouw Cramer’

werd per 1 september 1872 omgezet in een openbare mulo-school voor meis-

jes onder leiding van ‘mejuffrouw Birnie’. De school had vijf hulponderwijze-

ressen in dienst en één onderwijzer in de gymnastiek. De school was een erg

gewilde werkplek voor de onderwijzeressen en had daardoor minder last van

de krapte op de arbeidsmarkt voor onderwijzers. In mei 1874 was er een vaca-

ture voor een hulponderwijzeres met de akte Frans, waaraan een jaarwedde van

600 gulden verbonden was. Een maand later kwam er een vergelijkbare vaca-

ture vrij voor een hulponderwijzer met akte Frans aan de mulo voor jongens in

de stad met een jaarwedde van 700 gulden.217 De jaarwedde voor de onderwij-

zeressen aan de mulo voor meisjes bleven nog achter bij de onderwijzers aan

de mulo.

Onderwijzeressen profiteren bij hun intrede van de hoge jaarwedden
Na de stad Groningen liep in de provincie de gemeente Sappemeer voorop bij

de aanstelling van onderwijzeressen aan gemengde openbare scholen. In fe-

bruari 1874 werd al een tweede onderwijzeres benoemd in de derde klas aan de

school van hoofdonderwijzer Klunder.218 In mei waren er twee vacatures voor

hulponderwijzeres in de gemeente, één aan de school in Sappemeer en één in

Kleinemeer. De geboden jaarwedde van 450 gulden was niet ongewoon in het

voorjaar van 1874, maar de gemeente had in februari de jaarwedden voor de

hulponderwijzers al verhoogd naar 500 gulden. Het gemeentebestuur probeer-

de onderwijzeressen eerst nog voor een lager bedrag te krijgen, maar moest in

oktober 1874 bij een vacature voor een hulponderwijzeres de jaarwedde verho-

gen naar 500 gulden en met de akte tekenen op 525 gulden.219 De gemeente

Nieuwolda dacht eveneens dat ze een hulponderwijzeres goedkoper kon krij-

gen dan een hulponderwijzer en bood bij een vacature 500 voor een hulponder-

wijzeres en 550 gulden voor een hulponderwijzer.220 Het gemeentebestuur van

Veendam maakte geen onderscheid in de hoogte van de jaarwedde en had geen

aparte vacature voor hulponderwijzer of hulponderwijzeres. Bij twee vacatures

in Veendam en Zuidwending vroegen ze om een hulponderwijzer of hulponder- 133
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wijzeres voor 500 gulden.221 Ook in de stad Groningen werd in 1877 voor een

vacature van hulponderwijzer en hulponderwijzeres dezelfde jaarwedde van

650 gulden geboden.222 Sommige gemeenten vroegen voor een vacature echt

om een onderwijzeres of onderwijzer en andere gemeenten maakten geen on-

derscheid in sekse.

De hulponderwijzeressen profiteerden net als de hulponderwijzers van de

stijgende jaarwedden als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. Ook zij lie-

ten soms hun jaarwedde bij opbod bepalen. Zo bedankte een hulponderwijze-

res uit Borger voor haar benoeming in Stadskanaal, nadat de gemeente haar

jaarwedde met 50 gulden had verhoogd.223 Veel vacatures voor hulponderwij-

zeres waren er voor 1878 nog niet. In februari 1876 werd er in de gemeente-

raad van Slochteren voor het eerst gesproken over het aanstellen van onderwij-

zeressen. De gemeenteraad besloot vanwege de moeilijkheden bij de vervul-

ling van het hulppersoneel in de scholen in Scharmer en Kolham een oproep in

de dagbladen te plaatsen voor hulponderwijzers en hulponderwijzeressen.224

Het aantal vacatures voor onderwijzeressen in de provincie Groningen nam

slechts langzaam toe, ondanks de wettelijke voorkeursbepaling uit 1878, het

verplichte handwerkonderwijs en de positieve beoordelingen van de Groning-

se districtschoolopzieners. De weinige vacatures die er in de provincie voor on-

derwijzeressen waren, boden vanwege het nog steeds bestaande tekort aan on-

derwijzend personeel in ieder geval hoge jaarwedden die niet voor de onder-

wijzers onder deden. Het omgekeerde kwam soms voor zoals bij twee vacatu-

res in Helpman in 1879 waar de onderwijzeres zelfs 50 gulden meer kon ver-

dienen dan de onderwijzer.225 In de stad Groningen kon een onderwijzeres af-

hankelijk van het aantal vakaktes dat zij bezat 650 à 800 gulden verdienen. Op

het platteland lagen de jaarwedden voor onderwijzeressen dat jaar op 600 à 625

gulden en daar werd specifiek naar de akte voor handwerken gevraagd.226 De

gemeente Grootegast stelde in 1881 de jaarwedde van de vacature voor een on-

derwijzer of onderwijzeres in Doezum gelijk op 500 gulden.227 In Nieuwe

Schans en ’t Zandt viel in november 1882 voor een onderwijzeres 700 gulden

te verdienen.228 Geen slecht salaris, zeker niet vergeleken met de jaarwedde

van hoofdonderwijzers.

In 1885 duikelde de gemiddelde jaarwedde voor onderwijzers vanwege een

verzadigde arbeidsmarkt in korte tijd naar beneden. Deze omslag betekende

voor onderwijzeressen in de praktijk een vacaturestop, terwijl er nog wel een en-

kel vacature voor onderwijzers was. De eerste vacature voor onderwijzeres

kwam pas in april 1886 weer beschikbaar aan de Oosterschool in Winschoten

voor een jaarwedde van 450 gulden. De gemeente Groningen had een maand la-

ter een vacature met een jaarwedde tussen de 500 en 900 gulden, maar die vari-

abiliteit gaf aan dat één of meerdere vakakten wel een vereiste waren.229 Ruim

een jaar later verschenen opnieuw twee vacatures voor een onderwijzeres.230

Sommige gemeenten namen het beroep van onderwijzeres niet geheel seri-

eus. De gemeente ’t Zandt probeerde in 1887 een onderwijzeres aan te trekken

voor een bedrag van 300 gulden, dus beneden het wettelijk minimum. Een

week later was dit bedrag verhoogd naar de minimumjaarwedde van 400 gul-

den en nog geen maand later al naar 425 gulden.231 In 1894 werd volgens het

onderwijstijdschrift De Wekker in Vlagtwedde een tijdelijke onderwijzeres be-

noemd die niet eens in het bezit was van de onderwijsakte. Haar jaarwedde zat

onder het wettelijke minimum en bedroeg slechts 300 gulden.232 Waarschijn-134
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lijk was zij een kwekeling en werd haar benoeming door de schoolinspectie ge-

doogd, omdat het om een tijdelijke functie ging.

Aan het einde van de jaren tachtig en begin jaren negentig heerste er grote

werkeloosheid onder de onderwijsgevenden. Als er al een vacature was, be-

droeg de jaarwedde 400 of 425 gulden. In de oproep stond dan niet vermeld of

voor onderwijzeressen ook de akte handwerken vereist was, maar waarschijn-

lijk ging de gemeente hier automatisch vanuit. Afhankelijk van het aantal vak-

akten die de onderwijzeres bezat, kon ze in die periode iets meer verdienen dan

een onderwijzer. In 1894 ontstond er weer krapte op de arbeidsmarkt en stegen

de jaarwedden van onderwijzeressen net als bij de onderwijzers naar 500 gul-

den.

Afgezien van de mislukte oproep van de gemeente ’t Zandt lagen de jaarwed-

den voor onderwijzeressen in de provincie Groningen in de tweede helft van de

negentiende eeuw niet lager dan voor onderwijzers. Er zijn geen voorbeelden

gevonden van onderwijzeressen die zelf hun diensten voor 50 gulden minder

aanboden, waarover onderwijzers soms klaagden.233 De onderwijzeressen wer-

den beschouwd als een aantrekkelijke aanvulling om het arbeidstekort op de

scholen op te lossen. De pogingen van gemeenten om de onderwijzeressen

eerst als goedkope arbeidskracht in te zetten, strandden al snel wegens de krap-

te op de arbeidsmarkt. De eerste onderwijzeressen aan de gemengde openbare

lagere scholen profiteerden zo direct van de hoge jaarwedden die in het lager

onderwijs werden geboden. 

De waarde van de vakakte handwerken
De onderwijswet van 1878 stelde het vak ‘vrouwelijke handwerken’ verplicht

voor alle openbare lagere scholen. Het inhuren van een afzonderlijke hand-

werkonderwijzeres was meestal duurder dan een vaste onderwijzeres in dienst

nemen die naast haar gewone werkzaamheden het vak handwerken kon geven.

Een vaste onderwijzeres verbonden aan de school telde volwaardig mee voor

het aantal wettelijk verplichte onderwijsgevenden. Steeds meer gemeenten za-

gen dit voordeel in en gingen daarom ertoe over om na 1878 tenminste één on-

derwijzeres op een school aan te stellen.234 Als alle scholen in de provincie

Groningen na de onderwijswet van 1878 een gewone onderwijzeres hadden

willen aanstellen om te voorzien in het vak handwerken, zouden er onmiddel-

lijk ruim 200 onderwijzeressen nodig zijn geweest.235 Zoveel gediplomeerde

onderwijzeressen waren niet ineens voor handen, maar moesten eerst worden

opgeleid. Scholen stelden alleen nieuwe onderwijsgevenden aan als zij hier

wettelijk toe verplicht waren. Langzamerhand kwamen er in Groningen steeds

meer vacatures voor onderwijzeressen waarbij het bezit van de akte voor nut-

tige handwerken als vereiste werd gesteld. 

Aangezien het handwerkonderwijs gewoonlijk na schooltijd werd gegeven,

betekende dit wel dat een onderwijzeres meer uren les gaf dan een onderwijzer.

‘Gelijke betaling voor gelijk werk’ zou in de praktijk beteken dat de onderwij-

zeres voor het meerdere werk ook meer zou moeten verdienen. Begin jaren tach-

tig ten tijde van de hoge jaarwedden was hier nog geen discussie over. De on-

derwijzeressen waren eerst bezig een plaats in de school te veroveren en ze ver-

dienden goed. Pas in 1886, toen de jaarwedden voor zowel onderwijzers als on-

derwijzeressen waren gedaald naar het minimum van 400 gulden, kaartte de dis-

trictschoolopziener van Winschoten voor het eerst in het Provinciaal Verslag 135
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deze ongelijkheid aan. Districtschoolopziener Wijn vond het bedrag van 400

gulden onbillijk voor de onderwijzeressen die vanwege de vrouwelijke hand-

werken vier uur per week meer les moesten geven dan de onderwijzers. Hij

merkte op dat in sommige gemeenten de onderwijzeressen al wel 25 of 50 gul-

den extra kregen.236 Het financiële voordeel voor de gemeente om een onder-

wijzeres te verkiezen boven een onderwijzer werd zo minder. In de gemeente

Grootegast bijvoorbeeld verdienden in de jaren tachtig de onderwijzeressen die

enkel het vak nuttige handwerken gaven een jaarwedde van vijftig gulden.237

Naar de mening van de schoolopziener zouden alle onderwijzeressen 50 gulden

meer moeten verdienen vanwege het meerdere werk. Hij wees erop dat haar

akte-examen in omvang al groter was dan van onderwijzers. De wet ging vol-

gens hem uit van een gelijke behandeling, volgens artikel 13 ‘waar in deze wet

van onderwijzers gesproken wordt, zijn hier onderwijzeressen begrepen’, maar

op dit punt zou het minimum van 400 gulden niet voor de onderwijzeressen moe-

ten gelden.238 Districtschoolopziener Alberda van Ekenstein nam zelfs woorden

in de mond van ‘gewenschte rechtvaardigheid’ om de onderwijzeressen ‘een

weinig meer belooning voor den meerdere tijd’ te geven.239 Het was opvallend

dat de schoolopziener hier pleitte voor een hoger inkomen van de onderwijzeres-

sen in een tijd dat onderwijzeressen nog bezig waren hun plaats binnen het lager

onderwijs te vinden. De schoolopzieners wilden blijkbaar niet dat de onderwij-

zeressen gezien werden als een goedkoop alternatief voor de onderwijzers.

Mogelijk gesterkt door de uitlatingen van de districtschoolopzieners verzocht

een onderwijzeres in Kantens de gemeente om haar jaarwedde te verhogen met

50 gulden met het argument dat zij meer les gaf dan de onderwijzer. De gemeen-

teraad wilde geen verhoging geven, maar was wel genegen haar en een andere

onderwijzeres een jaarlijkse gratificatie te geven. De vrees van de gemeenteraad

was dat zij anders aan die hogere jaarwedde vast zaten. Gedeputeerde Staten

wees deze constructie af, maar stelde de gemeente gerust dat een verhoging van

de jaarwedde niet inhield dat zij bij een nieuwe vacature hieraan vast zaten.240

De schoolopzieners pleitten voor een aanvullende beloning voor onderwijzeres-

sen, maar constateerden in 1890 dat deze nog niet in alle gemeenten was inge-

voerd en onderwijzeressen meestal evenveel verdienden als onderwijzers.241

Extra beloning voor het onderwijs in handwerken in Groningen
Het hing erg af van de welwillendheid van het gemeentebestuur of een onder-

wijzeres voor de extra lessen in handwerken werd gecompenseerd. In de ge-

meente Grootegast bijvoorbeeld verdiende in 1893 de onderwijzeres aan de

openbare lagere school in Opënde West 25 gulden meer dan de onderwijzer aan

dezelfde school. Bij een snelle stijging van de jaarwedden door een tekort aan

onderwijzend personeel werd dit verschil in juni weer gelijkgetrokken naar 500

gulden en in juli naar 550 gulden.242 Ook in Warffum verdienden de onderwij-

zeressen vanwege het onderwijs in de nuttige handwerken een hogere jaarwed-

de dan de onderwijzers. In 1887 werd de jaarwedde voor de nieuwe onderwij-

zers gesteld op 400 gulden en voor de onderwijzeressen op 450 gulden.243 Van-

wege een wisseling van onderwijzers en een krappe arbeidsmarkt stegen de

jaarwedden voor de nieuwe onderwijzers. Daarom verzochten de onderwijze-

ressen in 1893 en 1895 om een verhoging van 50 gulden, omdat hun jaarwed-

de weer gelijk was aan die van de onderwijzers, terwijl zij zes lesuren per week

meer onderwijs gaven.244 Hoofdonderwijzer Van Braambeek vond dit een bil-136
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lijk verzoek.245 De gemeenteraad stemde met het verzoek in en verhoogde hun

jaarwedde met 50 gulden naar 550 gulden.246 In 1898 waren de onderwijzeres-

sen ‘zeer ongelukkig’ met de nieuwe regeling voor de jaarwedden, waarbij de

vergoeding voor het handwerkonderwijs op 25 gulden werd gesteld in plaats

van de 50 gulden die ze daarvoor meer verdienden ten opzichte van de onder-

wijzers. Zij zagen dit als ‘een miskenning van het handwerkonderwijs’.247 In

Warffum bleef naast de gewone onderwijzeressen ook nog een aparte hand-

werkonderwijzeres op de school werkzaam. De oude handwerkonderwijzeres

in Breede bedankte in 1887 voor een nieuwe benoeming van een jaar, omdat ze

35 gulden voor 240 lesuren per jaar te weinig vond. Ze verzocht het gemeen-

tebestuur de jaarwedde te verhogen naar vijftig gulden.248 De jaarwedden voor

een aparte handwerkonderwijzeres stegen zo gestaag mee met de jaarwedden

voor gewone onderwijsgevenden. In 1891 verzocht de handwerkonderwijzeres

het gemeentebestuur van Warffum haar vergoeding te verhogen van 75 gulden

naar 100 gulden. Zij vond de beloning in geen verhouding staan tot de arbeid

die zij verrichtte en twijfelde er niet aan dat de gemeenteraad haar diensten bil-

lijk wilde belonen.249 Vier jaar later vroegen de gewone onderwijzeressen om

de vergoeding voor de handwerkonderwijzeres te verhogen naar 200 gulden.250

Een hoger bedrag voor het handwerkonderwijs maakte hun eigen aanspraak op

een hogere beloning rechtvaardiger.

In 1902 deden negen onderwijzeressen uit het arrondissement Onderdendam

een beroep op Gedeputeerde Staten om haar invloed aan te wenden bij de ge-

meenten om te zorgen voor een vergoeding voor het geven van nuttige hand-

werken. Onderwijzeressen werkten per jaar 240 uur meer dan onderwijzers,

terwijl zij hetzelfde verdienden. Gedeputeerde Staten steunde de onderwijze-

ressen in hun verzoek, maar vele regelingen voor de jaarwedden waren echter

al goedgekeurd, zodat de oproep van Gedeputeerde Staten aan de gemeentebe-

sturen te laat kwam.251 Een wijziging van de wet in 1907 zorgde ervoor dat

voor het onderwijs in de verplichte vakken handwerken en vrije- ordeoefenin-

gen een afzonderlijke beloning kwam.252 In een volgende ronde voor de vast-

stelling van de jaarwedden in 1908 besloot de gemeenteraad van Bellingwolde

de onderwijzeressen die handwerken onderwezen een beloning van 25 gulden

per jaar extra te geven.253 Dit voorbeeld werd door steeds meer gemeenten ge-

volgd. De gemeente Warffum die steeds genegen was geweest om onderwijze-

ressen extra te belonen voor hun handwerkonderwijs stelde in de verordening

dit bedrag op 50 gulden.254

De geldelijke waardering voor het vak handwerken verschilde per gemeen-

te. De onderwijzeressen hadden door de jaren heen wisselend succes met hun

verzoek om een extra beloning voor de meerdere lesuren die ze gaven voor het

handwerkonderwijs. Door de sterke fluctuatie in de jaarwedden kon het inko-

mensverschil met de onderwijzers al snel weer verdwijnen en moesten zij op-

nieuw pleitten voor een aanvullend inkomen voor het vak handwerken. De dis-

cussie dat een onderwijzeres minder hoefde te verdienen dan een onderwijzer

vond pas rond de eeuwwisseling ingang.

Discussie over lagere salariëring van onderwijzeressen
In de geschiedenis werd de eis ‘gelijk loon voor gelijk werk’ meestal ingege-

ven door angst voor de concurrentie van vrouwen die voor minder loon hetzelf-

de werk zouden doen als mannen. Het basisidee dat hieraan ten grondslag lag, 137
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was dat mannen meer recht hebben op betaald werk dan vrouwen op basis van

het kostwinnerschap.255 De voorkeursbepaling voor onderwijzeressen in de la-

gere klassen werd gelegitimeerd met de veronderstelling dat vrouwen vanwe-

ge hun ‘natuurlijke’ aanleg goed met kleine kinderen om konden gaan. Deze

positieve maatregel met als doel om vrouwen gemakkelijker toegang tot het

onderwijs te verschaffen, was al spoedig een gewoonteregel geworden.256 Met

als legitimatie de veronderstelde natuurlijke sekseverschillen werden geschei-

den functies voor onderwijzers en onderwijzeressen gecreëerd, waardoor de

carrièremogelijkheden voor onderwijzeressen werden ingeperkt. Onderwijzers

hoefden zo minder te vrezen voor de concurrentie van onderwijzeressen. 

De invoering van de wetswijziging om onderwijzers die huwden een verho-

ging van hun jaarwedde te geven en onderwijzeressen hier expliciet voor uit te

sluiten, opende de weg voor een onderscheid in salariëring van onderwijzers en

onderwijzeressen. In het Koninklijk Besluit van 17 februari 1901 van het con-

fessionele kabinet Kuyper stond letterlijk ‘dat er geen grond bestaat om onder

alle omstandigheden voor mannelijke en vrouwelijke onderwijzers gelijke jaar-

wedden vast te stellen; aangezien bij bezoldiging rekening dient gehouden te

worden zooveel met de belooning van werk, als met den omvang der persoon-

lijke behoefte’. Naar het oordeel van de regering was nog niet gebleken dat de

onderwijzeressen een ontoereikende jaarwedde ontvingen.257 Het idee was dat

vrouwen werkten tot ze trouwden en dan ontslag namen. In de ogen van het

confessionele kabinet was het onwenselijk dat zij bleven doorwerken na hun

huwelijk en konden zij onmogelijk als kostwinner worden beschouwd.258

De redenering was dat een onderwijzeres minder salaris nodig had dan een

onderwijzer, omdat zij geen gezin hoefde te onderhouden. In de praktijk kwam

de zorg voor de ouders vaak bij ongehuwde onderwijzeressen terecht, omdat

getrouwde zonen en dochters een eigen gezin hadden.259 Een voorbeeld was

een berichtje in de Leeuwarder Courant over een rechtszaak van een weduwe

met meerderjarige dochters. Jarenlang hadden de twee ongehuwde onderwijze-

ressen hun moeder onderhouden, maar waren wegens ziekte en ‘zenuwlijden’

niet langer in staat voor hun moeder te betalen en wilden dat hun gehuwde zus

mee zou betalen. De getrouwde zus weigerde en raadde haar moeder aan een

rechtszaak aan te spannen. De rechter oordeelde dat alle kinderen moesten bij-

dragen in het onderhoud van de moeder.260

Een ander argument om onderwijzeressen minder te betalen, vormde de ver-

onderstelling dat het lesgeven aan jonge kinderen gemakkelijker was.261 En

eenvoudiger werk betekende al snel minder belangrijk werk. Aletta Jacobs, die

zich in deze discussie mengde, vond dat juist het hoofd van de school de laag-

ste klas voor zijn rekening moest nemen, zoals vaak gebeurde op inlandse

scholen in Indonesië, omdat het onderwijs in de eerste klas het belangrijkste

was. In de laagste klas werd het fundament gelegd voor het verdere onderwijs

en een goede basis maakte al het andere werk gemakkelijker. Daarnaast vond

Jacobs dat lesgeven in de aanvangsklas het moeilijkste was en daarom moest

het hoofd van de school dit werk voor eigen rekening nemen. In Nederland wa-

ren enkele schoolhoofden die dit deden.262 Pedagogen waren van mening dat

de geringe resultaten van het lager onderwijs te danken waren aan de slechte

ontwikkeling van de zintuigen in de aanvangsklassen die als basis diende voor

de ontwikkeling van de geest in de hogere klassen. Gewoonlijk werden de kin-

deren in de laagste klassen toevertrouwd aan de minst ervaren onderwijzers.263
138
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De laatste argumenten om het belang van het onderwijs in de lagere klassen aan

te geven, weerspraken de bepaling uit de onderwijswet van 1878 om voor de

lagere klassen juist onderwijzeressen aan te stellen die meestal lager gekwali-

ficeerd waren dan het hoofd van de school.

Een ander algemeen probleem was dat de lagere klassen meestal overbevolkt

waren en de hogere klassen dunbevolkt. De wet bepaalde alleen hoeveel onder-

wijsgevenden er naast het hoofd moesten worden aangesteld bij het totaal aan-

tal leerlingen in de school, maar niet het maximaal aantal leerlingen per onder-

wijsgevende. Vaak genoeg kwam het in Groningen voor dat een onderwijsge-

vende in de aanvangsklas les gaf aan meer dan zeventig leerlingen. De district-

schoolopziener van Winschoten klaagde in 1898 erover dat door ‘achterlijken’

de geregelde jaarlijkse overgang naar de volgende klas verstoord werd.264 Vaak

kwamen leerlingen niet verder dan de aanvangsklassen en verlieten te vroeg de

school. Dit betekende dat veel kinderen niet het gehele onderwijs doorlie-

pen.265 Het onderwijs in de lagere klassen was dan het enige onderwijs dat zij

ontvingen. Het werk in de lagere klassen vergde zo voortdurende geestelijke en

lichamelijk inspanning. Een anonieme auteur van een brochure als verweer te-

gen een discussie over lagere salariëring van onderwijzeressen in de gemeen-

teraad van Amsterdam legde een link met het hogere ziekteverzuim van onder-

wijzeressen. De auteur vond het vreemd dat nooit iemand zich had afgevraagd

of ’t soms juist dat ‘zenuwspannende, vermoeiende, veelgeminachte werk in de

lagere klassen is dat deze meerdere verloven noodig maakt’.266 Als vanzelf

ging men er vanuit dat het vastgestelde sekseverschil in ziekteverlof wel zou

liggen aan de zwakke gezondheid van de onderwijzeressen en daarmee hun on-

geschiktheid voor het zware beroep in het onderwijs. 

Opvallend was dat in het jaarlijkse officiële Provinciaal Verslag en archie-

ven van de schoolopzieners van de provincie Groningen de discussie over een

lagere salariëring voor onderwijzeressen in zijn geheel niet voor kwam. De

schoolopzieners pleitten zelfs voor een hoger inkomen aangezien de onderwij-

zeressen naast hun gewone werkzaamheden nog het onderwijs in handwerken

verzorgden. Districtschoolopziener Wijn ging er in 1889 zelfs vanuit dat de on-

derwijzeressen een hoger inkomen nodig hadden dan de onderwijzers, omdat

zij afkomstig waren uit de betere stand en gewend waren aan een hogere le-

vensstandaard. Hij vreesde dat door de verlaging van de jaarwedden de meis-

jes uit de fatsoenlijke stand niet meer onderwijzeres wilden worden, omdat ze

te weinig gingen verdienen om van te kunnen leven.267 De schoolopzieners

vonden het belangrijk dat onderwijzeressen zelfstandig in hun levensonder-

houd konden voorzien.

2.4 Inkomens in andere beroepen

De jaarwedde van onderwijsgevenden ten opzichte van het algemene loonniveau
Loonstabiliteit was een kenmerk van de pre-industriële samenleving. Een

hoogconjunctuur of laagconjunctuur in de economie leidde zelden tot een stij-

ging of daling van de lonen, maar tot het aannemen of afstoten van arbeids-

krachten. Met de industrialisering halverwege de jaren zestig van de negentien-

de eeuw kwam daar verandering in. Het loonniveau raakte verbonden met eco-

nomische ontwikkeling en een overschot op de arbeidsmarkt leidde tot lager 139
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loon in plaats van ontslag.268 In Nederland betekende de industrialisering voor-

al een intensivering van de dienstverlenende sector. Door een stijging van de

reële lonen en een stabilisering van de kosten van het onderhoud nam het alge-

mene welvaartsniveau toe.269

De stijging van de inkomens van de onderwijzers stond niet los van het alge-

mene loonniveau in de gehele Nederlandse arbeidsmarkt. Intellectuele arbeid

leverde meer op dan handarbeid, maar minder dan beroepen in overheidsdien-

sten. In de loonhiërarchie van handarbeiders stonden fabrieksarbeiders in de

negentiende eeuw lange tijd hoger gekwalificeerd dan de ambachtsman die

weer meer verdiende dan een landarbeider.270 Slechts een minderheid van de

arbeiders had een langdurig arbeidscontract, waardoor de meeste arbeiders niet

permanent verzekerd waren van voldoende inkomsten.271 Onderwijzers daar-

entegen kregen een vaste aanstelling waar ze niet gemakkelijk uit konden wor-

den ontslagen en hadden na 1857 recht op pensioen. Daarnaast werd de positie

van hulponderwijzer of gewoon onderwijzer nog lange tijd beschouwd als een

tijdelijke functie van een assistent in opleiding met de bedoeling om door de

studie voor de hoofdakte en vakakten een veel hoger inkomen te verwerven als

hoofdonderwijzer.

De salarissen voor hulponderwijzers bleven voor 1870 nog achter vergeleken

bij de arbeiders. In 1860 verdiende volgens Verhoeven een mannelijke arbeider

in de Noord-Brabantse textielindustrie ruim 200 gulden per jaar, terwijl het wet-

telijk minimum voor hulponderwijzers op 200 was vastgesteld.272 In Hoogkerk

bijvoorbeeld lag het inkomen van arbeiders en boerenknechten in de jaren zeven-

tig tussen de 116 en 255 gulden. Door de relatief snelle stijging van de jaarwed-

de voor hulponderwijzers in de jaren zeventig werd deze achterstand spoedig in-

gehaald, maar bijvoorbeeld ook de timmerlonen schoten rond 1870 de lucht in.273

In de periode 1870 en 1914 stegen de arbeiderslonen in Nederland met 70%, ter-

wijl de inkomens van de onderwijzers met 135% stegen. Tussen 1880 en 1900

hield de stijging van de lonen van gewone onderwijzers en arbeiders gelijke tred.

De agrarische depressie in het begin van de jaren tachtig maakte een einde aan

de stijging van de lonen. Rond 1885 vond een sterke daling van de arbeiderslo-

nen plaats, vrijwel gelijktijdig met de inkomensval van de jaarwedden van gewo-

ne onderwijsgevenden.274 Aan het einde van de negentiende eeuw had een vaste

landarbeider in Noord-Brabant gemiddeld minder dan 300 gulden per jaar, ter-

wijl het gemiddelde inkomen van onderwijsgevenden rond 700 gulden lag.275 Na

1900 bleven de arbeiderslonen duidelijk achter bij de onderwijzerslonen.276

Met de industrialisatie kwamen er niet alleen meer banen voor arbeiders, maar

ook het werk op kantoren nam een hoge vlucht. Kantoorwerk was qua oplei-

dingsniveau te vergelijken met het beroep van onderwijzer. Daar kon iemand die

twaalf uur per dag werkte in de jaren tachtig een jaarinkomen verdienen van 360

tot 540 gulden. De lonen waren vergelijkbaar met de jaarwedde voor gewone

onderwijsgevenden en het soort werk concurreerde met een baan in het onder-

wijs.277 Zoals in hoofdstuk één bleek koos een aantal onderwijsbevoegden vroe-

ger of later in hun loopbaan voor een kantoorfunctie zoals klerk of boekhouder. 

Inkomens in het middelbaar onderwijs en gymnasium
Het middelbaar onderwijs oefende een grote aantrekkingskracht uit op onder-

wijzers en onderwijzeressen vanwege de hogere status en het meerdere inko-

men. In 1871 verdienden de hoofdonderwijzers aan lagere scholen in de pro-140
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vincie Groningen gemiddeld 530 gulden, terwijl het hoofd van de ‘School ter

voorbereiding van middelbaar en hooger onderwijs’ al 2456 gulden voor zijn

functie kreeg. In het middelbaar onderwijs was net als in het lager onderwijs

geen vast systeem van salariëring en was het een kwestie van vraag en aanbod.

In 1869 kwamen er bij het ministerie klachten binnen over de hoge jaarwedden

in het middelbaar onderwijs. Leraren in het middelbaar onderwijs bleken veel

meer te verdienen dan onderwijzers aan een gymnasium. Zo schreef dr. F.G.

Groneman in het ‘Weekblad voor Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs’ dat

hij op het gymnasium in Delft per jaar 1200 gulden verdiende, waarvoor hij 25

uur per week werkte, terwijl hij nu aan de Rijks HBS in Groningen 2400 gul-

den kreeg voor 8 uur per week lesgeven en het bijeenbrengen en onderhouden

van het kabinet van natuurkundige instrumenten, een honderd procent stijging

van zijn salaris.278 Het inkomen verschilde per vak en was afhankelijk van het

aantal onderwijsuren. Vaak combineerden leraren en leraressen functies en ga-

ven les op zowel een Rijks en gemeentelijke middelbare school of een gymna-

sium. Het gemiddelde inkomen van een leraar of lerares in het middelbaar on-

derwijs was daarom moeilijk te berekenen. Zo verdiende in 1890 een leraar Ne-

derlands aan de gemeentelijke driejarige HBS in Winschoten voor tien lesuren

900 gulden en daarnaast 900 gulden voor twaalf uur les aan het gymnasium.

Een leraar geschiedenis verdiende aan dezelfde HBS een inkomen van 2100

gulden voor negen uur les in geschiedenis en zeven uur in aardrijkskunde.279

Pas in 1901 kwam er een salarisregeling voor leraren en directeuren aan de

Rijks-HBS. De salarissen aan gemeentelijke middelbare scholen waren vaak

beter dan bij Rijksscholen, waardoor deze kampten met veel wisseling in het

personeel door vertrek naar gemeentelijke scholen en weinig sollicitanten op

een functie.280

Grote financiële offers voor bijzondere hoofdonderwijzers
In de historiografie van het protestants-christelijke onderwijs werd met ontzag

gesproken over een onderwijzer die de overstap maakte van de openbare naar

de bijzondere lagere school. Deze overgang vergde grote financiële offers. De

onderwijzer leverde een vaste positie met een goed inkomen en pensioen in

voor een slecht betaalde, onzekere, aanstelling.281 In hoofdstuk 1 bleek echter

dat verschillende onderwijzers deze overstap waagden. De Vries gaf aan dat het

verlies aan inkomen zeker in de beginfase van het bijzonder onderwijs niet zo

dramatisch voorgesteld kan worden. Sommige onderwijzers gingen er zelfs fi-

nancieel fors op vooruit. De besturen van de nieuwe christelijke scholen had-

den er alle belang bij om de onderwijzers aan zich te binden, niet alleen op le-

vensbeschouwelijke grondslag maar ook met een goed inkomen. De eerste

christelijke scholen werden alleen opgericht in gebieden waar de orthodoxe be-

volkingsgroep financieel de mogelijkheid had om een school en een hoofdon-

derwijzer te financieren.282

Vanaf 1874 werden er meer bijzondere, christelijke scholen opgericht, pre-

cies in de periode van een groot tekort aan hulponderwijsgevenden. De bijzon-

dere scholen hadden het extra moeilijk om geschikt hulppersoneel te vinden.

Het gelukte een kerkelijke gemeente meestal nog wel de bouw van een nieuwe

school en de jaarwedde van een hoofdonderwijzer bij elkaar te schrapen, maar

meestal konden zij zich geen dure hulponderwijzer meer veroorloven. In de

concurrentie om hulponderwijzers met hoge jaarwedden dolven zij het onder- 141

Proefschrift binnen noten  20-10-2014  14:19  Pagina 141



spit.283 Er waren nog vrijwel geen bijzondere christelijke normaalscholen of

kweekscholen die onderwijzers speciaal opleiden voor de christelijke scholen.

Nog in 1889 was er een groot tekort aan onderwijzers voor bijzondere scholen.

Voorvechter van het bijzonder onderwijs, Groen van Prinsterer, noemde als

voorbeeld van de bevoordeling van de openbare school door het gemeentebe-

stuur dat als het hoofd van de bijzondere school een ruim inkomen kreeg dan

verhoogde de gemeenteraad de jaarwedde van de openbare onderwijzer.284 In

de provincie Groningen was deze directe link tussen de bouw van een bijzon-

dere christelijke school in een dorp en de verhoging van de jaarwedde van de

openbare onderwijzer niet te vinden. Gemeentebesturen waren meestal niet ge-

neigd om uit zichzelf de jaarwedden te verhogen.

Besluit

Verscheidene onderwijzers en onderwijzeressen maakten carrière in het lager

onderwijs. Er waren onderwijzers die het hoofdonderwijzerschap in een stad

ambieerden, terwijl anderen hoofd bleven van een klein schooltje in een afge-

legen dorp. Een hoofdonderwijzer had voor 1878 meer mogelijkheden om een

hoger inkomen te verdienen door te solliciteren naar een andere positie. De re-

latief hoge minimumjaarwedde in de onderwijswet van 1878 maakte een einde

aan de grote verschillen in jaarwedden op het platteland. In de stad bleef de

jaarwedde van onderwijzers steeds hoger liggen dan op het platteland. De ont-

wikkeling van het inkomen van de hoofdonderwijzers die in dit hoofdstuk is

geschetst op basis van de hoogte van de gemeentelijke jaarwedden geeft een

eenzijdig beeld van het werkelijke inkomen en zou moeten worden bijgesteld

met de inkomsten uit de kerkelijke bedieningen. Het probleem is dat in de ge-

bruikte onderwijsbronnen deze gegevens over de inkomsten voor de kerkelijke

bedieningen na 1857 niet zijn te achterhalen. Aanvullend onderzoek in de ker-

kelijke archieven zou hiervoor noodzakelijk zijn.

De bevolkingsgroei deed de leerlingenpopulatie almaar toenemen en daar-

mee nam de druk op het onderwijs toe. De landelijke overheid beïnvloedde de

vraag op de arbeidsmarkt voor onderwijzers met wettelijke bepalingen bij hoe-

veel leerlingen er extra onderwijzers dienden te worden aangesteld. Aan de an-

dere kant bepaalde zij ook de aanbodkant door het uitbreiden of inkrimpen van

het aantal opleidingsmogelijkheden en het beschikbaar stellen van beurzen

voor kwekelingen. Door de toename van het aantal onderwijzers kwamen

steeds meer onderwijzers niet meer in aanmerking voor de positie van hoofd

van de school. Men kon door het bezit van meerdere vakakten een hoger inko-

men verwerven aan scholen die vakken voor meer uitgebreid onderwijs aanbo-

den. Zo ontstond er een specialisatie in functies. De gewone onderwijzers en

onderwijzeressen bleken voor hun inkomen vooral afhankelijk te zijn van het

principe van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De onderwijswet bepaalde

alleen een minimum jaarwedde.

De onderwijzeressen vormden bij hun intrede op de lagere school geen con-

currentie als goedkope arbeidskracht. Net als de onderwijzers profiteerden zij

van de hoge jaarwedden die eind jaren zeventig geboden werden. Door de

wetswijziging van 1884 met een vermeerdering van het aantal leerlingen per

onderwijzers zakte de arbeidsmarkt ineen. Na de daling van de jaarwedde naar142
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het minimum kwamen de schoolopzieners juist op voor de onderwijzeressen

om hen een hoger inkomen te geven vanwege de extra lessen in handwerken.

Onderwijzeressen moesten vaak wel zelf vragen om een aparte beloning en bij

de stijging van de jaarwedden opletten dat zij meer bleven verdienen ten op-

zichte van de onderwijzers.

Voor alle onderwijzers en onderwijzeressen was het belangrijk dat zij met

hun werk in het onderwijs in hun levensonderhoud konden voorzien. Een bete-

re positie met een bijbehorend inkomen zal een belangrijke motivatie zijn ge-

weest voor de onderwijsgevenden om carrière te maken. Een hoger inkomen

betekende een hogere levensstandaard. Met deze extra financiële armslag kre-

gen de onderwijsgevenden onder andere de mogelijkheid om zich verder te

ontwikkelen door studie en lidmaatschap van verschillende verenigingen,

waardoor zij meer aanzien verwierven onder collega’s en hun sociale omge-

ving. De hoogte van de jaarwedde van de onderwijsgevenden was van invloed

op de status van het beroep. De verbetering van het inkomen zorgde voor soci-

ale mobiliteit van de gehele groep van onderwijsgevenden. Een kleine groep

onderwijsgevenden maakte de stap naar het middelbaar of hoger onderwijs of

koos voor een ander beroep met een vergelijkbaar of hoger inkomen.

143
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3 Het huwelijk en sociale afkomst

3.1 Het belang van het huwelijk in de loopbaan van onderwijzers 
en onderwijzeressen

Inleiding
In West-Europa was het tot ver in de negentiende eeuw de gewoonte om op

hoge leeftijd te trouwen. Een huwelijk was alleen mogelijk wanneer men ver-

zekerd was van eigen middelen van bestaan op een niveau dat representatief

was voor de eigen klasse of stand. Een relatief groot deel van de bevolking trad

nooit in het huwelijk, omdat ze geen gezinsinkomen kon verwerven.1 Rond de

10% van de bevolking bleef ongehuwd, in economisch slechte tijden oplopend

tot 20%. De gemiddelde leeftijd waarop mannen trouwden lag rond de 27 à 28

jaar. Vrouwen trouwden jonger, met 25 à 26 jaar. Dit zogenaamde West-Euro-

pese huwelijkspatroon hoorde bij een agrarische-ambachtelijke samenleving

en domineerde vanaf 1600 tot circa 1850. Met de beginnende industrialisatie

begon, eerst in de steden, de huwelijksleeftijd te dalen en bleven minder men-

sen ongehuwd. Op het platteland bleef het oude huwelijkspatroon langer be-

staan en pas in de twintigste eeuw verdween het langzaamaan.2 Halverwege de

jaren zestig van de negentiende eeuw kwam in Nederland de industrialisering

langzaam op gang, die vooral gekenmerkt werd door een sterke intensivering

van de dienstverlenende sector. Door de stijging van de reële lonen en het al-

gemene welvaartsniveau werd het voor jongeren gemakkelijker om eerder eco-

nomische zelfstandigheid te bereiken. Nederlandse mannen waren in 1840 ge-

middeld 28,9 jaar bij hun eerste huwelijk en in 1880 27,8 jaar. De gemiddelde

leeftijd waarop vrouwen huwden daalde eveneens gestaag van 27,3 jaar in

1840 naar 26,1 jaar in 1880. Na 1880 was de daling van de huwelijksleeftijd in

alle sociale lagen waar te nemen. Niet alleen werd er jonger maar ook meer ge-

trouwd.3 In Nederland bleef het percentage van de bevolking dat nooit trouw-

de in de periode 1800-1880 vrijwel constant, voor mannen op circa 13% en

vrouwen op 14,5%. Pas na 1880 daalde het aandeel ongehuwde mannen en

vrouwen.4 De huwbare leeftijd van de mannelijke en vrouwelijke onderwijs-

bevoegden uit de periode 1848-1887 viel na 1850. De verwachting is dat de ge-

middelde huwelijksleeftijd van de onderwijzers en onderwijzeressen de lande-

lijke dalende trend zal volgen. Bij het derde en vierde cohort zou de afname

van het aandeel ongehuwden zichtbaar kunnen zijn, een ontwikkeling die

plaats vond na 1880.

In dit hoofdstuk wordt het huwelijkspatroon van de onderwijzers en onderwij-

zeressen in relatie tot hun loopbaan onderzocht. Onderwijzers en onderwijzeres-

sen hadden een relatief hoge opleiding genoten ten opzichte van het merendeel

van de bevolking en begonnen daardoor een paar jaar later met werken. Een

functie als onderwijzer of onderwijzeres was een vaste betrekking met een jaar-

inkomen waarmee ze in hun eigen levensonderhoud konden voorzien, in het

West-Europese huwelijkspatroon een voorwaarde om in het huwelijk te kunnen

treden. De verwachting is dat het huwelijkspercentage van de onderwijzers en

onderwijzeressen hoger zal zijn dan het gemiddelde cijfer in Nederland vanwe-144
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ge het relatief hoge opleidingsniveau en de kans op een vaste betrekking met

pensioen. De gemiddelde huwelijksleeftijd zal juist hoger liggen door hun stu-

dietijd en loopbaanpatroon, waardoor ze pas later een gezinsinkomen konden

verdienen. In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat het inkomen van gewone

onderwijzers en onderwijzeressen nog niet bedoeld was om een gezin van te on-

derhouden. Bij de vaststelling van de hoogte van de minimumjaarwedde voor

hulponderwijzers en later gewone onderwijzers en onderwijzeressen werd hier

ook geen rekening mee gehouden. Pas met het bereiken van de positie van hoofd

van een school had de onderwijzer de status en het inkomen om een gezin te

vormen. De sterk fluctuerende jaarwedden van gewone onderwijsgevenden

zorgden ervoor dat in sommige perioden het stichten van een gezin financieel

binnen hun bereik kwam. Centraal in dit hoofdstuk over het huwelijk en loop-

baan staan de invloed van het bezit van de hoofdakte en het verwerven van de

positie van hoofd van de school op de mogelijkheid om in het huwelijk te kun-

nen treden. Bij de onderwijzeressen is het juist van belang te onderzoeken of

hun gehuwde status invloed had op het vervolg van hun loopbaan.

Onderwijzers en onderwijzeressen en het West-Europese huwelijkspatroon
De huwelijkse staat van de onderwijsbevoegden uit de vier cohorten kon in dit

onderzoek voor een groot deel achterhaald worden. Gehuwde mannen en vrou-

wen waren gemakkelijker te vinden dan ongehuwde aangezien ze meer sporen

achterlieten in de Burgerlijke Stand, in de vorm van hun huwelijksakte en

meestal als moeder of vader op de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van

hun kinderen. Alleen de overlijdensakte van de ongehuwde cohortleden kon uit-

sluitsel geven over hun burgerlijke staat. Soms stond vermeld of de persoon on-

gehuwd was, maar meestal was er op het formulier bij ‘partner’ niets ingevuld.

Van de groep ‘onbekend’ zijn geen van deze akten in de aanwezige archieven

van Genlias gevonden. In de categorie ‘onbekend’ zitten daarom mogelijk meer

ongehuwde dan gehuwde onderwijsbevoegden uit de cohorten. Een aantal on-

derwijzers en onderwijzeressen overleed al jong voor de gemiddelde huwelijks-

leeftijd, waardoor zij meestal nog ongehuwd waren. De categorie ‘ongehuwd’

zou daardoor tussen de acht en de twaalf procent hoger uitvallen.5 Om een be-

ter beeld te krijgen van het huwelijkspercentage van de onderwijsbevoegden

worden de cijfers gecorrigeerd door de jonggestorvenen eruit te halen.

Grafiek 3.1 Onderwijzers en onderwijzeressen gehuwd
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De huwelijkscijfers van onderwijzers en onderwijzeressen verschilden veel

van elkaar. Voor de onderwijzers was een huwelijk een normale gebeurtenis in

het leven. Ruim tachtig procent van de mannelijke onderwijsbevoegden trad in

het huwelijk met het hoogste percentage in het tweede cohort van 86,1% en het

laagste in het vierde cohort met 80,9%. Het percentage ongehuwde onderwijs-

bevoegden lag ruim onder het gemiddelde percentage van 13% voor mannen in

Nederland, maar kan worden vertekend door het aantal onbekend.6 Na het ver-

dwijnen van het West-Europese huwelijkspatroon zou het aantal ongehuwde

mannen moeten afnemen. In het vierde cohort was een daling zichtbaar in zo-

wel het aantal ongehuwde als gehuwde mannelijke onderwijsbevoegden. Deze

verlaging werd veroorzaakt door de stijging van het percentage ‘onbekend’ dat

bijna verdubbeld naar 14,4%, waardoor het niet is te zeggen welke categorie

daadwerkelijk afnam. De oorzaak dat meer onderwijzers uit beeld verdwenen,

lag vaak in hun verhuizing naar andere provincies waar ze mogelijk nog in het

huwelijk traden.7

Het huwelijkspercentage van de vrouwelijke onderwijsbevoegden lag bedui-

dend lager dan bij de mannen. De onderwijzeressen weken hiermee erg af van

het landelijke beeld voor vrouwen in Nederland. Het percentage ongehuwde

vrouwelijke onderwijsbevoegden lag met percentages tussen de 39,1% en

31,2% ver boven het Nederlands gemiddelde van 14,5% ongehuwde vrouwen.

De categorie ‘onbekend’ was eveneens erg groot, waarvan waarschijnlijk nog

een deel van de vrouwen niet was getrouwd. Veel onderwijzeressen bleven dus

ongehuwd. Of dit een vrijwillige of onvrijwillige keuze was, valt niet te zeg-

gen. Eén verklaring voor de toename van het aantal behaalde onderwijsakten

door onderwijzeressen waren de afnemende huwelijkskansen voor meisje uit

de beschaafde stand die niet uit een heel rijk gezin kwamen. Het idee was dat

vrouwen die onvrijwillig ongetrouwd bleven in het onderwijs op een nette ma-

nier hun eigen inkomen konden verdienen. Anderen zagen de akte voor onder-

wijzeres juist als een goede investering om de kansen op de huwelijksmarkt te

vergroten.8 Dit laatste argument wordt door deze cijfers ontkracht aangezien

vrouwen met een onderwijsbevoegdheid juist veel minder trouwden dan ande-

re vrouwen in Nederland.

De gemiddelde leeftijd waarop onderwijzers en onderwijzeressen in het hu-

welijk traden, lag hoger dan het Nederlandse gemiddelde van 28,1 jaar in 1860

en 27,8 jaar in 1880 voor de mannen en 26,5 jaar in 1860 en 26,1 jaar in 1880

voor de vrouwen.

Tabel 3.1. Gemiddelde leeftijd onderwijsbevoegden bij eerste huwelijk

cohorten 1848-1857 1858-1867 1868-1877 1878-1887
leeftijd
onderwijzer 28,6 28,6 28,5 29,8
onderwijzeres 29,4 29,8 27,2 29,6

De onderwijzers waren één à twee jaar ouder bij hun huwelijk dan de gemid-

delde Nederlandse man, terwijl de onderwijzeressen ruim drie jaar ouder wa-

ren. In tegenstelling tot de Nederlandse trend dat de mannen en vrouwen na

1880 steeds jonger werden als zij in het huwelijk traden, trouwden de onderwij-146
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zers en onderwijzeressen uit het vierde cohort juist later. Bij de onderwijzers

bleef de gemiddelde huwelijksleeftijd voor de eerste drie cohorten vrijwel con-

stant en was voor het vierde cohort een duidelijke stijging waarneembaar. De

onderwijsbevoegden uit het vierde cohort wachtten gemiddeld ruim een jaar

langer met trouwen. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat zij pas la-

ter in hun loopbaan voldoende inkomen verwierven om een gezin te onderhou-

den. Bij de vrouwelijke onderwijsbevoegden lieten het eerste, tweede en vier-

de cohort een vrijwel constant gemiddelde zien, terwijl de gemiddelde huwe-

lijksleeftijd van het derde cohort rond de 2,5 jaar lager lag. Voor de eerste twee

cohorten ging het om een klein aantal onderwijsbevoegden, zodat een gemid-

deld cijfer een vertekend beeld kan geven. Twee vrouwen waren bijvoorbeeld

tweeënveertig jaar toen zij trouwden, terwijl vijf vrouwen zesentwintig jaar of

jonger waren. De jongste was bij haar huwelijk twintig jaar oud. Van veel vrou-

wen die trouwden, waren geen benoemingen bekend, waardoor de kans groot

was dat zij nooit in het onderwijs hebben gewerkt. In het derde cohort waren al

meer vrouwen in het lager onderwijs werkzaam geweest. Van de dertig gehuw-

de onderwijzeressen hadden dertien zeker in het onderwijs gewerkt, maar de

meeste waarschijnlijk voor een korte periode van een paar jaar. Met de toena-

me van het aantal vrouwelijke onderwijsbevoegden daalde de gemiddelde leef-

tijd eerst naar 27,2 om daarna in het vierde cohort weer met twee en een half

jaar te stijgen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat in de periode na 1878

steeds meer vrouwen daadwerkelijk in het onderwijs gingen werken, waardoor

zij in staat waren om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Vaak waren

vrouwen in de jaren voor het huwelijk afhankelijk van financiële steun van hun

familie. Een betaalde baan voor vrouwen uit de midden of hogere stand was

niet gemakkelijk te vinden.9 Onderwijzeres gold als een mooi beroep voor ‘een

net meisje’. Een huwelijk betekende gewoonlijk het einde van hun loopbaan in

het onderwijs. Als het werken in het onderwijs en de financiële onafhankelijk-

heid hen goed beviel, waren onderwijzeressen minder geneigd om spoedig in

het huwelijk te stappen. Het belang van het huwelijk verschilde voor onderwij-

zeressen duidelijk met de onderwijzers. Onderwijzers die snel een goede po-

sitie verwierven konden eerder een gezin onderhouden en traden daarom vroe-

ger in het huwelijk. Onderwijzeressen met een mooie baan stelden mogelijk een

huwelijk uit om zich nog geheel te kunnen richten op hun werk. 

Eerst hoofdonderwijzer dan trouwen
Het fundament van het West-Europese huwelijkspatroon vormde het criterium

dat het echtpaar in het eigen levensonderhoud kon voorzien. Na het behalen

van de onderwijsbevoegdheid werd van de onderwijzer verwacht dat hij eerst

een aantal jaren werkervaring opdeed op verschillende scholen en daarnaast

verder studeerde voor de hoofdakte. Het onderscheid tussen de functie van

hoofdonderwijzer en hulponderwijzer uit de onderwijswet van 1857 betekende

dat de hulponderwijzer nog geen volwaardige onderwijzer was. Hij was de as-

sistent in opleiding van de hoofdonderwijzer. De jaarwedde van de hulponder-

wijzer was niet geschikt om een gezin mee te onderhouden. Het bezit van de

hoofdakte maakte zijn opleiding compleet en pas vanaf de leeftijd van 24 jaar

mocht hij de positie van hoofd van een school bekleden.10 De hoofdonderwij-

zer kreeg dan een volwaardig inkomen om een gezin te onderhouden en de be-

schikking over een eigen onderwijzerswoning die groot genoeg was om met 147
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zijn vrouw en kinderen in te wonen. Pas dan was het moment aangebroken om

te trouwen. In het boekje Hoofden van scholen en hun medeonderwijzers (on-
derwijzeressen) uit 1908 stond geschreven dat de onderwijzer vroeger eerst de

hoofdakte haalde en daarna nog enkele jaren les gaf in één van de hoogste klas-

sen om bij zijn huwelijk in dienst te treden als hoofd van een school. Slechts

zij die in hun loopbaan ‘bleven steken’ en het niet verder brachten dan de ‘be-

ginakte’ ‘bleven hier of daar als oude gediende hangen’. Omdat zij door hun ja-

renlange routine voor een deel van het schoolwerk waardevol waren, verdroeg

men het als ‘een zekere gunst’ dat zij huwden. Ook al kregen zij nog steeds niet

veel betaald.11 Het bereiken van de positie van hoofd van een school verschaf-

te de mogelijkheid en de middelen om in het huwelijk te treden.

De relatie tussen de positie van hoofdonderwijzer en het huwelijk bleek het

duidelijkst uit het aantal onderwijzers dat binnen een jaar na de benoeming als

hoofdonderwijzer in het huwelijk trad. Sommige onderwijzers die benoemd

waren tot hoofdonderwijzer trouwden nog in de plaats waar zij als hulponder-

wijzer werkten met een vrouw uit dat dorp om daarna hun kersverse bruid mee

te nemen naar de nieuwe standplaats. Anderen vonden als hoofdonderwijzer

hun huwelijkspartner in de nieuwe dorpsgemeenschap of stad. Van de manne-

lijke onderwijsbevoegden die hoofd van een school werden, trouwden voor de

vier cohorten respectievelijk 44%, 38,9%, 44,2% en 39,2% binnen een jaar. Zo

kreeg hulponderwijzer Drenth uit het eerste cohort meteen bij het behalen van

de hoofdakte een benoeming als hoofdonderwijzer in Rottum. Na een maand

trouwde hij met de dochter van het hoofd van de school in Oostwold waar hij

als hulponderwijzer werkzaam was en vertrokken ze samen naar Rottum. Het

verband tussen het hoofdonderwijzerschap en huwelijk was ook goed zichtbaar

bij de onderwijzers die op late leeftijd de positie van hoofd verwierven en dan

pas trouwden. Dit gold voor enkele onderwijzers van midden dertig jaar. Het

opvallendst was een onderwijzer uit het vierde cohort die in 1906 eindelijk de

benoeming tot hoofd van de school kreeg. Een jaar later trouwde hij op 40-ja-

rige leeftijd met een jonge vrouw van 23 jaar.12

De onderstaande tabel geeft aan welk beroep de mannelijke onderwijsbe-

voegden uitoefenden op het moment dat zij in het huwelijk traden.

Tabel 3.2. Beroep bij huwelijkssluiting

Cohorten 1848-1857 1858-1867 1868-1877 1878-1887
beroep N % N % N % N %
hoofdonderwijzer 82 59 86 44,6 97 37,4 84 24,1
hulponderwijzer 41 29,5 72 37,3 120 46,3 215 61,8
leraar MO 4 2,9 9 4,7 17 6,6 14 4
leraar kweekschool 1 0,7 1 0,5 1 0,4 1 0,3
ander werk 6 4,3 13 6,7 15 5,8 21 6
onbekend 5 3,6 12 6,2 9 3,5 13 3,7
Totaal 139 100 193 100 259 100 348 100

De hoofdonderwijzers vormden voor het eerste en tweede cohort nog de groot-

ste groep, maar de balans sloeg om in het derde cohort. In de laatste twee co-

horten trouwden meer hulponderwijzers dan hoofdonderwijzers. Uit de tabel148
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blijkt, dat ook de hulponderwijzers zich niet lieten weerhouden om te trouwen.

In het eerste cohort trad bijna een derde van de hulponderwijzers in het huwe-

lijk, terwijl dat aandeel in het vierde cohort gestegen was richting tweederde.

Van deze groep waren de meeste al in het bezit van de hoofdakte en een klein

aantal haalde deze alsnog. Een deel van deze onderwijzers bereikte een aantal

jaren later de positie van hoofd.

Als er een onderverdeling wordt gemaakt naar mannelijke onderwijsbevoeg-

den die hun loopbaan beëindigden als schoolhoofd, hulponderwijzer of ge-

woon onderwijzer, leraar aan een kweekschool of middelbare school en diege-

nen die ander werk buiten het onderwijs vonden dan scoorden de hoofdonder-

wijzers uit alle vier cohorten een hoog huwelijkspercentage van boven de 95%,

hoger dan het Nederlandse gemiddelde voor de gehele bevolking.

Grafiek 3.2 Beroep en huwelijk

In het eerste cohort lag het huwelijkspercentage van alle drie de andere groe-

pen 10 tot 15 procent lager dan van de hoofdonderwijzers. Het principe eerst

schoolhoofd dan trouwen gold voor het eerste cohort nog het sterkst. De lera-

ren bleven in de eerste twee cohorten rond de 85% steken, maar hun huwelijks-

percentage steeg in de derde en vierde naar respectievelijk 100% en 92,9%. Het

middelbaar onderwijs kreeg na de wet van 1863 vorm en breidde zich in de

loop der jaren steeds verder uit. De status en het inkomen van de leraren was

hoger dan van de hoofdonderwijzer. In het eerste cohort bleven de onderwijs-

bevoegden die werk buiten het onderwijs vonden, het vaakst ongehuwd. Voor

de volgende drie cohorten boden de beroepen buiten het onderwijs vrijwel

evenveel financiële mogelijkheden om een gezin te stichten als de positie van

hoofd van de school. Het huwelijkspercentage van de hulponderwijzers of ge-

wone onderwijzers bleef duidelijk achter bij de andere groepen. Vooral bij het

tweede cohort was het huwelijkspercentage erg laag, bijna de helft van de hulp-

onderwijzers trouwde niet. Hun lage inkomen en afhankelijke sociale positie in

het onderwijs beperkten hun huwelijkskansen. Een opleiding en het slagen

voor de onderwijsakte waren alleen niet voldoende om van de onderwijzers ge-

schikte huwelijkskandidaten te maken. De onderwijzers moesten carrière ma-

ken om hun kans op een huwelijk te vergroten. 149
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De hoofdakte als basis voor het huwelijk
Met de toename van het aantal gewone onderwijzers op een school werd de

kans om hoofd van een school te worden steeds kleiner. In periodes met een

krappe arbeidsmarkt steeg het inkomen van hulponderwijzers naar een bedrag,

waarvan zij een gezin konden onderhouden. Periodiek daalde het inkomen

weer naar het minimum als er een te groot aanbod van onderwijzers ontstond.

De schoolopzieners erkenden dat nu de positie van hoofdonderwijzer niet meer

voor iedereen was weggelegd, het inkomen van een hulponderwijzer zo hoog

moest zijn dat hij een gezin kon onderhouden, want het stichten van een gezin

werd gezien als ‘het natuurlijke streven van ieder individu’. Er zou anders een

tekort ontstaan aan onderwijzers, want welke ouders zouden hun kind laten op-

leiden tot een beroep waarin hij waarschijnlijk nooit zou komen ‘tot de vervul-

ling zijner meest begeerlijke wenschen’.13

Aan het einde van de negentiende eeuw wilde het ‘Nederlandsch Onderwij-

zers Genootschap’ (NOG) dat de overheid bij het onderwijzersinkomen reke-

ning ging houden met de ongehuwde of gehuwde staat van de onderwijzer. Er

bestond echter ook kritiek op dit idee, door Versluys verwoord in een rede voor

de NOG in 1896. Hij vond het bezit van de hoofdakte of vakakte een beter cri-

terium dan het huwelijk. Versluys stelde: ‘elke akte is een bewijs van bekwaam-

heid en geestkracht’, maar ‘een huwelijk kon een daad van onverantwoordelij-

ke roekeloosheid zijn’. Als iemand nog niet in het bezit was van de hoofdakte

dan was een huwelijk volgens Versluys bijna altijd roekeloos.14

Het uitgangspunt bleef dat het bezit van de hoofdakte als voorwaarde gold

om in het huwelijk te treden. De onderwijswet uit 1878 creëerde daarom een

nieuwe functie van ‘onderwijzer met verplichte hoofdakte’, waaraan een hoge-

re jaarwedde verbonden was. Van de vier cohorten uit de periode 1848-1887

kwam het eerste cohort het meest overeen met het traditionele beeld. In de

tweede helft van de negentiende eeuw veranderde dit patroon al, maar toch

hield een ruime meerderheid zich aan het ideaal.

Tabel Bezit hoofdakte bij huwelijk 15

Cohorten 1848-1857 1858-1867 1868-1877 1878-1887
huwelijk N % N % N % N %
hoofdakte 111 79,9 124 64,2 145 56 196 56,3
later 2 1,4 17 8,8 17 6,6 31 8,9
geen 26 18,7 48 24,9 93 35,9 118 33,9
onbekend 0 0 4 2,1 4 1,5 3 0,9
Totaal 139 100 193 100 259 100 348 100

Van het eerste cohort hadden de meeste onderwijzers de tweede rang of hoofd-

akte op het moment dat zij in het huwelijk traden. Procentueel was bij het twee-

de cohort al een grote daling zichtbaar die doorzet bij het derde cohort. Het

vierde cohort liet weer een lichte stijging zien, zeker als daar de onderwijzers

bij op worden geteld die later alsnog voor de hoofdakte slaagden. Het aantal

onderwijsbevoegden dat trouwde zonder in het bezit te zijn van de hoofdakte

nam fors toe. Procentueel daalde dit aantal in het vierde cohort licht ten opzich-150
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te van het derde cohort. De hoofdakte kreeg weer meer waarde door de finan-

ciële beloning die eraan verbonden werd.

Slechts twee onderwijzers uit het eerste cohort keerde de volgorde eerst

hoofdakte dan trouwen om. Dit aantal bleef in de volgende twee cohorten even-

eens klein, maar nam in vergelijking met het eerste cohort duidelijk toe. Een

aantal onderwijzers haalde binnen een jaar of na enkele jaren alsnog de hoofd-

akte. Onderwijzer Jan Rutgers uit het eerste cohort slaagde bijvoorbeeld bin-

nen twee maanden na zijn huwelijk in augustus 1862 voor de hoofdakte. Met

de planning van de bruiloft rekende hij er waarschijnlijk al op dat hij de hoofd-

akte zou halen. Rutgers bereikte nooit de positie van hoofd van een school,

maar bleef zijn gehele leven gewoon onderwijzer in de stad Groningen. Dank-

zij zijn hoofdakte kreeg hij uiteindelijk de functie van plaatsvervangend hoofd

van de school in de Jacobijnerstraat. Mogelijk kon Rutgers als onderwijzer al

trouwen, omdat de jaarwedden in de stad hoger lagen dan op het platteland. In

1871 kreeg hij een jaarwedde van 500 gulden en daarnaast verdiende hij bij als

huisonderwijzer in lezen, schrijven of rekenen.16 Uit het voorgaande voorbeeld

blijkt dat het bezit van de hoofdakte niet betekende dat de onderwijzer daad-

werkelijk de positie van hoofd van een school bereikte. De kans om met de

hoofdakte de functie van schoolhoofd te bekleden, nam voor het vierde cohort

af ten opzichte van het eerste cohort.17

De hoofdakte werd in de loop van de onderzoeksperiode steeds minder de

basis voor een huwelijk. Het werd belangrijker of de onderwijsbevoegde met

zijn functie genoeg kon verdienen om een gezin te onderhouden. De tabel liet

zien dat het bezit van de hoofdakte bij de getrouwde onderwijzers in het vier-

de cohort weer steeg, maar dat sommigen die pas na hun huwelijk haalden. Het

verwerven van de positie van hoofd was onzeker en het duurde te lang om een

huwelijk daarom uit te stellen. Met de extra beloning die direct werd verkregen

door het bezit van de hoofdakte of andere vakakten kon de onderwijzer eerder

denken aan het stichten van een gezin.

De directe relatie tussen het inkomen van de onderwijzer en het huwelijk

bleek in de periode na 1873 waarin de jaarwedden van de hulponderwijzers

enorm stegen. Het hoge inkomen maakte het mogelijk om al op jonge leeftijd

te huwen en de trouwlust onder de gewone onderwijzers nam in die jaren flink

toe. Hulponderwijzer Herman Frederik van Timmeren was nog maar 21 jaren

jong toen hij in april 1874 trouwde. Zijn jaarwedde als hulponderwijzer in

Kolham was die maand snel gestegen naar 425 gulden en ging in mei naar 450

gulden. In 1877 slaagde hij op 24-jarige leeftijd voor de hoofdakte en kreeg

vier jaar later een baan als hoofdonderwijzer in Hoogezand.18 Ook oudere

hulponderwijzers grepen hun kans om eindelijk te trouwen. Zo trad hulponder-

wijzer Albert van Wartum uit het eerste cohort in mei 1875 op 37-jarige leef-

tijd in het huwelijk. De 350 gulden die hij in 1871 verdiende als hulponderwij-

zer in Onderdendam was niet genoeg om een gezin van te onderhouden. Vier

jaar later kreeg hij in zijn nieuwe standplaats Zoutkamp een verhoging van zijn

jaarwedde naar 475 gulden, zodat hij kon trouwen. Ruim twee maanden na zijn

huwelijk werd Van Wartum benoemd als hulponderwijzer in Usquert voor een

jaarwedde van 500 gulden.19

Versluys waarschuwde juist voor onderwijzers die zich door te vroege huwe-

lijken lieten beperken om een goede positie te verwerven, omdat het nodig was

om zich verder te ontwikkelen en zich enigszins vrij te kunnen bewegen.20
151
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Vanwege het tekort op de arbeidsmarkt wisselden de hulponderwijzers in de ja-

ren zeventig veelvuldig van standplaats. Voor hulponderwijzers die optimaal

wilden profiteren van de krappe arbeidsmarkt en solliciteerden op de meest lu-

cratieve functies was het misschien praktisch om juist te wachten met trouwen.

Een gezin maakte hen minder flexibel om na een paar maanden alweer naar een

andere plaats te verhuizen. Anderen trouwden juist eerder om hun echtgenote

mee te kunnen nemen naar hun volgende standplaats. 

Ongehuwde hoofdonderwijzers: een ongewone positie
Bij de positie van schoolhoofd paste de huwelijkse staat. Een echtgenote en ge-

zin hoorde bij zijn sociale status. Op het platteland werd de echtgenote van de

hoofdonderwijzer vaak net als de vrouw van de dominee met ‘juffrouw’ aange-

sproken.21 Zijn inkomen was voldoende om te trouwen en de onderwijzerswo-

ning die hem ter beschikking werd gesteld was groot genoeg om met een heel

gezin in te wonen. Toch bleef een zeer klein aantal hoofdonderwijzers uit de

cohorten ongehuwd. Met hun inkomen vielen zij niet onder de groep ongehuw-

de mannen die om economische redenen niet konden trouwen en hun functie

zou hen vooral in de dorpen voldoende aanzien moeten geven om als een goe-

de huwelijkskandidaat aangemerkt te worden. Een paar hoofdonderwijzers

overleden al jong nog voor zij hadden kunnen trouwen. Als de hoofdonderwij-

zers die overleden voor het bereiken van de gemiddelde huwelijksleeftijd niet

mee worden gerekend dan telde de cohorten achtereenvolgens zeven, vier, zes

en twee ongehuwde hoofdonderwijzers. Deze negentien ongehuwde hoofdon-

derwijzers vormden echt een uitzondering. Het is interessant te kijken naar mo-

gelijke overeenkomsten en specifieke omstandigheden in het leven en loop-

baan van deze hoofdonderwijzers die een reden konden zijn om het huwelijk

met de daarbij behorende status aan zich voorbij te laten gaan.

Het viel op dat negen van de negentien ongehuwde hoofdonderwijzers op

vrij jonge leeftijd overleden, tussen de 32 en de 57 jaar. Zo was Johannes On-

nekes door zijn slechte gezondheid al vanaf zijn vijftiende jaar bedlegerig.22

Vanwege ziekte kon hij al snel niet meer werken als hoofdonderwijzer in Zout-

kamp en hij overleed op 41-jarige leeftijd. Deze negen hoofdonderwijzers had-

den misschien een zwak gestel, waardoor ze net als de hierboven genoemde

hoofdonderwijzer al langer kampten met een zwakke gezondheid. Ziekte en

kwalen konden een belemmering zijn voor het vinden van een echtgenote. Niet

alle ongehuwde hoofdonderwijzers hadden een zwak gestel, want acht bereik-

ten respectabele leeftijden boven de zeventig jaar. De oudste hoofdonderwijzer

werd zelfs 89 jaar oud.

Een overeenkomst die de meeste ongehuwde hoofdonderwijzers deelden,

was hun sociale achtergrond. Tien van de negentien waren zonen van hoofdon-

derwijzers, respectievelijk vijf, twee en drie uit de eerste drie cohorten, terwijl

geen één uit het vierde cohort. Vergeleken met het percentage zonen van hoofd-

onderwijzers in het gehele cohort lagen deze cijfers beduidend hoger, met voor

het eerste cohort bijna driekwart, het tweede cohort tweederde en het derde co-

hort de helft van de ongehuwde hoofdonderwijzers.23 Het was niet duidelijk

waarom ongehuwde hoofdonderwijzers vaker een hoofdonderwijzer als vader

hadden.

Een andere gelijkenis die meerdere ongehuwde hoofdonderwijzers deelden,

was hun kleine actieradius en beperkte mobiliteit. Elf van de negentien hoofd-152
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onderwijzers bleven hun hele loopbaan als hoofd op dezelfde school werken.

Eén van hen volgde zijn vader op als hoofd van de school. Naast deze tien

hoofdonderwijzers waren er nog drie die hun loopbaan eindigden in de ge-

meente waar ze geboren waren. Johannes Onnekes was nog wel hulponderwij-

zer in Uithuizen en hoofdonderwijzer in Gasteren in Drenthe geweest, maar

eindigde zijn loopbaan in Zoutkamp in de gemeente Ulrum waar zijn vader in

het hoofddorp hoofd van de school was. Een geringe mobiliteit beperkte hun

keuze voor een huwelijkspartner uit hetzelfde sociale milieu.

Een aantal ongehuwde hoofdonderwijzers legde zich meer toe op de studie.

Zo was hoofdonderwijzer Johannes Onnekes een bekende schrijver in de

volkstaal.24 Sterringa waarschuwde nog dat het goed was voor de onderwijzers

om zich op hun studie en school te richten, maar dat zij moesten oppassen om

geen kluizenaar te worden. Anders kregen zij last van ‘verbittering en zenuw-

ziekte’.25 Het valt niet te zeggen of deze ongehuwde hoofdonderwijzers vrij-

willig kozen voor een leven vol studie en het schrijven van boeken in plaats

van het drukke gezinsleven of dat de studie een vervanging was voor het gemis

aan een gezin. Alle gevonden gelijkenissen vielen samen in Johannes Onnekes,

zoon van een hoofdonderwijzer, die ziekelijk was aangelegd, minder mobiel en

zich erg toelegde op de studie. Meerdere van deze overeenkomsten bij elkaar

kunnen een verklaring zijn voor de uitzonderlijke ongehuwde staat van deze

hoofdonderwijzers. 

Ongehuwde hoofdonderwijzeressen: een voorwaarde voor de functie
Ongehuwde onderwijzeressen waren in tegenstelling tot de onderwijzers geen

uitzonderlijk verschijnsel. Voor de hoofdonderwijzeressen was de ongehuwde

staat juist een voorwaarde voor een mooie loopbaan in het onderwijs. In het

eerste cohort bleven vijf van de zes hoofdonderwijzeressen ongehuwd. In het

tweede cohort trouwden twee van de vier hoofdonderwijzeressen. De twee on-

gehuwde hoofdonderwijzeressen bleven hun gehele leven in het onderwijs

werken. Van de zes hoofdonderwijzeressen uit het derde cohort bleven vier ze-

ker ongehuwd en was van de andere twee geen huwelijk bekend. Het vierde co-

hort gaf een ander beeld met drie gehuwde en twee ongehuwde hoofdonderwij-

zeressen. Eén van de drie gehuwde hoofdonderwijzeressen was slecht tijdelijk

hoofd op een school die zou worden opgeheven. 

Negentien van de éénentwintig onderwijzeressen waren ongehuwd bij hun

benoeming als hoofdonderwijzeres.26 Een onderwijzeres uit het vierde cohort

kwam als getrouwde vrouw aan het hoofd van een bewaarschool te staan.

Christina Louisa Johanna Brouwer had direct na het behalen van de onderwijs-

akte in 1882 gekozen voor het bewaarschoolonderwijs. Pas vele jaren later na

haar huwelijk in 1892 werd zij als getrouwde vrouw op 52-jarige leeftijd be-

noemd tot hoofdonderwijzeres aan de bewaarschool van het Nut in de stad

Groningen alwaar zij haar loopbaan begonnen was. Binnen het bewaarschool-

onderwijs was haar positie als hoofd van een school minder uitzonderlijk even-

als haar gehuwde status.

De hoofdonderwijzeressen die gingen trouwen, stopten voor hun huwelijk

met werken. Alleen bij hoofdonderwijzeres Grietje Eleveld stond in haar huwe-

lijksakte bij beroep ‘hoofdonderwijzeres’ vermeld. Het was niet bekend of zij

na haar huwelijk in Alkmaar door bleef werken in het onderwijs. Twee hoofd-

onderwijzeressen hadden al een mooie carrière gemaakt voor zij in het huwe- 153
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lijk traden. Maria Wilhelmina Henderika Hoitsema was hoofd van de Openba-

re Meisjesschool voor Uitgebreid Lager Onderwijs in Rotterdam. Op 38-jarige

leeftijd gaf zij die baan op voor haar huwelijk met een arts. Mevrouw J. Rut-

gers-Hoitsema was later nog wel actief binnen de vrouwenbeweging waar zij

een belangrijke rol speelde. Het viel niet te achterhalen of deze hoofdonderwij-

zeressen stopten met werken uit eigen vrije keuze of onder druk van hun werk-

gever, aanstaande echtgenoot of de sociale omgeving. De hoofdonderwijzeres-

sen die ongehuwd bleven, werkten meestal tot hun pensioen in het onderwijs. 

De hoofdakte als verzekering voor de ongehuwde onderwijzeres
De onderwijzeressen die een mooie carrière maakten in het onderwijs bleven

meestal ongehuwd. Het valt niet te zeggen of deze onderwijzeressen bewust

kozen voor een loopbaan in het onderwijs en afzagen van een huwelijk of dat

zij van de nood een deugd maakten. Waar voor de mannen het bezit van de

hoofdakte een belangrijke voorwaarde was om te kunnen trouwen, zien we bij

de onderwijzeressen het omgekeerde. De onderwijzeressen in het bezit van de

hoofdakte waren vaker ongehuwd. De hoofdakte was voor de loopbaan van de

onderwijzeressen veel minder van belang, maar het bezit van de hoofdakte kon

wel worden beschouwd als een indicatie hoe serieus de onderwijzeres haar

werk nam. Het gaf aan dat zij verder wilde studeren om haar kwaliteiten als on-

derwijzeres te verbeteren en de kans op een goede baan te vergroten. Vooral in

het derde en het vierde cohort was de relatie tussen het bezit van de hoofdakte

en de ongehuwde status duidelijk te zien. Van de 12 onderwijzeressen uit het

derde cohort die de hoofdakte hadden gehaald, waren 8 ongehuwd, trouwden 2

en was van 2 geen huwelijk bekend. Voor het vierde cohort traden 13 van de

27 onderwijzeressen met hoofdakte nooit in het huwelijk, 8 trouwden en van 6

was geen huwelijk bekend.

De onderwijzeressen die een hogere functie kregen in het onderwijs als lera-

res aan de kweekschool waren vrijwel allen ongehuwd. Alle drie de leraressen

aan de kweekschool uit het eerste en derde cohort traden niet in het huwelijk.

Van het vierde cohort waren vier ongehuwd en twee gehuwd. Ook Jantje Borg-

man uit het vierde cohort die directrice werd van de Kweekschool voor Onder-

wijzeressen in Groningen trouwde niet.

De leraressen in het middelbaar onderwijs en het gymnasium vertoonden

hetzelfde beeld. Alle vijf leraressen uit het tweede en derde cohort waren on-

gehuwd. Voor het eerste cohort was één gehuwd en van de ander was geen hu-

welijk bekend. Uit het vierde cohort trouwden twee leraressen en waren drie

ongehuwd. Van de twee directrices van een middelbare school voor meisjes

was één ongehuwd, terwijl de ander waarschijnlijk niet getrouwd was. Frouwi-

na Johanna Eldering was al 44 jaar bij haar benoeming als directrice aan de

HBS voor meisjes in Groningen. Zij had haar hele loopbaan in Groningen ge-

werkt en bleef na haar benoeming in 1904 tien jaar directrice. Al die jaren is er

geen huwelijksakte van haar bekend.

De relatie tussen het bezit van de hoofdakte en de ongehuwde staat was bij

de onderwijzeressen aan de meisjesscholen eveneens te leggen. Van de zeven

onderwijzeressen met hoofdakte uit het vierde cohort die een baan kregen aan

een meisjesschool bleven vier ongehuwd. Uit het derde cohort was één onder-

wijzeres met hoofdakte verbonden aan een meisjesschool en die trad wel in

het huwelijk. De meeste onderwijzeressen zonder hoofdakte uit het derde en154
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vierde cohort die aan een meisjesschool werkten, stopten na een aantal jaren

om te trouwen.

De leeftijd waarop de onderwijzeressen de hoofdakte haalden, lag met 25

jaar onder de gemiddelde huwelijksleeftijd voor vrouwen in Nederland. De on-

derwijzeressen maakten gewoonlijk vrij snel na het behalen van de onderwijs-

bevoegdheid de keuze om voor de hoofdakte te studeren. Op dat moment wis-

ten zij nog niet of zij ‘over’ zouden blijven. Geconcludeerd kan worden dat hoe

hoger de onderwijzeres was opgeleid hoe groter de kans dat zij ongehuwd was.

Omgekeerd maakte haar ongehuwde status het mogelijk om een hogere func-

tie te bereiken.

De keuze van onderwijzeressen: Loopbaan of huwelijk?
In het laatste kwart van de negentiende eeuw was er aandacht voor het zoge-

naamde ‘vrouwenoverschot’, een groeiende groep van ongehuwde vrouwen in

de ‘middenklasse’. Er kwam daarom meer aandacht voor de uitbreiding van

onderwijs en beroepsmogelijkheden voor vrouwen.27 Vrouwen die ‘overble-

ven’ konden met de onderwijsakte in ieder geval in hun eigen levensonderhoud

voorzien. Daarnaast werd de onderwijsakte en het les geven aan kinderen ge-

zien als een goede voorbereiding voor het moederschap. De vrouwen die wa-

ren opgeleid tot onderwijzeres waren volgens de minister van Binnenlandse

Zaken het meest ‘begeerlijk’ om tot echtgenoten gekozen te worden.28 Deze

bewering van de minister klopte niet voor de vrouwen die de onderwijsbe-

voegdheid haalden in de periode 1848-1887, want rond de 30% bleef onge-

huwd, terwijl de landelijke cijfers voor de gehele bevolking in die tijd tussen

de 10% en 20% lag. De grote groep ‘onbekend’ was nog niet meegerekend,

waarvan een groot deel waarschijnlijk ongehuwd was. 

Als er een onderscheid wordt gemaakt naar sociale afkomst tussen de gehuw-

de en ongehuwde vrouwelijke onderwijsbevoegden dan was er voor de eerste

drie cohorten geen groot verschil in afkomst tussen ongehuwde en gehuwde

vrouwen. Onder de ongehuwde onderwijzeressen uit het vierde cohort waren

relatief veel afkomstig uit de hogere middenstand, terwijl de vrouwen uit de

kleine middenstand voor een hoger huwelijkspercentage zorgden. Een groot

deel van de vrouwelijke onderwijsbevoegden uit de meer bemiddelde midden-

stand bleef dus ongehuwd en volgde een loopbaan in het onderwijs.

Het was niet altijd duidelijk of de vrouwen die trouwden in het onderwijs

werkzaam waren geweest en voor hoe lang. Sommige werkten slechts enkele

jaren in het onderwijs en waren allang uit het onderwijs gestapt voor een hu-

welijk in zicht kwam. De districtschoolopziener van Winschoten constateerde

in 1898 dat onderwijzeressen geen lange loopbaan in het onderwijs volgden,

maar na tien à vijftien dienstjaren met pensioen gingen ‘uit hoofde van ziels-

of lichaamsgebreken’. Zij waren op de langen duur niet bestand tegen het

drukke werk in het onderwijs. Meestal waren de onderwijzeressen ‘zenuwlij-

ders’ geworden of hadden keelaandoeningen gekregen die hen het spreken in

de klas bemoeilijkten.29 De schoolopziener had het niet over stoppen vanwe-

ge een huwelijk of zwangerschap. Deze onderwijzeressen waren dan rond de

dertig jaar en het was mogelijk dat ze alsnog in het huwelijk traden. Van een

aantal onderwijzeressen was met zekerheid te zeggen dat zij vanwege hun hu-

welijk stopten met werken. Uit het eerste cohort was Geesje Brugsma een dui-

delijk voorbeeld van een onderwijzeres die vlak voor haar huwelijk eervol 155
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ontslag nam. Sinds december 1853 was zij werkzaam als secondante aan de

Franse kostschool voor meisjes in Leeuwarden.30 Per 1 maart 1858 vroeg zij

eervol ontslag aan en trouwde in juli dat jaar op 26-jarige leeftijd met een no-

taris uit Leeuwarden.31 In de huwelijksakte stond bij de bruid geen beroep

meer vermeld. Brugsma kreeg meerdere kinderen en overleed nog jong op 46-

jarige leeftijd in 1878.

De gemiddelde huwelijksleeftijd lag voor de vrouwelijke onderwijsbevoeg-

den uit het eerste, tweede en vierde cohort rond de 29 à 30 jaar en voor het der-

de cohort rond de 27 jaar. De meeste vrouwen haalden op hun achttiende of ne-

gentiende jaar de onderwijsakte. Als zij direct een benoeming als onderwijze-

res kregen, konden zij al snel meer dan tien jaar in het onderwijs werken voor

zij een huwelijk aangingen. Sommige onderwijzeressen trouwden eerder en

waren begin twintig. Opvallend waren de onderwijzeressen die pas op late leef-

tijd trouwden. Zeven onderwijzeressen waren de veertig al gepasseerd voor zij

in het huwelijk traden, één uit het eerste cohort, twee uit het derde cohort en

vier uit het vierde cohort. Derkje Zuidema uit het derde cohort werkte 26 jaar

als onderwijzeres voor zij in 1901 op 46-jarige leeftijd in het huwelijk trad. Zij

was haar loopbaan begonnen als hulponderwijzeres in Sappemeer en werkte

vanaf 1878 aan de mulo voor meisje in de stad Groningen. Sinds september

1882 was zij onderwijzeres aan de ‘Tweede openbare school ter voorbereiding

voor middelbaar onderwijs voor meisjes’, waar zij in 1900 nog werkte. Waar-

schijnlijk was zij vlak voor haar huwelijk gestopt met werken, want er werd

geen beroep vermeld in de huwelijksakte. Drie van de vier onderwijzeressen uit

het vierde cohort die pas op late leeftijd trouwden, werkten in de stad Gronin-

gen. Aafke Maria Gerardina Mauritia Roldanus werkte als onderwijzeres

Frans, Duits en handwerken op de bijzondere Opleidingsschool en Avond-

school voor jongelieden. Op 48-jarige leeftijd trouwde zij in 1907 met de 45-

jarige directeur van haar school. Van deze onderwijzeressen waren na hun hu-

welijk geen benoemingen of vermeldingen als onderwijzeres meer bekend. Bo-

vendien stond hun beroep niet vermeld op de huwelijksakte. Er kan vanuit wor-

den gegaan dat zij al niet meer werkzaam waren in het onderwijs of vanwege

hun huwelijk waren gestopt met werken.

Gehuwde onderwijzeressen
Het ontslag vanwege zwangerschap van een gehuwde onderwijzeres in Veen-

dam zorgde in 1904 in heel Nederland voor veel ophef. Dit was de eerste keer

dat het Provinciaal Verslag melding maakte van een gedwongen ontslag van een

gehuwde onderwijzeres. Nooit eerder was de vraag of het beroep van onderwij-

zeres viel te combineren met het huwelijk opgeworpen in dit officiële verslag

van de Commissie van Onderwijs in de provincie Groningen. De minister stel-

de het gemeentebestuur in het gelijk en andere gemeenten volgden het voor-

beeld van Veendam. De vraag rees op of de gehuwde onderwijzeres in Veendam

een uitzondering was op de ongeschreven regel om zelf ontslag te nemen.32 Een

analyse van de loopbaan van de onderwijzeressen die in de periode 1848-1887

in Groningen de onderwijsakte haalden, kan hier meer inzicht in geven 

Uit de vorige paragraaf blijkt dat een loopbaan en huwelijk voor onderwijze-

ressen weinig samenging. Een relatief groot deel van de onderwijzeressen bleef

ongehuwd en werkte haar hele arbeidzame leven in het onderwijs. Een ander

deel stopte met werken om te trouwen. Er was geen zicht op hoe deze keuze156
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om te stoppen met werken tot stand kwam. Mogelijk onder druk van de werk-

gever, echtgenoot, familie, omgeving of gewoon traditie. Wettelijk was er in de

negentiende eeuw niets geregeld als onderwijzeressen trouwden of zwanger

werden. In verordeningen was nog geen zwangerschapsverlof geregeld wat er

op kan duiden dat onderwijzeressen niet vaak bleven werken als zij zwanger

werden. Uit de cohortanalyse bleek dat er in de negentiende eeuw een paar on-

derwijzeressen waren die na hun huwelijk in het onderwijs bleven werken.

Voor de eerste drie cohorten uit de periode 1848-1877 waren gehuwde onder-

wijzeressen een uitzondering. De enige onderwijzeres, waarvan met zekerheid

was vastgesteld dat zij haar beroep na haar huwelijk bleef uitoefenen, was Al-

berdina Kors uit het derde cohort. Zij haalde in 1876 de hulpakte en werkte

daarna als hulponderwijzeres in de stad Groningen. Bij haar huwelijk in 1883

stond in de huwelijksakte als beroep onderwijzeres vermeld. Zij beviel in 1885

van een dochter en niet lang daarna in maart 1886 overleed zij op 39-jarige

leeftijd. De overlijdensakte vermeldde nog steeds haar beroep als onderwijze-

res. Mogelijk was zij van plan om na de bevalling gewoon door te blijven wer-

ken, maar door haar voortijdige overlijden, zullen we dit nooit weten.

In de periode 1878-1887 nam het aantal vrouwen dat voor de onderwijsakte

slaagde spectaculair toe van 54 in het derde cohort naar 234 onderwijzeressen

in het vierde cohort. In deze vierde cohort werd een nieuwe ontwikkeling zicht-

baar van onderwijzeressen die na hun huwelijk bleven doorwerken. Een klein

aantal onderwijzeressen combineerde huwelijk en werk. Van veertien onder-

wijzeressen was bekend dat zij na hun huwelijk nog in het onderwijs werkten.

Cornelia Henrica van Werkum bijvoorbeeld werkte al vanaf 1888 als onderwij-

zeres op de school in de Rabenhauptstraat in Groningen. Zij trouwde in 1903

op 40-jarige leeftijd met een onderwijzer op haar school. In 1911 was zij nog

steeds werkzaam als onderwijzeres aan dezelfde school. Waarschijnlijk kreeg

zij geen kinderen meer, want in de burgerlijke stand waren geen geboorte-, hu-

welijks-, of overlijdensaktes gevonden waar zij als moeder stond vermeld.

Zeven van de veertien gehuwde onderwijzeressen uit het vierde cohort com-

bineerden hun beroep met het moederschap. Zo bleef Ettina Froukje Tonckens

na haar huwelijk in 1892 als onderwijzeres in Appelscha werken. Een jaar la-

ter werd zij moeder, maar dit belette haar niet om haar beroep uit te oefenen.

Pas na de geboorte van haar tweede kind in 1897 nam zij eervol ontslag uit haar

functie en werd haar een pensioen verleend van 172 gulden per jaar.33 In 1900

werd haar gezin zwaar getroffen door het overlijden van zowel haar man als

haar oudste kind. Als weduwe Van Nispen-Tonckens ging ze weer in het onder-

wijs werken en kreeg een baan als onderwijzeres op de school in de School-

holm in Groningen.34 Onderwijzeres Tonckens werkte tot haar overlijden in

1914 in het onderwijs, maar had haar loopbaan wel een paar jaar onderbroken

vanwege het moederschap. Opmerkelijk was dat zij na haar tussentijdse ont-

slag pensioen ontving, terwijl zij later wel weer in het onderwijs kon werken.

Een andere onderwijzeres die met vervroegd pensioen ging was Anna Cornelia

ten Berge. Zij was onderwijzeres op de lagere school in Oostwold, alwaar zij

haar aanstaande echtgenoot ontmoette.35 Zij trad in 1894 in het huwelijk en

kreeg twee jaar later een kind. Onderwijzeres Ten Berge bleef werken tot zij in

1898 samen met haar echtgenoot eervol ontslag kreeg vanwege ziels- of li-

chaamsgebreken. Het was onduidelijk wat zich precies met dit echtpaar heeft

afgespeeld op de school. Haar echtgenoot koos daarna een andere beroep en 157
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ging als boekhouder werken. Van onderwijzeres Ten Berge zijn na een loop-

baan van achttien jaar in het lager onderwijs geen benoemingen of vermeldin-

gen over andere werkzaamheden bekend. 

Sommige onderwijzeressen stopten vanwege de komst van een kind met

werken. Bij onderwijzeres Henderika Dolfsma stond op de huwelijksakte van

26 juli 1895 nog het beroep ‘onderwijzeres’ vermeld, maar op de geboorteakte

van 16 december 1895 was alleen het beroep van haar man ‘onderwijzer’ inge-

vuld. Zij was al zwanger toen zij trouwde en werkte waarschijnlijk op de

school van haar vader in Lutjegast in welk dorp haar eerste kindje werd gebo-

ren. Later was zij weer gaan werken, want bij haar overlijden op 40-jarige leef-

tijd in Ruinen stond op de overlijdensakte als beroep ‘onderwijzeres’ vermeld.

Andere onderwijzeressen onderbraken hun loopbaan niet alleen vanwege de

komst van een kind, maar eveneens door de verhuizing als gevolg van een

nieuwe benoeming van hun echtgenoot. De loopbaan van hun man ging voor

en de echtgenote volgde. In hun nieuwe woonplaats moest zij eveneens een

baan als onderwijzeres zien te vinden. In de stad was dit gemakkelijker dan in

een dorp waar met meestal één school de mogelijkheden beperkt waren. Als

haar man hoofd van de school in een dorp werd, lag een functie van onderwij-

zeres handwerken meer in de traditie. Drie van de onderwijzeressen werkten na

hun huwelijk waarschijnlijk alleen nog als onderwijzeres in het handwerken.

Geertruida Hillegonda Clason werkte als onderwijzeres op de school in het

dorp De Wilp in de gemeente Marum. In 1890 huwde zij met een onderwijzer

uit het dorp Noordwijk in dezelfde gemeente en verhuisde naar Noordwijk.

Daar kreeg zij in 1892 de benoeming als onderwijzeres handwerken. Twee jaar

later overleed haar echtgenoot en bleef onderwijzeres Clason kinderloos ach-

ter. Net als bij weduwe Tonckens zorgde het bezit van de onderwijsbevoegd-

heid ervoor dat zij niet zonder inkomen kwam te zitten.

Naast die veertien onderwijzeressen waren er nog eens twaalf onderwijzeres-

sen die bij hun huwelijk als beroep ‘onderwijzeres’ vermeld kregen, maar waar-

van niet met zekerheid is te zeggen of zij nog lang hun functie bleven uitoefe-

nen. Zij waren in ieder geval tot hun huwelijk actief als onderwijzeres. Som-

mige onderwijzeressen namen vrijwel direct ontslag om hun man te volgen

naar een andere plaats waar hij een baan had gevonden. Zo zegde Jetskalina

Arentine van Olm in 1890 haar baan in Veendam op om haar kersverse echtge-

noot te volgen naar Nederlands Indië waar hij een benoeming had gekregen als

onderwijzer.36 Het was niet bekend of zij ook in Nederlands Indië ging werken

als onderwijzeres. In 1892 werd hun eerste kind geboren. De meeste onderwij-

zeressen kregen binnen een paar jaar een kind, waardoor de kans kleiner was

dat zij door bleven werken. Het blijft mogelijk dat zij later hun onderwijsakte

weer gingen gebruiken om het gezinsinkomen aan te vullen.

Al vanaf het derde cohort viel een ontwikkeling te constateren dat de onder-

wijzeressen steeds minder uit de gegoede klassen kwamen. De zogenaamde rij-

keluisdochters waren minder genoodzaakt te werken voor hun geld. Zij trouw-

den meestal met mannen uit de betere kringen, zoals artsen, advocaten en no-

tarissen. Na hun huwelijk hadden zij een nieuwe taak als echtgenote en werden

zij financieel onderhouden. Voor de onderwijzeressen van lagere afkomst was

het inkomen wel belangrijk voor hun keuze voor het beroep. Hun huwelijks-

partners kwamen vaak uit de kleine middenklasse. Het salaris van de onderwij-

zeres vormde dan een substantiële aanvulling op het gezamenlijke gezinsinko-158
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men. Deze onderwijzeressen zullen eerder geneigd zijn geweest om door te

blijven werken na hun huwelijk. Een voorbeeld hiervan was Grietje Harmanna

Naatje in Westerlee. Zij stond vanaf 1883 voor de laagste klas en verzorgde het

onderwijs in nuttige handwerken. Na haar huwelijk in 1895 bleef zij werken als

onderwijzeres aan de openbare lagere school in Westerlee tot 1916. Haar man

was van beroep commissionair evenals haar vader. Zij kregen echter geen kin-

deren.37 Misschien was dat de reden dat zij na haar huwelijk zonder problemen

kon blijven werken.

Onderwijzeressen huwen onderwijzers 
Onderwijzeressen trouwden graag met onderwijzers en vice versa, zo conclu-

deerde Du Bois-Reymond. In haar onderzoek naar onderwijzerslevens in de

twintigste eeuw waren drie van de vijf gehuwde onderwijzeressen getrouwd

met een onderwijzer en van de onderwijzers tenminste vijf van de zestien met

een onderwijzeres.38 De onderwijzeressen uit de eerste twee cohorten uit de pe-

riode 1848-1867 hadden deze gewoonte nog niet. Slechts één van de acht on-

derwijzeressen uit het eerste cohort huwde een onderwijzer en in het tweede

cohort geen enkele. Pas met de toename van het aantal onderwijzeressen in het

derde en vierde cohort viel deze ontwikkeling waar te nemen. Vijf onderwijze-

ressen uit het derde cohort trouwden met een onderwijzer en vijf met een le-

raar. In het vierde cohort steeg dit aantal bruidegoms naar 27 onderwijzers, 8

hoofdonderwijzers en 8 leraren. In percentage van het totaal aantal gehuwde

onderwijzeressen was het een toename van 16,7% naar 30,7%.39

De onderwijzeressen uit het vierde cohort die met een collega-onderwijzer

trouwden, waren eerder geneigd om door te werken. Van de 26 onderwijzeres-

sen die daadwerkelijk bleven doorwerken of nog hun beroep hadden vermeld

op de huwelijksakte kozen 18 voor een man met de onderwijsbevoegdheid

voor lager onderwijs. Veertien traden in het huwelijk met een onderwijzer, twee

met een hoofdonderwijzer, één met een leraar aan het gymnasium en één leraar

aan de zeevaartschool. Twaalf hadden hun aanstaande echtgenoot als collega

ontmoet op dezelfde school of in hetzelfde dorp of stad. Zes onderwijzeressen

waren dochters van een hoofdonderwijzer en meestal hadden zij hun bruide-

gom ontmoet in de school van hun vader. Zwanette Margaretha Stel trouwde

bijvoorbeeld met een onderwijzer die een aantal jaren bij haar vader op de

school in Tjuchem werkte.

Een verklaring voor het doorwerken van onderwijzeressen die huwden met

een onderwijzer kan gelegen zijn in het inkomen. Een gewoon onderwijzer

verdiende meestal niet genoeg om een gezin te onderhouden, zodat het salaris

van de onderwijzeres een essentiële aanvulling was op het gezinsinkomen. De

twee onderwijzeressen die een hoofdonderwijzer huwden, namen onmiddel-

lijk ontslag om hem te volgen naar zijn nieuwe standplaats. De twee onderwij-

zeressen die met een leraar trouwden, stopten na het huwelijk tijdelijk met

werken. Maria Elisabeth Johanna Spitsen bijvoorbeeld had haar man ontmoet

in Stadskanaal alwaar zij beide in het lager onderwijs werkzaam waren. In

1894 kreeg hij een baan als leraar aan de zeevaartschool in Groningen en nog

datzelfde jaar traden zij in het huwelijk. Zij verhuisde mee naar Groningen en

kreeg in 1896 een kind. Waarschijnlijk was zij in die periode niet werkzaam

in het onderwijs, want haar naam kwam bijvoorbeeld niet voor in het over-

zicht van onderwijzers en onderwijzeressen uit 1896. Later werkte zij weer als 159
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onderwijzeres op de school in de Sophiastraat in Groningen, maar mogelijk

pas na het overlijden van haar echtgenoot in 1899. Onderwijzeres Spitsen was

in het bezit van de hoofdakte en de vakakten Frans, Duits en handwerken.

Vanaf 1910 was zij als onderwijzeres Duits verbonden aan de Rijksnormaal-

school in Groningen.

Om door te kunnen werken, had de onderwijzeres de steun van haar echtge-

noot nodig. De onderwijzer was vertrouwd met haar werk en wist wat het werk

inhield. Ze hadden vrijwel dezelfde opleiding genoten en hadden een gelijken-

de werkomgeving. De onderwijzer was in de school vaak al gewend aan onder-

wijzeressen als collega. Mogelijk was een onderwijzer als echtgenoot minder

geneigd de loopbaan van zijn vrouw in het onderwijs in de weg te staan, zolang

deze niet conflicteerde met zijn eigen loopbaan.

3.2 De sociale afkomst van onderwijzers en onderwijzeressen 
in Groningen

Inleiding
Het beeld van onderwijzeressen en onderwijzers als ‘rijkeluisdochters en arbei-

derszonen’ ontstond in de negentiende eeuw en leefde voort in de onderwijsge-

schiedenisboeken.40 De onderwijzersopleiding bood jongens van arme ouders

die goed konden leren een kans om hogerop te komen en een ‘witteboorden-

functie’ te verwerven. Voor meisjes uit de hogere milieus was een baan in het

onderwijs één van de weinige beroepsmogelijkheden om zich te emanciperen

uit het ‘gevangenschap van het bordurend en piano-spelend wachten’ op een

echtgenoot.41 Het was volgens Karsten echter een mythe dat onderwijzers zich

uit het arbeidersmilieu omhoog hadden gewerkt. Onderwijzers kwamen voor

het overgrote deel uit de sociale laag van de kleine burgerij, waartoe zij als on-

derwijzer bleven behoren. De onderwijzeressen waren soms afkomstig uit de

hogere burgerij, maar deze ‘rijkeluisdochters’ gingen na het behalen van hun

onderwijsakte niet voor de klas staan op een dorpsschool of armenschool in de

stad. Het was deze meisjeskwekelingen meestal enkel te doen om na de lagere

school nog verder te kunnen leren en een diploma te verwerven, omdat zij for-

meel nog geen toegang hadden tot de Hogere Burgerschool.42 Vanwege de ach-

tergestelde maatschappelijke positie van vrouwen is het belangrijk om de on-

derwijzeressen apart van de onderwijzers te onderzoeken. De functie van on-

derwijzeres was lange tijd één van de weinige intellectuele beroepen die open-

stond voor vrouwen.43 Het kenmerk van alle kwantitatieve studies die er al ge-

daan zijn naar de sociale achtergrond van onderwijsgevenden aan de lagere

school bleek de betere afkomst van de onderwijzeressen ten opzichte van de

onderwijzers te zijn.44

In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat de sociale afkomst was van de man-

nelijke en vrouwelijke onderwijsbevoegden in de periode 1848-1887 in de

provincie Groningen. De uitkomst wordt vergeleken met eerdere historische

onderzoeken naar sociale mobiliteit in Nederland. De onderwijsbevoegdheid

bood mogelijkheden om zowel binnen als buiten het onderwijs carrière te ma-

ken. Voor de onderwijzers in de negentiende eeuw bestaat de zogenaamde

‘springplanktheorie’. De opleiding en het beroep van onderwijzer vormde de160
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springplank naar hogere beroepen.45 In hoofdstuk 1 kwam al aan de orde dat

onderwijsbevoegden die leraar aan een middelbare school werden binnen hun

eigen loopbaan sociaal stegen. Daarom wordt apart beken wat hun sociale af-

komst was. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt tussen de sociale af-

komst van de hoofdonderwijzers en de gewone onderwijzers.

‘Rijkeluisdochters en arbeiderszonen’
In de negentiende eeuw hadden de schoolopzieners goed zicht op de sociale

achtergrond van de onderwijzers en onderwijzeressen. Zij onderkenden de mo-

gelijkheid van sociale mobiliteit voor mannen via het onderwijzersberoep,

maar zagen dit voor het onderwijs juist als een negatieve ontwikkeling. Betrok-

kenen bij het lager onderwijs betreurden bij de onderwijzers het gemis aan jon-

gelieden uit de ontwikkelde en beschaafde stand. Volgens districtschoolopzie-

ner Wijn, zelf als onderwijzer begonnen en zoon van een kleermaker, kwamen

de onderwijzers uit ‘de heffe des volks en den kleinen burgerstand’. Met het

oog op de volksontwikkeling en volksbeschaving was dit een slechte zaak.46

De schoolopzieners dachten de ‘zedelijke en opvoedende kracht’ van het on-

derwijs te vergroten door meer onderwijzers uit de hogere burgerij te krijgen.

Het idee was: Wie een goede opvoeder wilde zijn, moest zelf ook een goede

opvoeding genoten hebben.47

Het Nederlandsch Onderwijzers Gezelschap legde een directe relatie tussen

de sociale herkomst van de onderwijzers en de lage onderwijzerssalarissen. Zij

karakteriseerde de kwekelingen in 1866 als afkomstig uit vaak ‘weinig ontwik-

kelde milieus’.48 De verhoging van het minimumloon voor onderwijzers was

volgens Verhoeven een poging om meer jongeren uit de beschaafde stand voor

het onderwijsvak te interesseren. Dit lukte echter nergens in Nederland.49 Inte-

gendeel, want volgens schoolopziener Wijn besloten juist ouders uit de arbei-

dende stand hun kinderen voor het onderwijs te bestemmen vanwege het hoge

salaris dat een onderwijzer al op jeugdige leeftijd kon verdienen. ‘Lust voor het

onderwijsvak, aanleg en geschiktheid’ waren minder belangrijke drijfveren dan

een goede toekomst en standsverheffing. Dit was vooral merkbaar op het mo-

ment dat de vooruitzichten voor jonge onderwijzers verslechterden. In 1885 kre-

gen jonge onderwijzers door de grote toevloed van nieuwe onderwijzers niet

meer direct een baan met als gevolg dat de jaarwedden omlaag gingen. Bij de

rijksnormaallessen in Sappemeer haalden vooral ouders uit de arbeidende stand

hun kinderen van de opleiding. Schoolopziener Wijn zag dit als een positieve

ontwikkeling. Hij dacht dat: ‘wat we in quantiteit verliezen, winnen we in qua-

liteit’. Voor het onderwijs zou het ‘een ramp’ zijn als een groot deel van het on-

derwijzend personeel uit de lagere standen kwam. Nu al vond de schoolopzie-

ner de algemene ontwikkeling en beschaving van de kwekelingen onder de

maat. ‘De kring hunner denkbeelden is zoo beperkt, hunne geestbeschaving zoo

gering, dat het aanvullen dier leemten mij bijna onmogelijk toeschijnt.’50 Toch

bracht de afname van het aantal kwekelingen in 1885 niet de door schoolopzie-

ner Wijn gehoopte verbetering in kwaliteit. In 1892 klaagde hij nog steeds over

het gebrekkige ontwikkelingsniveau van de meerderheid van de kwekelingen

aan de normaallessen in Sappemeer. De onderwijzers aan de opleiding moesten

zich erg inspannen om de kwekelingen wat bij te brengen.51

De zorgen over de sociale afkomst van de onderwijzers golden niet voor de

onderwijzeressen. Eén van de redenen dat de schoolopziener van Groningen zo 161
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tevreden was over de inzet van onderwijzeressen in het lager onderwijs was

hun hoge komaf uit: ‘eenen kring, waarin de voordeelen van beschaving en wat

daarmede in betrekking staat hooger staan aangeschreven.’52 Schoolopziener

Wijn vreesde in 1889 daarom dat door de slechte vooruitzichten voor de kwe-

kelingen een gebrek aan onderwijzeressen zou ontstaan, omdat deze meisjes uit

de fatsoenlijke stand kwamen en de lage jaarwedde niet toereikend was voor

hun levensonderhoud.53 Anderen zagen het sociale verschil tussen onderwij-

zers en onderwijzeressen juist als een probleem voor de onderwijzeressen

waarover regelmatig klachten naar voren kwamen. Zij zouden zich vanwege

hun afkomst uit hogere kringen geen voorstelling kunnen maken van de leef-

wereld van de kinderen die ze les gaven op de volksscholen.54 Van Det vond

het een voordeel dat de onderwijzers zelf meestal niet waren opgegroeid in rij-

ke gezinnen. Zo kon de onderwijzer beter de noden en behoeften van de kinde-

ren aanvoelen die uit dezelfde klasse voortkwamen als hijzelf.55 Vooral de so-

cialistische onderwijzers zetten zich aan het einde van de negentiende eeuw af

tegen de in hun ogen: ‘eenige fijne hoogstbeschaafde van wereldkennis over-

vloeiende dametjes-onderwijzeressen’. De Sociaal-Democratische Onderwij-

zers Vereniging (SDOV) zag zich ook niet genoodzaakt speciaal op te komen

voor de belangen van onderwijzeressen.56

Dit voorbeeld van socialistische onderwijzers binnen de SDOV wijst op eni-

ge antipathie tegenover onderwijzeressen. Binnen het kantoorwerk was even-

eens sprake van een hogere sociale afkomst van vrouwelijke kantoorklerken

ten opzichte van hun mannelijke collega’s. Een Koninklijk Besluit regelde in

1878 de toelating van vrouwen in de post en telegrafie kantoren. Volgens De

Haan werkten daar al vrouwen en had het KB eigenlijk een restrictief karakter

dat vrouwen uitsloot van de hogere functies.57 Uit een rapport uit 1911 bleek

dat de vrouwen vaak mulo of HBS als opleiding voor het kantoorwerk hadden

en de jongens meestal rechtstreeks van de lagere school kwamen. De Haan stelt

dat dit klassenverschil kan hebben bijgedragen aan de vijandigheid van man-

nen naar hun vrouwelijke collega’s.58 In de onderwijsbronnen kwamen echter

geen uitingen van animositeit tussen mannen en vrouwen in het onderwijs

voor. De onderwijzers en onderwijzeressen hadden eenzelfde soort opleiding

als kwekeling gedaan. Het werken met kinderen werd ook meer gezien als in

het verlengde van de ‘natuurlijke’ aanleg van vrouwen als verzorgers en opvoe-

ders van kinderen. In de gemengde school was in de onderwijswet van 1878 al

een duidelijke arbeidsverdeling aangegeven door onderwijzeressen bij voor-

keur voor de laagste klassen en onderwijzers voor de hoogste klassen te plaat-

sen. Wel moesten zij eerst hun positie als nieuwkomers vestigen en gingen

mannen beoordelen of vrouwen in de gemengde scholen op hun plaats waren.

In tijden van economische crisis hadden onderwijzers ‘natuurlijk’ meer recht

op betaald werk dan vrouwen. De roep om verbodsbepalingen voor vrouwen-

arbeid werd in die perioden steeds sterker.

Sociale mobiliteit van de onderwijzers en onderwijzeressen
In de twintigste eeuw heeft Van Heek belangrijk onderzoek gedaan naar de

verticale sociale stijging of daling van het individu binnen het kader van op-

eenvolgende generaties. Belangrijk was volgens hem het onderscheid tussen

de sociale stijging of daling uit een sociale laag en naar een andere sociale

laag.59 Met andere woorden gingen er veel mensen uit een sociale laag of162

Proefschrift binnen noten  20-10-2014  14:19  Pagina 162



kwamen er veel nieuwe mensen in. Onderzoek over drie generaties in Ensche-

de wees uit dat 68,2% van zijn onderzoeksgroep op gelijk sociaal niveau

bleef. Ondanks de reputatie van het onderwijzersberoep om hogerop te ko-

men, was ook onder die groep geen sprake van grote verticale sociale mobili-

teit. Van de onderwijzers oefende 15,8% hetzelfde beroep uit als zijn vader en

2,8% was evenals zijn grootvader onderwijzer. In vergelijking met winkeliers,

bazen en onderbazen die op hetzelfde sociale niveau zaten, was de verticale

sociale mobiliteit uit het onderwijzersberoep wel groot.60 Veel onderwijzers of

hun kinderen gelukte het om hogerop te komen. Op zich was de sociale stij-

ging naar het onderwijzersberoep ten opzichte van de vaders met 13,3% niet

gering, maar in vergelijking met de algemene cijfers in Enschede en zeker met

beroepen zoals winkeliers, fabrieksbazen, onderbazen en uitvoerend kantoor-

personeel relatief klein.61

Uit onderzoeken in andere delen van Nederland bleken vooral kinderen uit

de kringen van arbeiders, lagere ambtenaren, ambachtslieden, winkeliers en

onderwijzers een baan in het lager onderwijs te vinden. De stijging uit de lage-

re klasse naar de middenklasse bleek aanzienlijk te zijn.62 In het onderzoek

naar de sociale herkomst van onderwijzers en onderwijzeressen in de gemeen-

te Leiden zijn de cijfers afgezet tegen de cijfers van het CBS over de nationa-

le percentages van beroepen in elke sector in de negentiende eeuw.63 De con-

clusie was dat de arbeidersklasse ondervertegenwoordigd was ten opzichte van

het landelijke percentage van de gehele Nederlandse bevolking, terwijl de klei-

ne burgerij en de hogere klasse oververtegenwoordigd waren. Uitgesplitst naar

sekse bleek dit vooral te gelden voor de onderwijzeressen met 21,8%, terwijl

van de onderwijzers 7% afkomstig was uit de gezeten burgerij.64 Opvallend

was dat de landbouwsector bij de onderwijzers klein was, terwijl deze beroe-

pen landelijk de grootste groep vertegenwoordigde.65

Van Essen heeft voor de periode 1830-1860 onderzoek gedaan naar de soci-

ale herkomst van vrouwen die in Nederland geslaagd waren voor de akte van

toelating tot het lager onderwijs. Uit een steekproef van 304 geslaagde exa-

menkandidaten kon zij van 162 de sociale afkomst achterhalen. De helft van de

examenkandidaten was afkomstig uit de kleine burgerij en ruim een kwart uit

de ontwikkelde burgerstand. Van het resterende kwart behoorde de grootste

groep tot geschoolde werklieden en een klein deel uit grote burgerij. Het aan-

tal armen en ongeschoolde arbeiders was te verwaarlozen. In de loop van de

periode viel een lichte toename van meisjes uit de kleine middenstand en ge-

schoolde ambachtslieden en een lichte daling van de ontwikkelde en grote bur-

gerij waar te nemen.66 Bij de meeste vrouwelijke examenkandidaten was er

geen sprake van sociale stijging, maar bleef zij als onderwijzeres op gelijk so-

ciaal niveau of vond er sociale daling plaats.

Angst voor sociale daling
De keuze voor het beroep van onderwijzer was meestal niet alleen gemotiveerd

vanwege de sociale stijging, maar vooral ter voorkoming van sociale daling.

Juist de klasse van handwerklieden en ambachtslieden die in hun bestaan be-

dreigd werden, wilden verdere proletarisering voorkomen door hun kinderen

hoger op de sociale ladder te zetten. Hun opoffering vond zijn motivatie in hun

eigen sociale terugval en zij wilden door middel van hun kinderen weer soci-

aal stijgen. Karsten zag hierin een verklaring waarom onderwijzers zich zo lang 163
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lieten afschepen met een laag inkomen. Voor deze groep was het belangrijkste

dat hun armoede hun fatsoenlijkheid niet aantastte. Zij waren er trots op dat zij

zichzelf konden redden van hun inkomen en niet afhankelijk van de bedeling

waren geweest.67 Ook Du Bois-Reymond wees op de voortdurende vrees bin-

nen de stand van de kleine burgerij waartoe het beroep van de onderwijzer be-

hoorde, om af te glijden naar de lagere stand. De onderwijzer werkte zelf op dit

breukvlak als hij in de volksschool werkzaam was waar hij vooral les gaf aan

kinderen uit de lagere stand.68

Voor het begin van de twintigste eeuw constateerde Van Heek dat er vrijwel

geen sociale daling vanuit de onderwijzers naar de groep van loonarbeiders

plaats vond. Dit verschijnsel kwam juist wel veel voor onder de ondernemers-

groepen in de middenlagen die op hetzelfde sociale niveau zaten als de onder-

wijzers. De verklaring lag volgens hem in het gezinsmilieu van de onderwij-

zers waar de nadruk lag op studie en intellectuele ontwikkeling, zodat de kin-

deren werden aangespoord een beroep te kiezen in de categorie hoofdarbeid.

De plaatselijke omstandigheden in Enschede, waar een grote vraag bestond

naar kantoorpersoneel, zorgde ervoor dat ze gemakkelijk een baan konden vin-

den op hetzelfde sociale niveau als hun vaders.69

Sociale daling naar het beroep van onderwijzer kwam vrijwel niet voor. Tot

1920 waren er volgens Boekholt en De Booy nog geen onderwijzers uit de ho-

gere milieus afkomstig. Wel kwamen de onderwijzers vaker uit de gehele bur-

ger- en boerenstand en de betere arbeidersstand.70 Een onderzoek in Hoogkerk

constateerde voor de negentiende eeuw een samenhang van toenemende soci-

ale ongelijkheid en meer voorkomende neerwaartse sociale mobiliteit, vooral

bij vrouwen.71 Voor de onderwijzeressen uit de hogere sociale milieus was er

wel sprake van sociale daling als zij daadwerkelijk in het onderwijs gingen

werken, omdat de onderwijsgevenden behoorden tot de kleine burgerij. Maar

meestal kwamen juist de vrouwelijke kwekelingen uit de hogere stand niet op

een gewone school voor de klas te staan. Soms werkten zij in de paar jaren voor

hun huwelijk op een elitaire meisjesschool of gaven privé-onderwijs als gou-

vernante. De meeste onderwijzeressen traden in het huwelijk en stopten daar-

na meestal met werken. Gewoonlijk werd de sociale status van vrouwen niet

afgeleid van hun eigen beroep, maar van de sociale positie van hun echtgenoot.

Trouwden zij binnen hun eigen stand, dan voorkwamen zij sociale daling. 

Motieven voor de beroepskeuze voor onderwijzer of onderwijzeres
De drijfveren achter de sociale stijging naar het onderwijzersberoep varieer-

den. Volgens Van Heek hadden sommige onderwijsgevenden idealistische mo-

tieven zoals ‘drang tot sociale mededeelzaamheid’ en de mogelijkheid voor

verdere intellectuele ontwikkeling. Voor de onderwijzers afkomstig uit de

groep loonarbeiders was naast de maatschappelijke stijging de verwachte gro-

tere persoonlijke onafhankelijkheid bijzonder aantrekkelijk. Daarbij speelde

voor de loonarbeiders de financiële zekerheid van een vast salaris met een pen-

sioen die de onderwijzers genoten een belangrijke rol. De beslissing om voor

het onderwijzersberoep te kiezen, geschiedde al op jeugdige leeftijd. De beïn-

vloeding van de ouders was daardoor zeer groot. Juist zij vonden onafhanke-

lijkheid en financiële zekerheid het belangrijkste. Iemand uit de onderzoeks-

groep van Van Heek merkte op dat bij loontrekkende, ondergeschikte mensen

het motief voorop lag om hun kinderen zoveel mogelijk vrij te maken van on-164
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dergeschiktheid, omdat zij die zelf nauwelijks konden verdragen. De onderwij-

zer moest dan wel hoofd van een school worden anders bleef hij in een onder-

geschikte positie. Een andere reden voor de beroepskeuze van onderwijzer was

het feit dat voor de meeste loonarbeiders hun onderwijzer op de lagere school

de enige beoefenaar van een intellectueel beroep was, waarmee zij gedurende

een lange periode in hun kindertijd en later als ouders geregeld in contact wa-

ren geweest. Als een arbeiderskind goed kon leren en binnen het arbeidersge-

zin daar ook enige belangstelling voor was, viel de keuze al snel op het onder-

wijzersberoep.72 Vaak werd in lagere milieus of boerengezinnen het idee om te

kiezen voor het onderwijzersberoep aangedragen door iemand van buitenaf,

meestal de onderwijzer zelf. In de klas bemerkte de onderwijzer al snel welke

leerlingen enige aanleg hadden, zodat hij die extra kon stimuleren. De onder-

wijzer was vaak diegene die met de ouders ging praten om hen te wijzen op de

mogelijkheid van een toekomst in het onderwijs voor hun kind. Het onderwijs

rekruteerde zo zichzelf.73

Belangrijk voordeel was dat de opleiding tot onderwijzer in vergelijking met

andere intellectuele beroepen niet kostbaar was. In de jaren zeventig was er een

groot gebrek aan onderwijzers ontstaan. Het vooruitzicht was dat door de nieu-

we bepalingen in de onderwijswet van 1878 met de verplichting voor meer on-

derwijsgevenden aan de scholen deze arbeidsschaarste niet snel zou worden

opgelost. Daarom werd de opleiding zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt door

extra beurzen ter beschikking te stellen. Voor arme kinderen met een goede

aanleg was deze weg de enige toegang tot studie.74 Het financiële offer dat de

ouders brachten door hun kinderen niet onmiddellijk geld te laten verdienen

was al groot genoeg.75 Karsten constateerde dat de opofferingsgezindheid van

de ouders een belangrijk thema was in de jeugdherinneringen van de onderwij-

zers uit de werklieden- en lage middenstand aan het einde van de negentiende

eeuw. Vooral de moeder was bereid tot grote offers. Zij speelde een belangrij-

ke rol in de opvoeding en de strategie om haar kinderen op een hoger sociaal

niveau te brengen. In de herinneringen van de onderwijzeressen werd juist de

rol van de vader benadrukt.76 Een overeenkomst tussen de onderwijzeressen uit

het vierde cohort die bleven doorwerken na hun huwelijk, was het beroep van

hun vader. Van de elf onderwijzeressen die bij hun huwelijk nog werkten, kwa-

men vier uit een onderwijzersgezin. Zij waren van kinds af aan vertrouwd met

het beroep, waardoor ze het waarschijnlijk moeilijker vonden om hun baan

vanwege hun huwelijk op te zeggen.

Gronings onderzoek naar sociale mobiliteit van onderwijsgevenden 
In de provincie Groningen is nog geen uitgebreid onderzoek gedaan naar de so-

ciale afkomst van onderwijzers en onderwijzeressen voor de tweede helft van

de negentiende eeuw. Bottema deed onderzoek naar de schoolmeesters in de

periode 1500-1795, maar heeft slechts van een klein aantal onderwijzers de so-

ciale afkomst kunnen achterhalen. Zij waren vaak de zoon van de schoolmees-

ter, predikant of een neringdoende in het dorp. Bottema kwam in zijn onder-

zoeksgroep op zo’n 60% zonen van schoolmeesters.77 Dit cijfer lijkt echter ver-

tekend aangezien hij juist de Groningse onderwijzerszonen gemakkelijk kon

vinden. Uit het onderzoek naar de Groningse schoolmeesterrapporten uit 1828

bleek een groot deel van de onderwijzers in het voetspoor van zijn vader te zijn

getreden. Dit waren in totaal 38 van de 127 onderwijzers, een percentage van 165
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29,9%. Na onderwijzer was het meest voorkomende beroep van de vader land-

bouwer. De derde grote groep waren de middenstanders met als belangrijkste

beroepen: kleermaker, schoenmaker, smid en bakker. De hogere stand was ge-

heel afwezig bij de onderzochte onderwijzers. De enige die in de onderste laag

van de hogere stand zouden kunnen zitten, waren een heelmeester, steenfabri-

kant en rentenier. Slechts weinig onderwijzers kwamen uit de lagere stand. Van

der Kooi concludeerde dat er aan het begin van de negentiende eeuw nog geen

sprake was van grote sociale mobiliteit. Pas later in de eeuw werd het beroep

van onderwijzer de manier om hogerop te komen.78

Megens en Rol deden een vergelijkend onderzoek naar de sociale afkomst

van leerlingen van de Kweekschool voor Onderwijzeressen en de Rijkskweek-

school voor onderwijzers in Groningen. Van de meisjeskwekelingen waren de

namen bekend vanaf 1876, maar wegens het ontbreken van cijfers van de

Rijkskweekschool in Groningen konden zij de sociale afkomst van jongens- en

meisjeskwekelingen pas vergelijken na 1900. Hun conclusie was dat meisjes-

kwekelingen in de periode 1900-1915 meer uit hogere sociale milieus afkom-

stig waren dan de jongenskwekelingen. Toch waren de verschillen niet zo groot

als zij die op grond van de literatuur hadden verwacht. Uit de gegevens over de

meisjeskwekelingen over 1876-1900 bleek wel dat in die periode de gemeen-

telijke Kweekschool voor Onderwijzeressen vooral meisjes uit de hoogste so-

ciale klasse aantrok. Rond 1900 was er een daling te zien in de sociale afkomst

van de meisjeskwekelingen.79

Het onderzoek van Megens en Rol was het meest interessant om te vergelij-

ken met de hier onderzochte cohorten van onderwijsbevoegden. Hun periode

vanaf 1900 sloot vrijwel aan op de periode 1848-1887, waardoor onderzocht

kon worden of ontwikkelingen die bij de vier cohorten zijn waar te nemen ver-

der doorzetten of afbreken. Voor de meisjeskwekelingen was er zelfs sprake

van enige overlap in periode. Het verschil met het onderzoek van Megens en

Rol was dat de cohorten zijn samengesteld uit alle geslaagden voor het examen

voor de onderwijsbevoegdheid in de provincie Groningen. De kwekelingen

waren afkomstig van zowel kweekscholen als normaalscholen of zoals nog ve-

len in de praktijk opgeleid bij een hoofdonderwijzer.

Sociale beroepenstratificatie voor Groningen
Om de beroepsmobiliteit tussen generaties te kunnen analyseren was een clas-

sificatie van beroepen nodig om individuen op grond van hun beroep in te de-

len in een beperkt aantal goed van elkaar te onderscheiden strata. Een belang-

rijk criterium voor sociale stratificatie is een verondersteld prestige van een be-

roep in de samenleving of op grond van bezit van de productiemiddelen.80 In

de negentiende eeuw werden zowel hoofdonderwijzers als onderwijzers en on-

derwijzeressen gerekend tot de kleine burgerij. Tot deze sociale laag behoorde

dertig tot veertig procent van de bevolking. Ongeveer de helft van alle mensen

maakte deel uit van de arbeidende klasse met daaronder nog de groep van het

lompenproletariaat van ongeveer vijf tot tien procent. De grote burgerij besloeg

tussen de tien en vijftien procent van de bevolking.81

Vergelijkingen tussen onderzoeken naar sociale mobiliteit worden niet alleen

bemoeilijkt door het gebruik van verschillende indelingen, maar ook door het

gebruik van verschillende criteria om de beroepen in te delen.82 De meest

gangbare beroepenstratificatie in de sociologische literatuur is de indeling die166
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bestaat uit drie hoofdstrata, die elk weer zijn onderverdeeld in twee lagen. Het

hoogste niveau wordt bezet door de aristocratie en de gezeten burgerij, het mid-

den door grotere winkeliers, ambtenaren en leidinggevend kader in bedrijven

met daaronder kleinere winkeliers, onderwijzers en lagere ambtenaren en het

laagste niveau bestaat uit ambachtslieden en geschoolde arbeiders met daaron-

der ongeschoolde arbeiders en knechten.83 Voor de stad Groningen heeft Kooij

voor de periode 1870-1914 op basis van inkomen een beroepenstratificatie van

vijf lagen gemaakt. Hij heeft zoveel mogelijk beroepen apart geclassificeerd

om voor latere onderzoekers een kader te verschaffen van de Groningse socia-

le verhoudingen en vergelijkingen mogelijk te maken.84 In dit onderzoek wordt

een combinatie gemaakt van beide modellen en de beroepenclassificatie naar

inkomen van Kooij gebruikt om het beroepenstratificatiemodel in te vullen.

Laag 1 heeft een modaal inkomen van meer dan 4000 gulden, laag 2 een inko-

men van tussen de 2000 en 4000 gulden, laag 3 een gemiddeld inkomen van

tussen de 1000 en 2000 gulden, laag 4 tussen de 500 en 1000 gulden en laag 5

minder dan 500 gulden per jaar.85 Laag 6 wordt daar nog onder geplaatst en ge-

vormd door ongeschoolde arbeiders en knechten die geen vaste inkomsten had-

den. De voor de cohorten gebruikte indeling met voorbeelden van beroepen

ziet er als volgt uit:

Hoog: I. adel, hoogleraar, burgemeester, notaris, advocaat, arts
II. predikant, fabrikant, groothandelaar, rector, directeur M.O., veearts

Midden: I. leraar M.O., gemeentesecretaris, boekhouder, grote koopman
II. onderwijzers, kleine winkeliers, lagere ambtenaren

Laag: I. schippers, ambachtslieden en geschoolde arbeiders
II. ongeschoolde arbeiders en knechten

Het probleem met deze indeling is dat de boerenstand als aparte categorie mist,

terwijl de provincie Groningen een echt landbouwgebied was met veel platte-

land en weinig stedelijk gebied. Het onderzoek van Kooij richtte zich echter op

de stad Groningen en daar trof hij alleen de vermelding van het beroep ‘vee-

houder’ en ‘grote tuinbouwer’ aan. Op basis van het inkomen plaatst hij de vee-

houder in de categorie Midden I en de grote tuinder in Midden II. Gewoonlijk

wordt de boerenstand ergens tussen het niveau Midden II en Laag I geplaatst.

De provincie Groningen stond bekend om zijn rijke herenboeren die tot de eli-

te behoorden.86 Als in de burgerlijke stand bij het beroep van de vader ‘land-

bouwer’ stond vermeld, kon het gaan om een ongeschoolde boerenknecht maar

evengoed om een adellijke jonkheer. De groep zonen van landbouwers was te

groot om voor ieder afzonderlijk individu een gedetailleerd onderzoek te doen

naar het betreffende boerenbedrijf van de vader om te bepalen uit welk sociaal

niveau de onderwijzer afkomstig was. Op basis van een kleine steekproef is ge-

kozen om alle zonen van landbouwers in de categorie Midden II te plaatsen.

Onder de onderwijzeressen waren slechts zes dochters van een landbouwer,

één in het derde cohort en vijf in het vierde cohort. Zij waren eenvoudig na te

zoeken en bleken hoger in de beroepenstratificatie te staan.

Een andere moeilijkheid bij de indeling op basis van vermelde beroepen was

de beroepstitel ‘koopman’. Afhankelijk van de grootte van hun bedrijf of han-

del konden zij behoren tot niveau Midden II tot en met Hoog II. Na een steek-

proef bleken de vaders van onderwijzeressen voor een deel in Midden I te val- 167
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len en de onderwijzers alleen in Midden II. De derde grote groep van beroepen

was die van schipper. De provincie Groningen met al zijn kanalen en scheeps-

werven had een grote varende bevolking. Schippers waren er in verschillende

soorten en maten, zoals: turfschipper, korenschipper, trekschipper, veerschip-

per en beurtschipper. Kooij plaatste schippers in niveau Laag I en deze classi-

ficering is gevolgd. Tussen arbeiders en ambachtslieden kunnen eveneens gro-

te verschillen bestaan in relatie tot hun baanzekerheid en inkomen.87 Voor zo-

ver dit viel na te gaan, behoorde de eerste groep in categorie Laag II, waar bij-

voorbeeld de dagloners in zijn geplaatst. Belangrijk voor dit onderzoek was dat

zowel hoofdonderwijzers als gewone onderwijzers en onderwijzeressen in

deze indeling in dezelfde categorie Midden II vielen. Voor de onderwijsgeven-

den zelf bestond er wel een belangrijk verschil tussen het schoolhoofd en de

gewone onderwijzers en onderwijzeressen.

Het beroep van de vader kon in dit onderzoek worden vastgesteld aan de

hand van de vermelding van het beroep in de burgerlijke stand, in de geboor-

teakte, trouwakte of overlijdensakte van de onderwijzer. Soms veranderde het

beroep van de vader in de loop der jaren en kon er sprake zijn van sociale stij-

ging. Het gezin en de periode van zijn jeugd waarin de onderwijsgevende op-

groeide, vormde en bepaalde het sociale bewustzijn. Als indicatie voor de so-

ciale afkomst werd zoveel mogelijk gekozen voor het beroep van de vader bij

de geboorte.88

Sociale afkomst van de onderwijzers en onderwijzeressen in Groningen
Een vergelijking van de sociale afkomst tussen onderwijzers en onderwijzeres-

sen gaf inzicht in de verschillende betekenis van het beroep voor mannen en

vrouwen. De vergelijking tussen de onderwijzers en onderwijzeressen had in

dit onderzoek voor de eerste twee cohorten de beperking van het zeer geringe

aandeel vrouwen in de onderzoeksgroep.

Het eerste dat opviel, was dat het beeld van de rijkeluisdochters werd be-

waarheid. Vooral voor de eerste drie cohorten viel bij de vrouwen procentueel

een oververtegenwoordiging van de hogere beroepen uit niveau Hoog I en II

waar te nemen met 58,3%, 31,3% en 53,7%. Uit het eerste en derde cohort

168

Grafiek 3.3 Sociale afkomst onderwijsbevoegden
(vrouwen: N=24, 16, 54, 234; mannen: N=182, 253, 328, 463)
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kwamen meer dan de helft van de vrouwen met een onderwijsbevoegdheid uit

de hogere kringen, terwijl slechts tien tot vijftien procent van de Nederlandse

bevolking in de negentiende eeuw daartoe gerekend kon worden. Voor het

vierde cohort was dit percentage flink gedaald naar 26,5%, maar nog steeds

fors ten opzichte van de mannen met 2,4%. Zelfs in absolute getallen scoor-

den de vrouwen in het eerste, derde en vierde cohort ondanks hun kleine aan-

tal op het niveau Hoog I en II veel hoger dan de mannen.89 In het eerste cohort

zaten bij de mannen alleen de twee burgemeesterzonen Leopold in de categorie

Hoog I.90 Op het niveau Hoog I was één vrouw en één man van adel. Leonar-

dus Epeus de Blocq van Scheltinga was de zoon van een Friese jonkheer. Hij

slaagde in 1864 voor de hulpakte en werkte daarna als hulponderwijzer in

Groningen. Waarschijnlijk ging De Blocq van Scheltinga na het behalen van

de hoofdakte niet op een lagere school in het noorden werken, want er waren

geen benoemingen van hem bekend. Een functie in het lager of middelbaar

onderwijs betekende voor hem een sociale daling door zijn beroep. Maria

Metta Louisa Trip uit het derde cohort was de dochter van de Groningse jonk-

heer Hendrik Ferdinand Trip die als landbouwer vermeld stond in de burger-

lijke stand. Maria Trip trouwde al op 21-jarige leeftijd met een officier in het

leger. Er zijn van haar geen benoemingen als onderwijzeres bekend en dat

doet vermoeden dat zij niet op de lagere school heeft gewerkt. Een andere

dame met een adellijke achternaam was Maria Hamilton of Silvertonhill uit

het vierde cohort. De familie Hamilton of Silvertonhill was van Engelse lage

adel, waarvan de adellijke titel via de eerste mannelijke erfgenaam ging.

Waarschijnlijk was haar vader niet zelf van adel. Hij was van beroep landbou-

wer en gemeenteontvanger.91

Na 1878 trad een belangrijke verschuiving in de sociale afkomst van de on-

derwijzeressen op. In het vierde cohort hadden de middengroepen de rol van

belangrijkste leverancier van onderwijzeressen overgenomen van de elite en

hogere burgerij. Het niveau Midden II was net als bij de onderwijzers nu de

grootste groep geworden. Verschil met de onderwijzers was wel dat het percen-

tage uit de laag Midden I nog steeds veel hoger lag. Bij de onderwijzers was

het niveau Midden II voor alle cohorten veruit de grootste categorie. De cijfers

uit andere onderzoeken worden bevestigd dat onderwijzers vooral afkomstig

waren uit het sociale milieu van kleine winkeliers, lagere ambtenaren en de ei-

gen beroepsgroep van onderwijzers. 

De geconstateerde afname van de laag Midden II in de afkomst van de on-

derwijzers ging gepaard met een stijging van het laagste niveau. Vooral het so-

ciale niveau Laag I leverde steeds meer onderwijzers en het aandeel voor het

derde en vierde cohort groeide boven een kwart. Veelvoorkomende beroepen

in deze laag waren timmerman, schoenmaker, kleermaker en schipper. Vooral

de laatste groep steeg flink van 2 schippers in het eerste cohort naar 29 schip-

pers in het vierde cohort. Als er een onderscheid gemaakt wordt naar onderwij-

zers die hun loopbaan eindigden als hoofd van een school en onderwijzers die

het waarschijnlijk niet verder brachten dan hulponderwijzer of gewoon onder-

wijzer dan valt een duidelijk verschil op. Het aandeel hulponderwijzers of ge-

woon onderwijzers afkomstig uit niveau Laag I was in alle cohorten veel ho-

ger dan bij de hoofdonderwijzers. In het vierde cohort waren meer gewone on-

derwijzers afkomstig uit de sociale klasse Laag I dan Midden II, terwijl bij de

hoofdonderwijzers nog steeds de helft uit Midden II kwam. De daling in soci- 169

Proefschrift binnen noten  20-10-2014  14:19  Pagina 169



ale afkomst van het beroep van onderwijzer voltrok zich meer bij de gewone

onderwijzers dan bij de schoolhoofden. Van de onderwijsbevoegden die leraar

werden aan een kweekschool of middelbare school was een enkeling afkomstig

uit het niveau Laag I.

Het niveau Laag II van de ongeschoolde arbeiders en knechten nam licht

toe. In het vierde cohort was het percentage van 6,3% voor het eerst hoger dan

van de drie lagen Midden I en Hoog I en II tezamen. Deze onderwijzers wa-

ren vanuit hun ouderlijke sociale milieu maatschappelijk twee niveaus opge-

klommen. Een niet geringe prestatie. Bij de leraren was alleen Evert Brans

zoon van een arbeider. Na hulponderwijzer te zijn geweest in meerdere dor-

pen werd hij in 1886 leraar ‘kennis der natuur’ aan de Kweekschool voor On-

derwijzeressen.92 Van der Kooi stelde voor het begin van de negentiende eeuw

nog vast dat slechts weinig onderwijzers uit de laagste stand kwamen.93 Voor

het vierde cohort was sprake van een grotere sociale mobiliteit naar het beroep

van onderwijzer. Volgens het hier gebruikte model waren de onderwijzers af-

komstig uit de twee laagste niveaus sociaal gestegen naar het ‘Midden II’. De

cijfers van de onderwijzers die door hun beroep in een hogere sociale stand

waren terecht gekomen dan hun vaders waren voor de vier cohorten respectie-

velijk 19,6%, 32%, 33,9% en 34,6%. De sociale mobiliteit van de onderwij-

zers ten opzichte van hun vaders in de periode 1848-1887 in Groningen was

hoog te noemen.

Het beroep van onderwijzeres werd in de negentiende eeuw vooral gezien als

een mooi beroep voor een ‘net’ meisje uit de hoge of lage middenstand. De

overheid wilde graag ‘beschaafde meisjes’ als onderwijzeres op de gemengde

openbare lagere school om kinderen uit het volk te verheffen. In Groningen

waren al een paar meisjes afkomstig uit de lagere klasse die kozen voor het be-

roep van onderwijzeres. Uit de eerste drie cohorten kwamen respectievelijk 1,

3 en 5 vrouwelijke onderwijsbevoegden uit niveau Laag I, terwijl dit voor het

vierde cohort was gestegen naar 22 onderwijzeressen. Procentueel verliep deze

stijging wisselvallig door het kleine aantal vrouwelijke onderwijsbevoegden in

het tweede cohort. Het tweede cohort buiten beschouwing gelaten, steeg het

percentage van 4,2% in het eerste cohort naar 9,3% in het derde cohort en 9,4%

in het vierde cohort. In het vierde cohort sprongen de beroepen van timmerman

en bakker er uit met elk vier. De andere beroepen zoals smid, kuiper, wagen-

maker en blikslager kwamen slechts één keer voor.

Ouders zullen voor meisjes minder bereid zijn geweest om een financieel of-

fer te brengen voor hun studie met het idee dat zij toch zouden trouwen en hun

baan slechts tijdelijk was. Belangrijk voor de toename van onderwijzeressen

uit de lage en middenstand was de uitbreiding van de opleidingsmogelijkheden

na 1876. De normaalscholen die werden opgericht in de provincie waren even-

eens toegankelijk voor meisjes. De studie aan de normaalschool was veel min-

der kostbaar dan aan de Kweekschool voor Onderwijzeressen in de stad Gro-

ningen. Bovendien werden er voor vrouwelijke kwekelingen apart beurzen ter

beschikking gesteld, zodat meisjes uit de lagere stand de mogelijkheid kregen

om een opleiding tot onderwijzeres te volgen. De onderwijswet van 1878 open-

de de deuren van de gemengde lagere school voor onderwijzeressen, waardoor

er meer werkgelegenheid voor ze kwam om met de onderwijsbevoegdheid hun

geld te verdienen.

Uit het niveau Laag II kwamen in totaal slechts vier onderwijzeressen. Een170
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dochter van een stijfselmakersknecht uit het tweede cohort en uit het vierde co-

hort drie onderwijzeressen afkomstig uit het arbeidersmilieu. Alle vier hebben

ze daadwerkelijk als onderwijzeres voor de klas gestaan. Twee waren werk-

zaam op de Noorderhulpschool voor arme kinderen in de stad Groningen. Van

de vier bleef één ongehuwd, twee trouwden en van één was het huwelijk on-

bekend. De twee huwelijkspartners waren een aannemer en een hoofd van de

school.94 Uit de twee laagste niveaus was er bij de onderwijzeressen sprake van

enige sociale mobiliteit die steeg van 4,2% in het eerste cohort naar 11,1% in

het vierde cohort.

In de verschillende sociale niveaus waren een paar specifieke beroepen van

vaders die opvielen vanwege hun hoge aantal en daarom worden deze apart uit-

gelicht. Bij de onderwijzers waren dat zonen van hoofdonderwijzers en land-

bouwers en bij de onderwijzeressen dochters van artsen, predikanten en hoofd-

onderwijzers.

Dochters van artsen en predikanten
De dochters en zonen van predikanten werden tot de categorie Hoog II gere-

kend. De zonen van predikanten vormden slechts een klein groepje binnen de

cohorten, terwijl dokterszonen helemaal een uitzondering waren met slechts

één in het tweede cohort en drie in het vierde cohort. Bij de vrouwelijke onder-

wijsbevoegden vormden de predikantsdochters in de eerste drie cohorten de

grootste groep.95 Voor alle vier cohorten vormden zij respectievelijk 25%,

18,8%, 18,5% en 8,9% van het aantal vrouwelijke onderwijsbevoegden. Dit

hoge aantal werd mede veroorzaakt doordat meerdere dochters van een predi-

kant de onderwijsakte haalden. In het eerste cohort zaten de drie predikants-

dochters Bleijenberg, in het tweede cohort twee zussen Hoitsema, in het derde

cohort de drie zussen Van der Tuuk en in het vierde cohort twee zussen

Thieme.96 Van de vijf dochters van dominee Adriaan Louis Poelman kwamen

twee in het derde en drie in het vierde cohort.97 Predikanten waren niet altijd

heel rijk en vooral in grote gezinnen zal het belangrijk zijn geweest dat de

dochters zelf een inkomen gingen verdienen met een respectabel beroep. De

Groningse predikanten stonden bekend om hun moderne en vooruitstrevende

opvattingen. Zij hadden zelf gestudeerd en zullen bij hun kinderen studie en in-

tellectuele belangstelling hebben bevorderd. Aangezien meisjes voor 1871 nog

niet tot HBS of de universiteit werden toegelaten, was een opleiding tot onder-

wijzeres een geschikte keuze.

De doktersdochters waren in het derde en vierde cohort de opvallende nieuw-

komers onder de onderwijzeressen en vormden meteen de grootste groep in het

niveau Hoog I.98 Weer bepaalden familierelaties het beeld van de afkomst van

onderwijzeressen. Meerdere dochters uit één doktersgezin waren in het bezit

van de onderwijsakte, zoals drie zussen Post en twee zussen Van Calcar uit het

derde cohort en één Van Calcar in het vierde cohort.99 Voor deze toename van

doktersdochters was waarschijnlijk de toegankelijkheid van de normaalscholen

en HBS voor meisjes belangrijk. Alle doktersdochters en veel dochters van pre-

dikanten waren afkomstig uit de Groningse dorpen en voor hen zal een nabij-

gelegen normaalschool of HBS aantrekkelijker zijn geweest dan de Kweek-

school voor Onderwijzeressen in de stad. Maria Berends van Calcar bijvoor-

beeld behoorde samen met Frederika Jacobs en Neeltje Boon in september

1871 tot de eerste meisjesleerlingen aan de Rijks-HBS in Sappemeer.100
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Onderwijzersdochters volgen onderwijzerszonen op 
In de loop van de negentiende eeuw nam de sterftekans af, waardoor mensen

langer actief bij het arbeidsproces betrokken bleven. Het gevolg was dat de

kinderen minder kans hadden om het werk van hun ouders over te nemen.

Volgens Boonstra leidde dit tot een geforceerde toename van intergeneratio-

nele sociale mobiliteit.101 Dit gold vooral voor de mensen met een eigen on-

derneming of bedrijfje. Deze ontwikkeling viel ook waar te nemen bij de

mannelijke onderwijsbevoegden uit de cohorten. Een groot aantal onderwij-

zers trad traditiegetrouw in de voetsporen van hun vaders, soms als opvolger

aan dezelfde school. Voor het eerste cohort lag het percentage zonen van on-

derwijzers met 33,5% nog hoger dan de 29,9% bij de Groningse schoolmees-

ters uit 1828. Het aantal onderwijzerszonen liet in de volgende cohorten ech-

ter een daling zien naar 18,2% in het tweede cohort, 15,6% in het derde en

10,6% in het vierde cohort. Vooral de daling tussen het eerste en het tweede

cohort was aanzienlijk. Deze belangrijke procentuele daling kon voor een

deel verklaard worden uit de toename van het aantal gewone onderwijzers, de

beroepsgroep kon niet meer zelf de toegenomen vraag naar onderwijzers op

de arbeidsmarkt aanvullen. In absolute aantallen was die daling veel minder

spectaculair. Tussen het eerste en het tweede cohort was wel sprake van een

scherpe daling van 61 naar 46 zonen van hoofdonderwijzers, maar daarna

steeg dit aantal weer licht.102 Mogelijk had die absolute afname te maken met

de invoering van het wettelijk verplichtend vergelijkend examen in 1857 om

officieel een einde te maken aan de traditie dat zonen hun vader konden op-

volgen als hoofd van de school. Waar zonen van hoofdonderwijzers steeds va-

ker een ander beroep kozen dan hun vader, viel bij de onderwijzeressen in het

vierde cohort juist een belangrijke toename te constateren van dochters van

hoofdonderwijzers. Deze ontwikkeling was opvallend, omdat in de eerste drie

cohorten deze groep verwaarloosbaar was. In het eerste cohort waren er twee

dochters van hoofdonderwijzer Brugsma, de eerste directeur van de Rijks-

kweekschool.103 In het tweede cohort geen enkele onderwijzersdochter en uit

het derde cohort kozen drie onderwijzeressen het beroep van hun vader.104

Deze cijfers verschilden zeer van die uit het landelijke onderzoek van Van Es-

sen in de periode 1830-1860. Zij constateerde dat 22% van de geslaagde meis-

jes afkomstig was uit een onderwijsmilieu van lager onderwijs tot Latijnse

scholen.105 Volgens Karsten speelden vaders een belangrijke rol in de be-

roepskeuze van de onderwijzeressen.106 Voor 1874 stimuleerden Groningse

onderwijzers hun dochters kennelijk niet om in het onderwijs te gaan werken.

Er was in de provincie Groningen op de gemengde school ook geen werk voor

hen. De onderwijzers die op het Groningse platteland werkten, waren niet ge-

wend aan onderwijzeressen voor de klas. Hoofdonderwijzer Brugsma gaf in

de stad Groningen al vanaf 1838 onderwijs in pedagogiek en onderwijskunde

aan bewaarschoolhouderessen en aanstaande onderwijzeressen.107 Voor zijn

dochters was het normaler om voor een opleiding en beroep in het onderwijs

te kiezen. Na 1877 waren in het vierde cohort de dochters van hoofdonderwij-

zers met het aantal van 31 de grootste groep geworden, zelfs groter dan de

dochters van predikanten en artsen. Zij vormden een substantieel aandeel in

de stijging van de laag ‘Midden II’. De dochters van hoofdonderwijzers tra-

den steeds vaker in de voetsporen van hun vader, maar konden hem niet op-

volgen als hoofd van de school.172
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Boerenzonen en boerendochters
Na hoofdonderwijzer was bij de mannen net als in 1828 landbouwer het meest

voorkomende beroep van de vader. In de opeenvolgende cohorten nam dit aan-

tal toe van 10, 20, 27 naar 44 zonen. Voor het vierde cohort lag dit cijfer nog

slechts drie lager dan de zonen van onderwijzers. Procentueel was er sprake

van een geleidelijke stijging van 5,5% in het eerste cohort naar 9,5% in het

vierde cohort. In 1859 was 41,4% van de Nederlandse beroepsbevolking werk-

zaam in de landbouw. Ten opzichte van de totale beroepsbevolking in Neder-

land kan men spreken van een ondervertegenwoordiging van het beroep van

landbouwer, zeker voor een echte landbouwprovincie als Groningen.108

De problemen bij de indeling van het beroep van landbouwer op het juiste

sociale niveau zijn al aangekaart in de paragraaf ‘Sociale beroepenstratificatie

voor Groningen’. Op individueel niveau kunnen namelijk grote sociale ver-

schillen optreden tussen de landbouwers van boerenknechten in niveau Laag I

tot rijke boeren in niveau Hoog II. Het beroep van landbouwer is bij de man-

nen in deze sociale beroepenstratificatie ingedeeld bij het niveau Midden II.

Landbouwers vormden een grote groep en de keuze om deze beroepsgroep te

rangschikken in de laag Midden II had daardoor een belangrijk invloed op de

statistische cijfers. Als de landbouwers waren ingedeeld bij Laag I zou voor de

eerste drie cohorten het niveau Midden II de grootste categorie blijven, maar

bij het vierde cohort zouden de rollen zijn omgedraaid. In de groep landbou-

wers zat een aantal gewone boerenknechten en landarbeiders die in niveau

Laag II zijn geplaatst, maar niet altijd kon bij de vermelding van het beroep

‘landbouwer’ de status en werkzaamheden achterhaald worden.

Bij de vrouwen was de groep heel klein en ging het om zes dochters van

landbouwers. Zij zijn individueel onderzocht en specifiek ingedeeld in het

sociale beroepenstratificatiemodel. De eerder genoemde adellijke Maria Met-

ta Louisa Trip uit het derde cohort behoorde bijvoorbeeld tot niveau Hoog I.

Vier andere vrouwen uit het vierde cohort zijn ingedeeld in niveau Midden I

waar Kooij ook de veehouder uit de stad Groningen plaatste. Jantje Borgman

bijvoorbeeld was de dochter van Cornelis Borgman, één van de belangrijke

rijke en ondernemende boeren uit die tijd.109 Sommige hadden bovendien an-

dere nevenfuncties zoals de vader van Gezina Johanna Oldenbanning die in

het bestuur zat van de coöperatieve zuivelfabriek in Dalen.110 De vader van

Bouwina Heigina Toxopeus was eerst alleen landbouwer, maar stond later

ook vermeld als steenfabrikant. Voor deze boerendochters betekende het be-

roep van onderwijzeres een sociale daling.

Dochters en zonen van weduwen
Een verklaring voor de toename van het aantal meisjes dat de onderwijsakte

haalde, lag volgens de pedagogische literatuur in het feit dat meisjes uit de be-

schaafde, maar niet erg rijke gezinnen, steeds vaker onvrijwillig ongetrouwd

bleven. De reden hiervoor was dat zij geen flinke bruidsschat meekregen. Mo-

gelijk had een vroege dood van de vader als kostwinner hiermee te maken. De

akte vormde dan een garantie om in het eigen inkomen te kunnen voorzien.111

Everard constateerde dat het vroegtijdige overlijden van de vader voor de we-

duwe een motivatie was om haar dochters een opleiding te laten volgen zodat

ze tenminste tot hun huwelijk, en in geval van nood nog daarna, zelf hun geld

konden verdienen.112 Ook Megens en Rol stelden dat juist weduwen het belang 173
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van een goede opleiding voor hun dochters belangrijk vonden vanwege hun ei-

gen situatie. Het idee dat vrouwen zichzelf moesten kunnen redden, zou voor

deze moeders en dochters sterker gelden.113 Megens en Rol vonden een opval-

lend groot aantal meisjes op de kweekschool, waarvan de moeder al weduwe

was. Dit aantal was beduidend hoger in vergelijking met de jongens. Bij nader

onderzoek bleken deze weduwen meestal niet onbemiddeld, waardoor zij hun

dochters konden laten studeren.114 Zowel Everard als Megens en Rol geven

echter geen cijfers over dit verschijnsel. Van Det nam in zijn boek eenzelfde

verschijnsel waar, maar dan voor de onderwijzers. Volgens hem waren zij veel-

al afkomstig uit de categorie van verarmde gezinnen van weduwen die het

vroeger goed hadden. Deze weduwen spanden zich extra in om voor hun kin-

deren een fatsoenlijke positie te verwerven.115 Depaepe en Simon kwamen in

hun onderzoek naar geslaagde onderwijzers voor het onderwijsexamen in Bel-

gië in 1850 uit op een percentage van 15% weduwen onder de moeders.116 Ze

vermeldden echter niet hoe dit cijfer in verhouding stond met het gemiddelde

voor de gehele bevolking.

Dit onderzoek naar de geslaagde onderwijzers en onderwijzeressen in de pe-

riode 1848-1887 in Groningen bevestigde het beeld van Megens en Rol. Een

groot deel van de vrouwelijke cohortleden had hun vader al verloren voor het

behalen van de onderwijsakte. Er was in de periode 1848-1887 wel sprake van

een daling van het aantal kwekelingen zonder vader. De hoge percentages in de

eerste drie cohorten hingen weer samen met het kleine aantal vrouwelijke co-

hortleden en het effect van meerdere dochters uit één gezin zonder vader. In het

eerste cohort zaten bijvoorbeeld drie zussen Schneither en drie zussen Post van

wie de vader al vroeg overleden was.117 Voor het eerste cohort had meer dan

een derde van de vrouwelijke onderwijsbevoegden hun vader al op vroege leef-

tijd verloren, maar voor het vierde cohort was dit ruim een vijfde deel. Het vier-

de cohort was wel enorm in aantal toegenomen tot 234 vrouwen. Van meer dan

één op de vijf kwekelingen, in totaal 54 meisjes, maakte de vader hun slagen

voor de onderwijsakte niet meer mee. Dit betekende dat zij voor de achttiende

verjaardag van hun dochter overleden waren. Het aantal zonen van weduwen

die de onderwijsakte behaalden, leek minder dan bij de vrouwen, maar deze

percentages kwamen in de buurt van de vijftien procent uit het bovengenoem-

de onderzoek van Depaepe en Simon. 

Huwelijksmobiliteit
Sociale mobiliteit van vrouwen verliep gewoonlijk niet via beroepsmobiliteit,

maar via huwelijksmobiliteit.118 Veel vrouwelijke onderwijsbevoegden waren

afkomstig uit de hogere sociale klasse en zouden sociaal dalen als zij het beroep

van onderwijzeres gingen uitoefenen. Slechts een klein aantal onderwijzeressen

was zelf door hun opleiding en beroep sociaal gestegen naar het niveau Mid-

den II. Voor beide groepen vrouwen gold dat zij bij hun huwelijk in den regel

de sociale positie van hun echtgenoot verwierven.119 In de keuze van een huwe-

lijkspartner vormde sociale klasse daarom een belangrijke factor. Het is een al-

gemeen erkend idee dat ouders het beste wensen voor hun kinderen en daarom

een maatschappelijk zo hoog mogelijke huwelijkspartner willen. Daarnaast blij-

ken ouders eveneens een voorkeur te hebben voor een schoondochter of schoon-

zoon uit hun eigen sociale klasse. Beide ambities leidden ertoe dat mensen voor-

al binnen hun eigen sociale klasse trouwden en tot zogenaamde ‘endogame hu-174
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welijken’.120 Uit onderzoek in de Historische Steekproef Nederlandse bevolking

bleek ongeveer de helft van alle huwelijken uit de tweede helft van negentien-

de eeuw endogame huwelijken te zijn. Aan het einde van de negentiende eeuw

was er echter sprake van een afnemende endogamie. Steeds meer mensen

trouwden met iemand uit een andere sociale laag dan zijzelf kwamen. De afna-

me van de endogamie verliep wel grillig. Sommige sociale klassen waren meer

gesloten dan andere en daar werd meer onderling getrouwd. Uit onderzoek naar

de partnerkeuze bleek dat de bovenlaag van de bevolking in de periode 1840-

1859 vrij gesloten was en onderling trouwde. Vanaf 1880 was er meer openheid

in de keuze voor een partner uit een andere sociale klasse. Niet onbelangrijk bij

het bepalen van de endogamie was de grootte van de eigen sociale groep. De ho-

gere sociale klasse vormde een relatief klein deel van de totale bevolking en

daarmee was hun huwelijksmarkt beperkter dan bij andere sociale groepen.121

De vrouwelijke onderwijsbevoegden uit de periode 1848-1887 waren afkom-

stig uit verschillende sociale klassen. De hogere klasse en hogere middenklas-

se voerden vooral in de eerste drie cohorten de boventoon, maar er was sprake

van een dalende trend. Uit het eerste cohort behoorden de getrouwde vrouwen

vrijwel allemaal tot het sociale niveau Hoog I en II en trouwden eveneens bin-

nen dit hoge milieu. Hun onderwijsbevoegdheid hadden zij waarschijnlijk

nooit in de praktijk van de school gebruikt en hun huwelijk voorkwam sociale

daling. De helft koos een huwelijkspartner uit dezelfde sociale laag. De endo-

gamie van de vrouwelijke onderwijsbevoegden uit het eerste cohort week daar-

mee niet af van de cijfers voor de hogere sociale klasse in Nederland. De eni-

ge in het eerste cohort die lager huwde naar het niveau van Midden II was de

predikantsdochter, Antoinetta Frederica Bleijenberg, die trouwde met een

hoofdonderwijzer uit Amsterdam. Deze hoofdonderwijzer, Auke Heinsius, was

wel een bekende schrijver van onderwijsboeken en vanaf 1888 lid van het

hoofdbestuur van het Nederlands Onderwijzers Genootschap. De enige die vol-

gens het beroepenstratificatiemodel twee niveaus steeg, was Geesje Brugsma

die met een notaris trouwde. Haar vader was niet de minste hoofdonderwijzer,

maar de gerenommeerde directeur van de Kweekschool voor Onderwijzers.

Uit het kleine groepje onderwijsbevoegden uit het tweede cohort stegen twee

predikantsdochters, de één trouwde met een arts en de andere met een notaris.

De meest opmerkelijke sociale mobiliteit vertoonde Grietje Eleveld die zelf

door haar opleiding sociaal twee niveaus vooruit was gekomen als dochter van

een stijfstelmakersknecht naar niveau Midden II en bij wie op de huwelijksak-

te het beroep ‘hoofdonderwijzeres’ vermeld stond. Door haar huwelijk met een

aannemer daalde ze mogelijk weer naar Laag I.122 Het derde cohort had voor-

al te maken met sociale dalers. Acht vrouwen daalden door hun huwelijk zelfs

twee sociale niveaus. Eén predikantsdochter kwam in de laag Midden II terecht

door te trouwen met een boekhandelaar. De andere dochters van artsen, burge-

meesters, een notaris en hoogleraar kwamen na hun huwelijk in laag Midden I

terecht. De meeste van hen kozen een leraar in het middelbaar onderwijs als

echtgenoot. Twee dochters van een grofsmid en steenhouwer waren zelf al so-

ciaal gestegen als onderwijzeres en trouwden binnen hun nieuw verworven

stand. Twee predikantsdochters en een dochter van een lector trouwden om-

hoog naar het hoogste niveau Hoog I met een arts, notaris en een advocaat. De

endogamie binnen het derde cohort was zeer laag met slechts 20% van de der-

tig gehuwde vrouwelijke onderwijsbevoegden.123 De sociale afkomst van de 175
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onderwijsbevoegden was nog relatief hoog, maar het lage percentage voor en-

dogamie leek meer op het percentage van de lage middenklasse dan van de ho-

gere klasse.124 Vaak werd de onderwijsakte als een garantie gezien voor meis-

jes uit de hogere stand wiens kansen op de huwelijksmarkt niet rooskleurig wa-

ren wegens de sombere financiële omstandigheden van de familie. Zij hadden

dan de mogelijkheid om zelf geld te verdienen. Deze vrouwen liepen dus al een

risico om sociaal te dalen.

In het vierde cohort was het sociale niveau van de vrouwelijke onderwijsbe-

voegden gedaald en kwam het grootste deel uit het niveau Midden II. De mees-

te vrouwen trouwden binnen hun eigen sociale milieu. De endogamie van de

huwelijken bedroeg 43,9%. Vijftien dochters van schoolhoofden trouwden met

een onderwijzer of hoofdonderwijzer. Van de negen predikantsdochters huw-

den twee met een predikant. En de enige schippersdochter trouwde met een

schipper. In het vierde cohort waren meer vrouwen die stegen dan daalden door

hun huwelijk. Negen vrouwelijke onderwijsbevoegden stegen vanuit de kleine

middenstand naar een hoger sociaal milieu. Vier zelfs naar niveau Hoog I, drie

trouwden met een arts en één met de president van de Raad van Justitie in Me-

dan. Van de predikantsdochters huwden vier omhoog, waarvan drie met een

arts en één met een advocaat. Van de elf onderwijzeressen die zelf omhoog wa-

ren gekomen uit Laag I huwden vijf met een onderwijzer of hoofdonderwijzer.

Drie stegen sociaal verder door te trouwen met een leraar, bankier of een arts.

De enige uit Laag II was een arbeidersdochter die in het huwelijk trad met het

hoofd van een school. De vrouwelijke onderwijsbevoegden die sociaal daalden

waren in de minderheid en daalden meestal slechts één niveau. Slechts drie on-

derwijzeressen daalden van hun sociale niveau Midden II naar Laag I. Het vier-

de cohort was zelf voornamelijk afkomstig uit de middenklassen en het geste-

gen percentage voor endogamie was vergelijkbaar met het percentage uit de

Historische Steekproef Nederlandse bevolking.

Besluit

Het huwelijkspercentage van de vrouwelijke onderwijsbevoegden lag bedui-

dend lager dan bij de mannen. Het belang van het huwelijk verschilde voor on-

derwijzeressen met de onderwijzers. Vrouwen trouwden om een kostwinner te

krijgen en mannen trouwden als ze kostwinner konden zijn. Onderwijzers die

snel een goede positie verwierven konden eerder een gezin onderhouden. De

duidelijkste relatie tussen de positie van hoofdonderwijzer en het huwelijk

blijkt uit het aantal onderwijzers dat binnen een jaar na de benoeming als

hoofdonderwijzer in het huwelijk trad. Het huwelijkspercentage voor onder-

wijzers die het in hun loopbaan niet verder brachten dan hulponderwijzer of

gewoon onderwijzer lag lager dan van de andere mannelijke onderwijsbevoeg-

den, terwijl zij voor dezelfde opleiding waren geslaagd. Zij hadden echter een

gering inkomen en een lagere sociale status. Vooral het huwelijkspercentage

voor de hulponderwijzers uit de periode 1858-1867 was opvallend laag. De

stijging van de jaarwedde van hulponderwijzers in de jaren zeventig verbeter-

de hun huwelijkskansen. Daarnaast zorgde de nieuwe functie van ‘onderwijzer

met verplichte hoofdakte’ in de onderwijswet van 1878 ervoor dat de onder-

wijzers weer meer waarde gingen hechtten aan de hoofdakte.176
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Onderwijzeressen met een hogere positie bleven juist vaker ongehuwd of

trouwden later dan de andere vrouwelijke onderwijsbevoegden. Door hun op-

leiding en diploma waren onderwijzeressen in staat om in hun eigen levenson-

derhoud te voorzien. Ongehuwde hoofdonderwijzeressen werkten meestal tot

hun pensioen in het onderwijs. Hoe hoger de onderwijzeres was opgeleid hoe

groter de kans dat zij ongehuwd was. Haar ongehuwde status maakte het ook

mogelijk om een hogere functie te bereiken. De meeste onderwijzeressen stop-

ten vanwege hun huwelijk met werken. Sommige onderwijzeressen gebruikten

hun onderwijsakte op latere leeftijd weer, soms na het overlijden van hun echt-

genoot. Veel vrouwelijke onderwijsbevoegden trouwden met mannelijke on-

derwijsbevoegden. Onderwijzeressen die op de gemengde scholen gingen les

geven, trouwden vaker met onderwijzers. Opvallend was dat onderwijzeressen

met een onderwijzer als echtgenoot vaker bleven doorwerken na hun huwelijk.

Onderwijzers en onderwijzeressen in de provincie Groningen hadden een

verschillende sociale afkomst. In de loop van de onderzoeksperiode daalde bij

zowel onderwijzers als onderwijzeressen het niveau van sociale afkomst en

werd het verschil kleiner. Het merendeel van de onderwijzers was afkomstig

uit hetzelfde sociale milieu, de kleine burgerij, waar zij als onderwijzer ook

toebehoorden. Het beeld uit de negentiende eeuw dat onderwijzers vooral ar-

beiderszonen waren, strookte niet met de werkelijkheid, maar deze groep nam

in de loop van de onderzoeksperiode wel gestaag toe. Zo vormde in de tweede

helft van de negentiende eeuw het beroep van onderwijzer een manier om so-

ciaal te stijgen. Wel werd vooral de nieuwe beroepsgroep van gewone onder-

wijzers die ontstond als zelfstandige functie onder leiding van het schoolhoofd

relatief meer aangevuld vanuit de lagere klasse ‘Laag I’. De daling in de af-

komst van onderwijzers ging dus gepaard met het ontstaan van de lagere soci-

ale positie van gewoon onderwijzer als vaste betrekking. De mogelijkheid voor

arbeiderszonen om door studie hogerop te komen was een nieuw verschijnsel.

Deze ontwikkeling werd door tijdgenoten opgemerkt en als kenmerk gezien

van het onderwijzersberoep. De standenmaatschappij ontwikkelde zich door

het volksonderwijs naar een samenleving waar sociale mobiliteit mogelijk was.

Een groot deel van de vrouwelijke onderwijsbevoegden was afkomstig uit de

hogere sociale laag. Als zij daadwerkelijk voor het beroep van onderwijzeres

kozen, was er sprake van sociale daling. Een groot deel van de vrouwelijke on-

derwijsbevoegden ging echter niet of slechts kort in het onderwijs werken en

trouwde daarna binnen haar eigen stand. Zij ontleenden dan hun sociale posi-

tie aan het beroep van hun echtgenoot. De onderwijzeressen die in het onder-

wijs bleven werken en niet huwden, konden op een ‘nette’ manier in hun on-

derhoud voorzien. Meestal zullen zij op deze manier juist verdere sociale da-

ling hebben voorkomen. Wanneer zij op de meer elitaire meisjesscholen in de

stad gingen werken of zelf een eigen school voor jonge juffrouwen oprichtten,

bleven zij in contact met hun eigen sociale milieu. De welgestelde, beschaaf-

de, dames kwamen niet op de gewone openbare volksschool terecht en zeker

niet op een dorpsschool. Een klein aantal vrouwen uit de lagere stand profiteer-

de van de openstelling van de gewone lagere school voor onderwijzeressen en

kon door haar eigen opleiding en beroepskeuze zelf sociaal stijgen. Het beeld

van de rijkeluisdochters klopte wel voor de kwekelingen die de onderwijsakte

haalde, maar niet voor de onderwijzeressen in de praktijk van het openbaar la-

ger onderwijs. 177
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Deel II: 
Groninger onderwijzers en 

onderwijzeressen leven hun beroep, 
ca. 1840-1920
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4 Benoemingen en onderlinge 
verhoudingen

Inleiding

In de loopbaan van een onderwijsgevende was een benoeming van grote bete-

kenis. De onderwijsgevenden waren voor hun loopbaan in het lager onderwijs

afhankelijk van het gemeentebestuur als werkgever en de schoolinspectie als

toezichthouder. De benoemingsprocedures voor hoofdonderwijzer en voor

hulponderwijsgevende of gewoon onderwijsgevende waren in de Onderwijs-

wet vastgelegd. Het recht om een onderwijsgevende te benoemen lag bij de ge-

meenteraad die kon kiezen uit een voordracht van kandidaten. Het college van

B&W en de schoolopziener dienden gezamenlijk tot een voordracht te komen.

Deze wettelijke samenwerking tussen gemeentebestuur en schooltoezicht kon

tot onderlinge spanningen leiden. De kerk was in de benoemingsprocedure

door de wet officieel buitenspel gezet. Vanwege de verbondenheid van de po-

sitie van hoofdonderwijzer en de kerkelijke bedieningen had de Nederlands

Hervormde Kerk buiten de officiële wettelijke procedure om toch zeggenschap

over de benoeming. Hoe deze invloed tot uitdrukking kwam, wordt in dit

hoofdstuk onderzocht. De strijd om het beheer van het onderwijs die in het on-

derzoek van Verhoeven naar voren kwam, spitste zich toe op de vraag wie de

onderwijzer mocht benoemen. De zedelijke invloed van de persoon die het on-

derwijs verzorgde, was van cruciaal belang, niet zijn onderwijskundige kwali-

teiten. Volgens Verhoeven waren onderwijzers zelf geen partij in de strijd om

het onderwijs, maar vormden zij het voorwerp in de strijd.1 In dit hoofdstuk

wordt gekeken welke rol de onderwijzers zelf konden spelen bij de benoeming.

De benoeming van het hoofd van de school was, vooral in de dorpen, een be-

langrijke gebeurtenis voor de ingezetenen. Een hoofdonderwijzer kon gewoon-

lijk twintig tot veertig jaar zijn stempel drukken op de ontwikkeling en opvoe-

ding van de jeugd in een dorp of stadswijk. Voor de benoeming van de hoofd-

onderwijzers was de invoering en later de afschaffing van het vergelijkend exa-

men erg belangrijk. Deze benoemingsprocedure was een middel om de onder-

wijsvernieuwingen sneller door te voeren. De best opgeleide onderwijzers had-

den de meeste kans om op de voordracht te komen. Het was de bedoeling om

erfopvolging of een voorkeur voor lokale kandidaten van gemeentebesturen en

ouders te doorbreken.2 In dit onderzoek wordt daarom uitgebreid ingegaan op

de praktijk van het vergelijkend examen en de effecten die het had op de loop-

baan van individuele onderwijzers. 

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt speelden een grote rol bij de benoe-

ming van gewone onderwijsgevenden. De wettelijke bepalingen over het aan-

tal leerlingen per onderwijsgevende en de toename van het aantal leerlingen

door de bevolkingsgroei beïnvloeden de arbeidsmarkt voor onderwijsgeven-

den. Daarnaast drukten de jaarwedden voor onderwijsgevenden zwaar op de

begroting van de gemeenten. De schoolopziener controleerde de gemeentebe-

sturen op het uitvoeren van de wettelijke normen voor onderwijspersoneel. 181

Proefschrift binnen noten  20-10-2014  14:19  Pagina 181



Bij de benoeming van gewone onderwijzers en onderwijzeressen was de rol die

de hoofdonderwijzer kon spelen van belang. De onderwijsgevende kwam bij

hem in de school onder zijn directe toezicht te werken. In de onderzoeksge-

meenten Slochteren en Warffum wordt onderzocht hoe het college van B&W

overleg pleegde met de schoolopziener en met de hoofdonderwijzer over de be-

noeming van een hulponderwijzer.3 Uit de gemeente Slochteren was de uitge-

breide correspondentie tussen de schoolopziener enerzijds en het college van

B&W en de hoofdonderwijzer anderzijds uit de jaren zeventig grotendeels be-

waard gebleven. Het onderzoek richt zich daarom voor de periode 1857-1878

vooral op Slochteren. Uitgebreid komen de problemen rond de benoeming van

een hulponderwijzer in Siddeburen aan bod om te laten zien welke rol de

schoolopziener speelde. In Warffum is de periode 1887 tot en met 1906 inte-

ressant, omdat in het gemeentearchief van Warffum uitgebreide documentatie

van de sollicitatieprocedure voor onderwijzers en onderwijzeressen bewaard is

gebleven. De invloed van de hoofdonderwijzer komt hier duidelijk naar voren.

Deze mooie bron met vele sollicitatiebrieven en adviezen is gebruikt als casus

voor een analyse van de criteria waaraan onderwijsgevenden moesten voldoen

en of aan onderwijzers andere eisen werden gesteld dan aan onderwijzeressen.

4.1 De benoeming van de hoofdonderwijzer

Het vergelijkend examen

De invoering van het vergelijkend examen
De overheid wilde ervoor zorgen dat de best gekwalificeerde onderwijzer de

meeste kans maakte bij een benoeming als hoofd van de school in plaats van

de lokale kandidaat die gewild was bij het gemeentebestuur, de ouders of het

kerkbestuur. Daarom werd al in 1812 een vergelijkend examen verplicht ge-

steld voor alle vacatures voor hoofdonderwijzer bij openbare scholen.4 Een

Koninklijk Besluit uit 1830 schafte de verplichting af en bood de mogelijkheid

tot dispensatie als er overeenstemming bestond binnen de gemeente over de ge-

wenste kandidaat en de schoolopziener zijn goedkeuring verleende. Het hou-

den van een vergelijkend examen diende de norm te blijven. Na 1830 nam het

aantal vergelijkende examens echter drastisch af.5 Meestal ging de benoeming

naar de waarnemend onderwijzer als die tot tevredenheid van het gemeentebe-

stuur, ouders, kerkbestuur en schoolopziener les gaf op de school. In 1849 bij-

voorbeeld kreeg waarnemend hoofdonderwijzer Egbert Havinga op verzoek

van de ingezetenen de benoeming als hoofd van de school in Scharmer alwaar

hij ook al benoemd was als koster.6 De onderwijswet van 1857 stelde daarom

het vergelijkende examen voor de benoeming van een hoofdonderwijzer weer

verplicht.

Verzoek om dispensatie van een vergelijkend examen in Warffum
Om zonder een vergelijkend examen een hoofdonderwijzer te benoemen, dien-

de er overeenstemming te bestaan over de kandidaat. In Warffum waren na het

overlijden van hoofdonderwijzer Lubbertus Patroclus Römelingh in oktober

1857 meer gegadigden. De twee hulponderwijzers die Römelingh voor eigen

rekening in dienst had, werden beide ‘ten name en ten voordele van de Erven182
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van Römelingh’ belast met de tijdelijke waarneming van schoolhoofd. Deze

periode liep per 1 januari 1858 af op het moment van de invoering van de nieu-

we onderwijswet en het vervallen van de mogelijkheid tot dispensatie. Eén van

de hulponderwijzers verzocht de gemeenteraad zonder vergelijkend examen te

worden benoemd. Homme Werkman gaf de gemeenteraad de verzekering ‘gee-

ne moeite en opoffering’ te sparen om de jeugd ‘naar verstand en hart te vor-

men tot alle christelijke en maatschappelijke deugden’.7 Hulponderwijzer

Werkman wees de gemeenteraad erop dat het een normale procedure was het

waarnemend hoofd zonder vergelijkend examen te benoemen en noemde vele

voorbeelden uit de nabije omgeving waar dit was gebeurd.8 De positie van

hoofd van de school in Warffum was zeer aantrekkelijk, zodat er een groot aan-

tal gegadigden te verwachten was.9 De andere hulponderwijzer diende geen

verzoek in bij de gemeenteraad. Hij had pas een half jaar de tweede rang en

was slechts enkele maanden in Warffum werkzaam. De concurrentie kwam van

hoofdonderwijzer Martinus Jacobus Roegholt van de school in Breede, gelegen

in dezelfde gemeente. Roegholt stuurde twee lovende attesten van schoolopzie-

ner Hofstede de Groot mee als bewijs van zijn geschiktheid. De schoolopzie-

ner noemde Roegholt een ‘kundig en braaf mensch’ die zeer geschikt was om

verstandig en oordeelkundig klassikaal onderwijs te geven. Zijn school be-

schouwde de schoolopziener tot de ‘aller uitmuntendsten’ en ‘in het algemeen

tot één der allerbesten’ van het derde schooldistrict.10

Met vier tegen drie stemmen besloot de gemeenteraad geen vergelijkend exa-

men te houden, waarna hoofdonderwijzer Roegholt met vijf van de zeven

stemmen gekozen werd om voor te dragen bij de minister. Een verzoek om dis-

pensatie bij de minister diende met redenen omkleed te zijn en daarom besloot

de gemeenteraad de twee verklaringen van schoolopziener Hofstede de Groot

mee te sturen.11 De minister liet echter via Gedeputeerde Staten weten dat er

geen termen gevonden waren om dispensatie van een vergelijkend examen te

verlenen.12 Er waren meerdere kandidaten en er was geen overeenstemming

binnen de gemeenteraad. Belangrijker was dat het gemeentebestuur geen over-

leg had gevoerd met de schoolopziener, terwijl het gemeentebestuur wel twee

oude, lovende, verklaringen van hem had gebruikt. 

Op 15 en 16 januari 1858 werd nu in Warffum het vergelijkend examen ge-

houden. Het was niet bekend of hoofdonderwijzer Roegholt mee heeft gedaan

met het vergelijkend examen, maar zijn naam kwam niet voor op de voordracht

met zes onderwijzers. Hoofdonderwijzer Molema van de school in Adorp

kreeg de benoeming.13 In het verslag van de plaatselijke schoolcommissie van

Warffum bleef een spijt doorklinken dat hoofdonderwijzer Roegholt het niet

geworden was.14 Hoofdonderwijzer Molema werd steevast ongunstiger beoor-

deeld ten opzichte van de hoofdonderwijzer van Breede.15 Ook de waarnemend

hoofdonderwijzers Werkman en Zuidhof stonden niet op de voordracht. Beiden

vertrokken spoedig daarna om hun loopbaan elders voort te zetten.16

De benoemingsprocedure
Het organiseren van een vergelijkend examen was een tijdrovende manier om

een hoofdonderwijzer te benoemen. Naast alle voorbereidingen nam het verge-

lijkend examen zelf afhankelijk van het aantal sollicitanten één of meerdere da-

gen in beslag. Wegens de lange benoemingsprocedure werd direct een waarne-

mend hoofd aangesteld, zodat het onderwijs in de school gewoon doorgang kon 183
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vinden. De schoolopzieners hadden de supervisie over het vergelijkend exa-

men. De gehele procedure voor het vergelijkend examen werd tot in detail met

een strak tijdspad wettelijk vastgelegd.17 Na een oproep in het onderwijzers-

tijdschrift de Nieuwe Bijdragen en de lokale kranten, konden sollicitanten de

vereiste stukken opsturen, waarna een vergelijkend examen plaats vond. Van

de best presterende kandidaten maakte het college van B&W in overleg met de

schoolopziener de voordracht op. De voordracht diende te bestaan uit minimaal

drie en maximaal zes onderwijzers. Na 1878 was het maximum verlaagd naar

vijf. De gemeenteraad koos door middel van stemming één van de kandidaten

en benoemde de hoofdonderwijzer via een raadsbesluit. Het benoemingsrecht

lag zo bij de gemeenteraad, maar haar keuze werd beperkt tot de beste deelne-

mers van het vergelijkend examen die de schoolopziener had getest op hun

kennis en onderwijskwaliteiten. De maximale wettelijke termijn waarin de ge-

hele procedure moest plaatsvinden kwam in totaal op bijna vijf maanden. 

De schoolopziener nam het vergelijkend examen meestal zelf af of liet het

onder zijn toezicht door een deskundige afnemen in het bijzijn van burgemees-

ter en wethouders en de plaatselijke schoolcommissie.18 Tijdens de gehele be-

noemingsprocedure diende de schoolopziener en het college van B&W voort-

durend overleg te plegen. De schoolopziener had de leiding over dit proces. Hij

had de meeste ervaring met benoemingen aangezien hij in zijn schooldistrict

elk jaar wel één tot drie vacatures had.

Volgens de onderwijswet van 1857 werd de voordracht voor een hoofdonder-

wijzer opgesteld door het college van B&W in overleg met de schoolopziener.

De wet van 1878 haalde deze overlegstructuur uit de benoemingsprocedure en

hevelde de bevoegdheid voor het opstellen van de voordracht over naar de nieu-

we, hogere, functie van districtschoolopziener.19 Deze stuurde de voordracht

dan rechtstreeks naar de gemeenteraad. Na de afschaffing van het vergelijkend

examen in de wet van 1889 kregen het college van B&W en de districtschool-

opziener in principe een gelijkwaardige positie en dienden samen de voordracht

op te stellen. Het Koninklijk Besluit van 1890 legde in de uitvoering het initia-

tief bij de districtschoolopziener. Hij diende in overleg te treden met burgemees-

ter en wethouders, ‘ten einde tot de noodige overeenstemming betreffende het

opmaken der voordracht te komen’.20 Kwamen zij er samen niet uit dan moest

er toch een vergelijkend examen gehouden worden waarbij de districtschool-

opziener weer de leiding kreeg en de voordracht mocht opstellen.

De voorbereiding van het vergelijkend examen
Elke onderwijzer in het bezit van de tweede rang of hoofdakte kon zich aan-

melden voor het vergelijkend examen. Voor een sollicitatie stuurden ze een

door de schoolopziener gewaarmerkt afschrift van de hoofdakte op, want het

originele document moest niet verloren raken. Daarnaast diende de onderwij-

zer een getuigschrift van goed zedelijk gedrag op te sturen. Dit document was

voor het verkrijgen van de functie van hoofdonderwijzer bijna net zo belang-

rijk als de hoofdakte en werd afgegeven door het dagelijks bestuur van de ge-

meente of gemeenten waar de onderwijzer gedurende de twee laatste jaren had

gewoond.21

Het was voor de onderwijzers een hele opgave om alle benodigde papieren

bij elkaar te krijgen. Regelmatig kwam het voor dat sollicitanten niet de juiste

stukken konden overleggen met als gevolg dat ze werden uitgesloten van deel-184
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neming aan het vergelijkend examen. In Grootegast werd in 1859 zelfs de helft

van de 22 sollicitanten afgewezen, omdat zij de wettelijk gevorderde papieren

helemaal niet of onvolledig hadden ingezonden.22 Soms verschenen sollicitan-

ten bij het vergelijkend examen zonder de juiste documenten te hebben in-

gezonden. Om teleurstelling en onrust bij het examen te voorkomen en onder-

wijzers niet voor niets de hele reis te laten ondernemen, diende het gemeente-

bestuur de sollicitanten van tevoren te waarschuwen dat zij dan van het examen

zouden worden uitgesloten.23 Bij veel vergelijkende examens kwam een deel

van de uitgenodigde sollicitanten niet opdagen. In Warffum waren in 1858 bij-

voorbeeld 35 van de 61 sollicitanten niet opgekomen. De schoolopziener dacht

dat de moeilijke reisgelegenheid de oorzaak was.24

De examens begonnen vaak al om negen uur ’s ochtends. Sollicitanten die

ver weg woonden, dienden een dag eerder te arriveren om op tijd aanwezig te

kunnen zijn. De wegen naar afgelegen dorpen waren vooral in de winter vaak

slecht begaanbaar. De onderwijzers reisden meestal te voet of per trekschuit.

Onderwijzer Molema beschreef hoe hij in de jaren twintig van de negentiende

eeuw de dag voor een examen al op reis ging. Lopend door de klei van Euvel-

gunne naar Eenum kwam hij als een ‘slijkgraver’ aan in de herberg van het

dorp.25 De schoolopzieners kwamen meestal per rijtuig, maar konden ook niet

altijd overal op het platteland komen. Schoolopziener Van Swinderen liet in au-

gustus 1845 verstek gaan bij een vergelijkend examen in Garnwerd vanwege

het slechte weer en zijn gezondheid. Hij was de nacht ervoor onwel geworden

en durfde het niet te wagen om in ‘zulk verschrikkelijk weder op weg te bege-

ven, gelijk er dan ook mijn Ambtgenoot Dr. Gleuns zich eene erge verkoudheid

door op den hals heeft gehaald’.26 Pas na 1866 werden in de provincie Gronin-

gen spoorwegverbindingen aangelegd, waardoor voor sommige plaatsen de

reistijd verkort werd.27

De uitvoering van het vergelijkend examen
De schoolopziener had de leiding bij het vergelijkend examen. Hij gaf de

burgemeester van tevoren instructies over wat hij nodig had bij het afnemen

van het examen en welke taak de burgemeester diende te vervullen. School-

opziener Van Swinderen verzocht in 1847 de burgemeester van Grijpskerk

om toezicht te houden in het schoolvertrek waar de onderwijzers hun schrifte-

lijke werk moesten verrichten en te zorgen dat alles ordelijk verliep. Er wa-

ren blijkbaar wel eens misstanden voorgevallen, waardoor de veldwachter tij-

dens het schriftelijk examen beschikbaar diende te zijn om ervoor te waken

dat er geen contact was tussen de sollicitanten en ‘gedienstige medehelpers,

die hun wel eens door geopende vensters stukken bezorgen, die zij dan als

hun eigen werk opgeven’. Het examen moest onpartijdig en rechtvaardig zijn

en de onderwijzers moesten rustig kunnen werken.28 Schoolopziener Baale

gaf het college van B&W van Warffum een gedetailleerd overzicht van wat

hij allemaal nodig had om het vergelijkend examen op 14 augustus 1874 voor

de functie van hoofd van de mulo soepel te laten verlopen. De schoolopzie-

ner wilde de beschikking krijgen over twee aangrenzende lokalen, zodat één

voor het mondeling en één voor het schriftelijk examen kon worden gebruikt.

In elk lokaal had hij een zwart bord met krijt en spons nodig. De plaatsen van

de acht deelnemers dienden met een geschreven of gedrukt nummer worden

aangegeven en elke kandidaat kreeg dan een dichtgevouwen briefje met zijn 185
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nummer erop uitgereikt. Er moesten genoeg schrijfbehoeften voor alle solli-

citanten aanwezig zijn.29

Het programma van het vergelijkend examen in Kalkwijk in 1867 gaf een

goed inzicht hoe een examendag er voor de onderwijzers uitzag. Het examen

begon om negen uur met de plaatsing van de deelnemers en het trekken van

nummers. De ochtend werd verdeeld in blokjes van drie kwartier, waarin de

kandidaten opgaven maakten en de examinatoren de antwoorden van de vori-

ge vragen nakeken. Achtereenvolgens kregen de sollicitanten een opgave over

hun visie op de onderwijzer, sommen, een natuurkundige vraag, taalkundig

werk, een opgave over vormleer en aardrijkskunde, schrijven en lezen. Tussen

twee en vier uur kon beurtelings de ene groep een uur eten, terwijl de andere

groep moest lezen. Vervolgens kwamen nog drie blokken van een uur, waarin

eerst werd gezongen, gevolgd door een mondeling examen geschiedenis en als

afsluiting een mondeling examen aardrijkskunde. Het hele examen duurde in

zijn geheel van negen uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds.30 Waarschijnlijk

waren dit de vaste onderdelen op een vergelijkend examen, want ook in Sloch-

teren stonden in 1859 dezelfde vakken op het programma.31

In het archief van de schoolinspectie zijn enkele opgaven van een vergelij-

kend examen bewaard gebleven. Sommige vragen gingen over de ‘ideale on-

derwijzer’ en welke kwaliteiten deze behoorde te hebben. De kandidaten moes-

ten dan hun mening geven over een aantal uitspraken over onderwijzers en hun

onderwijs. Voorbeeld hiervan was de stelling: ‘de ware leermeester wordt met

den mensch zelven geboren’. Of de vraag: ‘Hoe is uw oordeel over den onder-

wijzer die in de school is met pantoffels aan, met vuile kleeren, met sigaar of

pijp in den mond, dag- of onderwijsblad voor zich? Goed of afkeuring met re-

denen te omkleeden.’Andere vragen over het onderwijs waren: ‘Welke midde-

len bezigt gij om stipte orde in uwe school te krijgen, zonder tot straffen uwe

toevlucht te nemen?’, ‘Hoe denkt gij over huiswerk. Zoo het gegeven wordt,

hoe, waar en wanneer?’ en ‘Wat is uw oordeel over het leen- leesboek?’32

Als er veel kandidaten waren, nam het vergelijkend examen vaak twee en

soms wel drie dagen in beslag. In Finsterwolde werden in 1868 vanwege de

hoge opkomst van 49 deelnemers de schriftelijke werkzaamheden na de eer-

ste dag voortgezet op de volgende dag. Daarna maakte de schoolopziener de

resultaten op en gingen vijftien sollicitanten door met een mondeling examen.

’s Avonds werd hieruit een zestal geselecteerd die de volgende morgen een

proeve van praktische geschiktheid mocht geven bestaande uit het spreken van

enige versregels en het houden van een les over een opgegeven onderwerp uit

de rekenkunde.33 Alleen diegenen met de hoogste punten voor het vergelijkend

examen kregen een ‘praktische proeve’. Meestal gaven ze een proefles aan de

hoogste klas van de school om hun didactische vaardigheden te tonen. Bij het

vergelijkend examen in Ten Boer in 1848 werd bijvoorbeeld gevraagd de 200-

jarige herdenking van de ‘Vrede van Munster’ te behandelen en aan de hand

van het tekenen op het bord van een kaart van Europa de leerlingen uit te leg-

gen en inzicht te geven in de loop der voornaamste rivieren en bergketens.34

De examenvragen en opgaven maakte de schoolopziener zelf of hij liet dit

doen door de hoofdonderwijzers die hem assisteerden bij het vergelijkend ex-

amen. Hoofdonderwijzer Hildebrand van Garmerwolde die in 1878 door de

schoolopziener was gevraagd te assisteren bij het vergelijkend examen, stuurde

dertien door hem zelf bedachte examenvragen naar de schoolopziener. De vra-186
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gen van de schoolopziener vond hij ‘ook goed’.35 De schoolopzieners lieten zich

bij het afnemen van het examen meestal bijstaan door ervaren hoofdonderwij-

zers of andere onderwijsdeskundigen.

De rol van deskundigen bij het vergelijkend examen
De meeste schoolopzieners hadden zelf geen onderwijskundige achtergrond en

geen ervaring met de praktijk van de openbare lagere school. De schoolopzie-

ners kwamen in aanmerking voor deze functie vanwege hun maatschappelijke

status en hun persoonlijke belangstelling voor het lager onderwijs. Meestal liet

de schoolopziener zich assisteren door ervaren hoofdonderwijzers uit de omge-

ving of een persoonlijke bekende. Vaak was de vroegere hoofdonderwijzer be-

trokken bij het vinden van een geschikte opvolger. Hij was bekend met de

plaatselijke omstandigheden, het niveau van de leerlingen en de wensen van de

ouders en kon daardoor goed beoordelen welke kandidaat het beste geschikt

was voor deze positie. Zo was hoofdonderwijzer Van den Berg na zijn benoe-

ming in Groningen assistent bij het vergelijkend examen in mei 1873 in zijn

oude standplaats Hoogezand om zijn opvolger te beoordelen. Hij kende een

aantal hoofdonderwijzers nog van het vergelijkend examen voor de functie van

hoofd van de school der eerste klasse in Groningen waar ze een maand eerder

nog concurrenten waren. De benoeming ging naar hoofdonderwijzer Hilde-

brand die in Groningen onder Van den Berg was geëindigd op nummer vier van

de voordracht.36

Het assisteren bij een vergelijkend examen had waarschijnlijk een positieve

invloed op de eigen loopbaan van de hoofdonderwijzer. Naast hun persoonlij-

ke band met de schoolopziener hadden zij bij sollicitaties een voorsprong op de

andere kandidaten gezien hun ervaring met de manier van beoordelen van de

vragen en de stokpaardjes van de examinatoren. Hoofdonderwijzer Van den

Berg maakte een mooie carrière. Begin jaren zeventig hielp hij schoolopziener

Venema vaak bij de vergelijkende examens in het vijfde schooldistrict. Na zijn

benoeming in 1873 als hoofdonderwijzer in Groningen assisteerde hij district-

schoolopziener Alberda van Ekenstein. Van den Berg vervolgde zijn loopbaan

met achtereenvolgens een positie aan een lagere school der derde klasse naar

de openbare school der vierde klasse in de Peperstraat. Daarnaast werd hij in

1879 benoemd tot directeur van de Rijksnormaalschool in Groningen. Ook

hoofdonderwijzer Wijn van de Noorderschool in Noordbroek had in de jaren

zeventig veel ervaring opgedaan in het assisteren van de schoolopziener van

het vijfde schooldistrict bij het afnemen van vergelijkende examens. In 1880

kreeg hij de eervolle benoeming van districtschoolopziener in het district Win-

schoten, waardoor hij verantwoordelijk werd voor het houden van alle ver-

gelijkende examens in dat district. De meeste hoofdonderwijzers die als des-

kundige meehielpen bij een vergelijkend examen werkten al langere tijd in de-

zelfde plaats en solliciteerden zelf niet meer. Vaak hadden zij ervaring met het

opleiden van kwekelingen.

Elke schoolopziener vormde een eigen vaste groep medewerkers rond zich

die hem assisteerde bij het afnemen van de vergelijkende examens. Na 1857

waren steeds vaker de directeuren en leraren van de Rijkskweekschool, de

Rijksnormaalscholen en Hogere Burgerscholen betrokken bij het vergelijkend

examen. Persoonlijke relaties van de schoolopziener speelden een belangrijke

rol. Schoolopziener Brugsma van het vijfde schooldistrict was directeur van de 187
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Rijkskweekschool in Groningen en kon daardoor gemakkelijk een beroep doen

op zijn leraren om hem te assisteren. De volgende directeur Van Milligen zet-

te deze praktijk als schoolopziener van het eerste schooldistrict voort. Als op-

leiders van onderwijzers waren de leraren aan de Rijkskweekschool zeer des-

kundig om het vergelijkend examen af te nemen. De vraag was echter of zij ge-

heel onpartijdig waren. De leraren konden bevooroordeeld zijn tegenover on-

derwijzers die hun opleiding op de normaalschool of bij een hoofdonderwijzer

hadden gevolgd en niet aan de kweekschool. 

Schoolopziener Renssen van het vijfde schooldistrict was tevens directeur

van de Rijks-HBS in Sappemeer en nam regelmatig zijn leraren Bol en Spruijt

mee naar een vergelijkend examen.37 Leraar Bol had de vorige schoolopziener

Venema ook al vaak geassisteerd. Voor het vergelijkend examen voor de func-

tie van hoofd van de nieuwe school voor meer uitgebreid onderwijs in Warffum

in 1874 had de schoolopziener directeur Rijkens van de Rijks-HBS uitgeno-

digd om te assisteren.38 De directeur had direct belang bij de oprichting van de

mulo, omdat deze de toestroom van nieuwe leerlingen naar de HBS moest be-

vorderen.39 Directeur Rijkens kon zo invloed uitoefenen op de keuze voor het

nieuwe hoofd van de mulo. Rijkens volgde in 1878 Baale op als schoolopzie-

ner in het derde schooldistrict. Van directeuren en leraren uit het middelbaar

onderwijs werd zo verondersteld dat zij goed de kennis en de onderwijskundi-

ge kwaliteiten van onderwijzers uit het lager onderwijs konden beoordelen.

De assisterende hoofdonderwijzers en leraren oefenden een belangrijke in-

vloed uit op de loopbaan van hun collega’s. In 1890 werd deze praktijk offici-

eel geconsolideerd in een Koninklijk Besluit. De districtschoolopziener was nu

verplicht zich tijdens een vergelijkend onderzoek bij te laten staan door des-

kundigen. Zij behoorden hiervoor reis- en verblijfkosten te ontvangen en vaca-

tiegeld ten bedrage van zes gulden per dag. Tevens verdienden de deskundigen

met het beoordelen van het schriftelijk werk een beloning van zes gulden per

twintig kandidaten. De nieuwe bepaling gaf duidelijk aan wat hun rol was in de

procedure van het vergelijkend examen. De deskundigen dienden door de

schoolopziener geraadpleegd te worden over de vraag welke deelnemers na het

schriftelijk examen door mochten naar het mondeling.40 Zo kregen ze officieel

een grote invloed op de kansen van de onderwijzers om een plaats op de voor-

dracht te verwerven. De officiële erkenning van de rol van deskundigen bij het

vergelijkend examen en de hieraan verbonden geldelijke beloning laten een

toenemende waardering zien voor het beroep van onderwijzer.

De kosten van een vergelijkend examen
Voor 1857 was het de gewoonte dat de kerkgemeente een deel van de kosten

of het gehele bedrag van het vergelijkend examen voor haar rekening nam. Het

was volgens de schoolopziener het gebruik dat de sollicitanten voor de functie

van schoolonderwijzer en de kerkelijke bedieningen ’s morgens onder het

schriftelijk examen een kop koffie kregen en na afloop een koude maaltijd van

brood, vlees, boter en kaas met koffie of ieder een halve fles wijn. De school-

opziener en zijn helpers kregen hetzelfde aangeboden. Daar waar de kerken be-

middeld waren, werden de onkosten uit de kerkkas betaald. Was dit niet het ge-

val dan regelden het gemeentebestuur en de kerkvoogden dit onderling aange-

zien de hoofdonderwijzer ook benoemd werd tot koster.41

In 1858 vond in de gemeenteraad van Warffum een discussie plaats over de188
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financiering van het vergelijkend examen voor de positie van hoofd van de

school in Warffum. Aangezien de kerkvoogdij van Breede in 1849 de kosten op

zich had genomen voor de vacature aldaar, leek het een goed idee om de kerk-

voogden van Warffum hetzelfde te vragen. Met vijf tegen twee stemmen werd

dit voorstel aangenomen, maar één van de tegenstemmers was tevens de voor-

zitter van de kerkvoogdij, zodat de afwijzing van de kerkvoogden niet geheel

onverwacht kon zijn. Een andere mogelijkheid was om Gedeputeerde Staten te

vragen de kosten uit het schoolfonds te laten betalen of anders op de post on-

voorzien van de begroting te mogen zetten. Voor de hoogte van de uitgaven

voor het vergelijkend examen was het belangrijk ‘wat aan de sollicitanten en

wat aan de Heeren belast met het afnemen van het examen, de genoodigden en

den Raad op den dag van het vergelijkend examen tot verversching zal worden

aangeboden’. Er volgde een levendige discussie in de raad, waarna met alge-

mene stemmen werd besloten om ‘aan de sollicitanten een koude maaltijd ie-

der een half flesch wijn, en verder zooals zulks gebruikelijk is, en aan de ove-

rige Heeren een diné ter verschaffen’.42

Het vergoeden van de reis- en verblijfkosten voor de onderwijzers raakte in

onbruik. De onderwijzerstijdschriften maakten er melding van als navolging-

waardige uitzonderingen om sollicitanten de onkosten te vergoeden. Sommi-

ge gemeenten besloten de onderwijzers wel een vergoeding te geven voor de

gemaakte onkosten.43 Het gemeentebestuur van Finsterwolde onthaalde in

mei 1868 zijn deelnemers goed, want gedurende de drie dagen dat het exa-

men duurde, kregen zowel sollicitanten als examinatoren kosteloos verblijf

aangeboden.44

In de eerste helft van de negentiende eeuw was het nog gebruikelijk de on-

derwijzers onder te brengen bij de meest gegoede ingezetenen van het dorp.

Vanuit de onderwijzers kwam er kritiek op deze ‘inkwartiering van sollicitan-

ten’ die door sommigen als een vernedering werd ervaren, maar anderen zagen

deze gastvrijheid juist als een blijk van belangstelling en waardering van de

plaatselijke notabelen.45 In 1864 was de huisvesting van de onderwijzers bij de

notabelen uit het dorp een uitzondering geworden en was het een speciale ver-

melding in de Nieuwe Bijdragen waard. De belangstelling voor het vergelij-

kend examen in Oostwold46 was onder de ingezetenen zo groot dat zij niet al-

leen de examinatoren maar ook de 39 sollicitanten hadden uitgenodigd om hun

intrek te nemen bij de aanzienlijkste ingezetenen. Daar werd volgaarne gebruik

van gemaakt, voor zover zij niet al onderdak bij ‘betrekkingen of vrienden’

hadden gevonden. Zowel de onderwijzers als de ingezetenen waren hier zeer

tevreden over.47

De uitgaven voor de organisatie van een vergelijkend examen konden, ook

zonder de reis- en verblijfkosten, hoog oplopen. De kosten van het onthaal en

de verversingen voor de examencommissie en de sollicitanten op het vergelij-

kend examen van 23 juni 1865 in Grootegast bedroegen bijvoorbeeld f 53,20.48

Als er meerdere vacatures tegelijk waren in een gemeente kon het gemeente-

bestuur tijd en kosten besparen door één vergelijkend examen te organiseren

voor beide functies. In 1870 betaalde de gemeente Grootegast slechts f 55,10

voor twee vacatures voor hoofdonderwijzer.49 De gemeente Slochteren had

hoge rekeningen voor het organiseren van vergelijkende examens. In 1871 be-

taalde ze f118,61 aan een logementhouder in Over ’t Schild voor een vergelij-

kend examen met slechts acht deelnemers en in 1879 in Hellum f235,20 voor 189
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de verteringskosten van 23 kandidaten.50 Hierbij staken de onkosten voor één

vergelijkend examen voor drie vacatures in de plaatsen Grootegast, Opënde en

Sebaldeburen in 1882 met een bedrag van slechts f 26,71 schril af.51 De kosten

voor het houden van vergelijkend examen konden blijkbaar erg variëren. Zeker

als ter afsluiting een diner werd gegeven voor de schoolopziener, gemeente-

raadsleden en notabelen uit het dorp zoals in Warffum gebeurde. 

Het vergelijkend examen als publieke vertoning
Het vergelijkend examen diende volgens de onderwijswet van 1857 plaats te

vinden ‘ten overstaan van burgemeester en wethouders, of van afgevaardig-

den uit hun midden en van de plaatselijke schoolcommissie of van afgevaar-

digden uit die commissie […]’ en de leden van de gemeenteraad werden uitge-

nodigd.52 Vaak was er ook grote belangstelling van de inwoners. De onderwij-

zers moesten zo hun kennis en vaardigheden tonen ten overstaan van een groot

publiek. In 1869 was bij een examen in St. Annen zo’n grote toevloed van be-

langstellenden uit de gemeente Ten Boer en omgeving dat het examen als een

soort feest kon worden beschouwd.53 Ook het vergelijkend examen in 1871 in

Over ’t Schild trok veel aandacht van de lokale overheid en bevolking. Het

schriftelijk examen werd gehouden onder toeziend oog van het college van

B&W, de gemeenteraadsleden en bijna alle leden van de schoolcommissie, ter-

wijl bij het mondeling examen tevens de ‘achtingswaardige’ inwoners van de

gemeente Slochteren waren toegelaten.54 Deze praktijk zullen de schoolopzie-

ners vaak met lede ogen hebben aangekeken. De schoolopziener van het twee-

de district waarschuwde zijn collega Renssen, die hem in 1878 verving bij het

vergelijkend examen in Niezijl, dat naast het college van B&W ‘de hele wereld

erbij zit’. Hij adviseerde Renssen om iedereen die geen recht had om daar aan-

wezig te zijn te ‘herausfaüselen’.55

Al in het begin van de negentiende eeuw kwam er kritiek op deze publieke

vertoning. Een criticus van het lager onderwijs vergeleek het met een ‘harddra-

verij der meesters’ die zeer vernederend was voor de deelnemende onderwijzers.

Het ontnam de achting voor ‘de’ onderwijzer en verlaagde hun stand. Naarma-

te de onderwijzer meermalen solliciteerde, daalde het respect en waardering

voor de onderwijzer, terwijl ontzag juist zo belangrijk was. ‘In het oog der kin-

deren moet hun onderwijzer volmaakt zijn en geene gebreken hebben’.56 Een

Friese hoofdonderwijzer zag als verklaring voor de minachting die zoveel men-

sen hadden voor de onderwijzers de slechte behandeling die hen ten deel viel tij-

dens het vergelijkend examen.57 Volgens de hoofdonderwijzer werd op de on-

derwijzers neergekeken, omdat voor de vervulling van een vacature ‘dagen’ no-

dig waren om zo’n dertig à veertig sollicitanten tegen ‘elkander te monsteren’,

terwijl de onderwijzers door een ‘dommen hoop’ werden aangestaard als ‘een

wonder van geleerdheid’. Dit was slecht voor het beeld van de onderwijzers,

want volgens de auteur zouden:

‘[…]weldenkende lieden een diep medelijden moeten gevoelen met den
schoolmeester, die zich zooveel moet getroosten, en met zoo weinig kans ter
bekoming eener betrekking, welke hem ter naauwernood een half bestaan
kan opleveren; – maar ook anderen hunnen spotlust deswege bezwaarlijk
kunnen bedwingen: – het schijnt hun goed te doen, tegen eenen zóó matigen
prijs eene zóó ruime keuze te hebben’.58
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Daarnaast bevorderde het vergelijkend examen jalousie onder de onderwijzers,

‘de vreeselijkste démon voor den mensch’. Volgens de auteur had men vroeger

weinig gelegenheid om elkaar de loef af te steken. De ‘opentlijke bewijzen van

verschil in wetenschappelijke bekwaamheden, b.v. rangen’ bestonden nog niet

en de onderwijzer vond ‘zijnen naam niet in tijdschriften gespeld, met den lof,

van boven anderen zijner mededingers te hebben uitgemunt’.59 Dit artikel werd

gepubliceerd in de Nieuwe Bijdragen en zal daarom enige weerklank hebben

gevonden, maar niet iedereen dacht er zo over. Een andere onderwijzer schreef

dat hij het vergelijkend examen nooit vernederend had gevonden en stelde er

zelfs eer in dat hij na een vergelijkend examen was benoemd. De oud-hoofd-

onderwijzer vond na herhaaldelijke sollicitaties het vergelijkend examen op

den duur wel vervelend worden.60 De meningen waren verdeeld en afhankelijk

van persoonlijke ervaringen die gekleurd werden door het wel of niet succes-

vol zijn bij een vergelijkend examen.

Uiteindelijk maakte een Koninklijk Besluit in 1890 een einde aan deze pu-

blieke vertoning met de bepaling dat het vergelijkend onderzoek niet meer in

het openbaar gehouden mocht worden. De enige personen die wel aanwezig

mochten zijn, waren de inspecteur van het onderwijs, de arrondissementschool-

opziener, de leden van de plaatselijke commissie, het college van B&W, de le-

den van de raad en de secretaris van de gemeente.61 Dit waren nog een behoor-

lijk aantal aanwezigen bij een ‘niet openbare’ sollicitatieprocedure, maar niet

meer het publiekelijke schouwspel voor nieuwsgierigen dat het vergelijkend

examen daarvoor was.

Hevige concurrentie om de positie van hoofdonderwijzer
De meeste onderwijzers gingen na het behalen van de tweede rang of hoofdak-

te direct solliciteren op een positie van hoofd van de school. Het aantal vaca-

tures was beperkt en de concurrentie groot. Onderwijzers die bij elkaar op de

opleiding hadden gezeten en samen examen hadden gedaan, kwamen elkaar bij

sollicitaties telkens weer tegen. In 1859 werden bijvoorbeeld in de provincie

Groningen in totaal zeventien vergelijkende examens gehouden. Van drie vaca-

tures in het vijfde schooldistrict zijn alle deelnemers bekend.62 Negen onder-

wijzers deden aan alle drie de vergelijkende examens mee en éénentwintig on-

derwijzers aan twee.63 De onderwijzers kenden de meeste van hun concurren-

ten bij het vergelijkend examen al redelijk goed. Soms waren ze studiegenoten

geweest, misschien reisden ze tezamen en logeerden in dezelfde herberg. Maar

tijdens het examen waren ze concurrenten voor die ene begeerde baan.

Het verschilde erg per onderwijzer hoe vaak iemand moest solliciteren om de

gewenste positie van hoofd van de school te krijgen. Volgens Sterringa sollici-

teerden veel onderwijzers wel twintig tot veertig keer en wisselden daarna nog

enkele keren van de positie van hoofd.64 In de eerste drie cohorten zaten onder-

wijzers van wie minimaal twintig sollicitaties bekend waren, terwijl in het vier-

de cohort zeven het maximum was. Dit waren de onderwijzers die het beste

presteerden en waarvan de naam op de voordracht kwam. Deze informatie

werd gepubliceerd in De Nieuwe Bijdragen. De Wekker beperkte zich na 1878

vaak tot enkel de naam van de benoemde. Uit het eerste cohort solliciteerde on-

derwijzer Hendrik Sikkema ten minste twintig keer, waarvan hij zestien maal

bij de beste zes op de voordracht eindigde. Vijf maal prijkte zijn naam op num-

mer één van de voordracht, maar slechts twee keer kreeg hij de benoeming.65
191
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Hoofdonderwijzer Sikkema kwam bij deze twintig vergelijkende examens 45

onderwijzers minimaal twee keer tegen. Drie van deze onderwijzers hadden sa-

men met hem in het najaar van 1859 het examen voor de hoofdakte gehaald.66

Van Johan Hendrik Beekman67 uit het tweede cohort zijn negentien sollicita-

ties bekend, waarvan veertien keer zijn naam op de voordracht prijkte en dit

driemaal tot een benoeming leidde. Na zijn benoeming aan de mulo in Wilder-

vank was zijn ambitie waarschijnlijk alleen nog gericht op de stad Groningen,

want er zijn dan nog slechts vier sollicitaties naar de functie van hoofdonder-

wijzer in Groningen bekend. Hoofdonderwijzer Beekman ontmoette 23 ande-

re onderwijzers tenminste twee keer bij een vergelijkend examen en 9 van hen

in ieder geval driemaal.68 Hoofdonderwijzer Harm Folkerts Fruitema uit het

derde cohort kwam twintig keer voor op de voordracht, waarvan vier keer op

nummer één. De nummer één positie leverde hem twee keer een benoeming

op als hoofd van de school.69 Hoofdonderwijzer Fruitema trof 37 onderwijzers

meer dan één keer op een vergelijkend examen. Vier van hen hadden tegelij-

kertijd met Fruitema in het najaar van 1874 met succes examen gedaan voor

de hoofdakte.70

Het vergelijkend examen was een spannende gebeurtenis voor de onderwij-

zers, want een benoeming tot hoofd van de school was niet alleen belangrijk

voor hun loopbaan, maar bepaalde ook andere levenskeuzes zoals het huwelijk.

In 1888 maande districtschoolopziener van Groningen, Alberda van Ekenstein,

de andere schoolopzieners en de schoolcommissies daarom aan tot nauwkeu-

righeid bij het vergelijkend examen. Hij drukte zijn collega’s op het hart dat ze

nimmer mochten vergeten ‘hoe in dit moeilijk en lastig werk van een langen

dag of van meer dagen dikwijls het levensgeluk van eenen der velen die aan ’t

examen deelnemen, ligt besloten’.71 Van de vaak tientallen sollicitanten kon er

slechts één de gelukkige zijn.

Een tijdrovende bezigheid
Een praktisch bezwaar van het vergelijkend examen was dat het veel tijd in be-

slag nam. Zowel de schoolopzieners als de sollicitanten waren aan een verge-

lijkend examen vaak enkele dagen kwijt. Voor elk examen dienden de school-

opzieners nieuwe opgaven te maken en naderhand te corrigeren. Het nakijken

gebeurde vaak op de dag zelf, maar soms nam de schoolopziener de opgaven

mee naar huis. Zo wilde schoolopziener De Groot die zich voor het schriftelij-

ke gedeelte van het examen had laten vervangen door schoolopziener Renssen,

zelf de opgaven thuis op zijn gemak nakijken. Hij vond het prima als Renssen

er al naar keek als hij zijn cijfers maar wel met potlood eronder zette, want De

Groot bleef zelf verantwoordelijk voor het examen72 Het examen zelf kostte de

schoolopzieners afhankelijk van het aantal kandidaten één of twee hele dagen.

Afhankelijk van de reistijd kwamen de schoolopzieners meestal al een dag eer-

der om de voorbereidingen te treffen samen met het college van B&W en de

leden van de schoolcommissie. Schoolopziener Baale van het derde district

kwam bijvoorbeeld een dag van tevoren in Warffum aan, omdat hij met de boot

van Schiermonnikoog moest komen.

De schoolopzieners konden zelf in overleg met burgemeester en wethouders

een geschikte dag voor het vergelijkend examen uitkiezen. De onderwijzers

hoorden een maand van tevoren wanneer het examen plaats vond en moesten

dan vrij nemen van de school waar zij werkzaam waren. Hoofdonderwijzer Jo-192
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hannes Haykens van de openbare school in Vlagtwedde deelde de schoolopzie-

ner van het zevende schooldistrict in een brief van 23 mei 1871 mede dat hij

op vrijdag 26 mei meedeed aan het vergelijkend examen in Holwierde. Om op

tijd te komen, vertrok hij al een dag eerder, waardoor zijn school op donderdag

en vrijdag werd waargenomen door hulponderwijzer Bonsema.73 Een hoofdon-

derwijzer had geen toestemming van de schoolopziener nodig om vrij te nemen

voor een sollicitatie en kon volstaan met een mededeling hoe hij de waarne-

ming van het onderwijs had geregeld.

Voor een dag verlof diende de onderwijzer wel toestemming te vragen aan de

burgemeester, maar het gemeentebestuur mocht een onderwijsgevende niet be-

lemmeren om te solliciteren. Hoofdonderwijzer Boerma had de burgemeester

van zijn standplaats altijd gewoon in kennis gesteld van zijn afwezigheid van-

wege een sollicitatie. De burgemeester had hem laten weten dat hij ‘in ’t ver-

volg bij sollicitaties hem geen kennis behoefde te geven, omdat hij het toch niet

weigeren kon en ook niet zou’.74 Het toestemming vragen was dus eigenlijk

een formaliteit. 

Als het hoofd van een zogenaamd ‘éénmansschooltje’ ging solliciteren,

moest de school een paar dagen dicht. Voor de ouders van de leerlingen en het

gemeentebestuur was het zeer vervelend als een hoofdonderwijzer vaak solli-

citeerde. Het kon voorkomen dat een ambitieuze onderwijzer of hoofdonder-

wijzer een aantal keer per jaar twee of meer dagen van school wegbleef. De

schoolopzieners zagen de regelmatige afwezigheid van hoofdonderwijzers en

onderwijzers blijkbaar niet als een groot probleem. Pas een jaar voor de af-

schaffing van de verplichting tot een vergelijkend examen in 1889 werd voor

het eerst in het Provinciaal Verslag dit argument tegen het vergelijkend examen

genoemd. Gemeentebesturen en ‘in onderwijs geïnteresseerde ouders’ klaag-

den erover dat onderwijzers te lang van de school weg waren.75 Districtschool-

opziener Wijn zag als belangrijk winstpunt van de afschaffing van het vergelij-

kend examen dat onderwijzers minder tijd kwijt waren aan een sollicitatie en

niet meer een paar dagen vrij hoefden te nemen van school voor een vergelij-

kend examen.76

Het vergelijkend examen als herhaling van het akte-examen
Het vergelijkend examen was al vanaf de invoering aan kritiek onderhevig. In

de periode voor 1857 waren de bezwaren vooral van morele aard en richtten

zich tegen de publieke vertoning waaraan de onderwijzers zich moesten onder-

werpen. Het niveau van de rangexamens was niet overal gelijk en daarom

vormde het vergelijkend examen een essentieel middel om te onderzoeken op

welk peil de kennis van de kandidaat stond. Met de verbetering van de oplei-

ding en de invoering van het aktestelsel, voldeden de onderwijsgevenden steeds

meer aan uniforme eisen. De exameneisen waren verzwaard, met name voor de

hoofdakte. Daarom kwam er een inhoudelijk bezwaar tegen het vergelijkend

examen dat het eigenlijk een herhaling was van het akte-examen. Het testte te-

veel de kennis van de kandidaten en te weinig de praktische vaardigheden.77

Het bezit van een akte stond steeds meer garant voor het gewenste kennis-

niveau en onderwijskwaliteiten en de onderwijzers wilden daarom erkenning

van hun diploma.

Een gevolg van de kennisgerichtheid van het vergelijkend examen was dat

vooral de meest geleerde onderwijzer als beste uit de test kwam, maar niet per- 193
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se de meest geschikte.78 Een ervaren hoofdonderwijzer werd gemakkelijk af-

getroefd door een jonge onderwijzer waar net alle kennis was ingepompt.79 De

schoolopzieners constateerden in 1887 dat onder de sollicitanten voor de posi-

tie van hoofd weinig schoolhoofden zaten. Eenmaal hoofd van een school sol-

liciteerden ze niet meer verder. Zelfs als hun jaarwedde op het minimum zat en

de hoofdonderwijzers ergens anders beduidend meer konden verdienen. De

hoofdonderwijzers moesten zich dan meten met jonge onderwijzers die theore-

tisch beter onderlegd waren door de hogere kwaliteit van de opleidingen. Waar-

schijnlijk waren de hoofdonderwijzers ook bang dat een afwijzing hun bij de

ouders en leerlingen in achting zou doen dalen. Mogelijk kon er dan twijfel

ontstaan over hun ijver en kennis voor hun huidige functie.80

Deze tekortkoming van het vergelijkend examen werd al langer onderkend.

Daarom was er vaak een mondeling examen of het geven van een proefles als

onderdeel van het vergelijkend examen toegevoegd. Een mondeling examen

nam echter veel tijd in beslag. Als het aantal sollicitanten groot was, maakte

men gebruik van een eerste schifting door het schriftelijk kennisexamen. Al-

leen diegenen die het beste scoorden op het schriftelijk examen gingen door

naar het mondeling, waardoor niet iedereen zijn geschiktheid voor het geven

van onderwijs tentoon kon spreiden.

Het vergelijkend examen als ‘noodzakelijk kwaad’
De roep om afschaffing van het vergelijkend examen werd in de jaren tachtig

steeds sterker, maar ook de voorstanders lieten van zich horen. Een Groninger

onderwijzer schreef dat het vergelijkend onderzoek op de praktijk van de des-

betreffende school gericht moest zijn om ‘den rechten man op de rechte plaats

te krijgen’.81 Een andere Groningse onderwijzer zag het vergelijkend examen

daarom als een ‘noodzakelijk kwaad’. Het gevolg van de afschaffing van het

vergelijkend examen zou zijn dat de schoolopziener voortaan de voordracht

zou opstellen, waaruit de gemeenteraad de benoeming deed met advies van de

schoolcommissie. Hij waarschuwde dat alleen het oordeel van betrokkenen

doorslaggevend was:

‘Nu moeten wij niet vergeten, dat velen, ook wel schoolopzieners en leden
van schoolcommissiën en gemeenteraden, zich licht laten verblinden door
den schijn, en dat zij ook in andere opzichten als menschen hunne zwakke zij-
den, hunne sympathieën en antipathieën hebben.’ 82

De onderwijzers die het meest ‘met de strooppot liepen’, waren het meest ge-

baat bij de afschaffing van het vergelijkend examen.83

Ook districtschoolopziener Wijn keerde zich tegen de afschaffing van het ver-

gelijkend examen. Wijn had zelf als hoofdonderwijzer meermaals deelgenomen

aan een vergelijkend examen. Ondanks de gebreken kende hij nog geen beter

middel om onpartijdig, met gelijk recht voor allen, een kandidaat te selecteren.84

Het vergelijkend examen zou niet meer op een akte-examen moeten lijken, maar

diende een vergelijkend onderzoek te zijn om de ‘echten paedagogischen

onderwijzer, den waren man voor de praktijk der school, den man tevens van

hooge ontwikkeling en beschaving’ te vinden.85 Als het vergelijkend examen

nog niet had bestaan, zou de schoolopziener het nooit willen invoeren, maar het

bestond nu eenmaal al en er was geen beter middel beschikbaar.86
194
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De afschaffing van het vergelijkend examen
De onderwijswet van 1889 schafte uiteindelijk de verplichtstelling van het ver-

gelijkend examen af. De mogelijkheid tot het houden van een vergelijkend exa-

men bleef wel bestaan. De districtschoolopziener stelde samen met het college

van B&W de voordracht op. Als zij er samen niet uitkwamen, moest een ver-

gelijkend examen uitkomst bieden.87 Het houden van een vergelijkend examen

werd nu gezien als een noodoplossing. Zowel de districtschoolopziener als het

college van B&W hadden belang bij een snelle benoemingsprocedure. De

voortgang van het onderwijs was gebaat bij een spoedige invulling van de va-

cature. Het college van B&W zal zeker vanwege de hoge kosten voor de orga-

nisatie van een vergelijkend examen geneigd zijn geweest tot een soepele sa-

menwerking met de districtschoolopziener.

In de provincie Groningen werden de eerste twee jaar na de afschaffing geen

vergelijkende examens meer gehouden.88 In 1891 waren er in district Winscho-

ten slechts twee vacatures voor de positie van hoofdonderwijzer. Voor de open-

bare lagere school in Westernieland in de gemeente Eenrum hadden zich 50 en

in Nieuwe Pekela 36 sollicitanten aangemeld. Een vergelijkend examen zou een

geschikt middel zijn geweest om uit zoveel sollicitanten de beste kandidaat te

selecteren. Opvallend was dat de benoeming in beide gevallen ging naar een on-

derwijzer die al werkzaam was in die gemeente.89 De gemeentebesturen kozen

een bekende onderwijzer die al bij de gemeente in dienst was. 

In 1892 vonden in de provincie Groningen zestien benoeming van hoofdon-

derwijzers plaats, waarbij in twee gevallen een vergelijkend examen werd ge-

houden.90 Volgens de nieuwe onderwijswet hoefden niet alle sollicitanten meer

tot het vergelijkend examen worden toegelaten en kon het college van burge-

meester en wethouders in overeenstemming met de districtschoolopziener een

voorselectie maken. Er moesten dan wel minimaal zes kandidaten mee doen.

Als het college van B&W en de districtschoolopziener geen overeenstemming

konden bereiken over de keuze van de deelnemers dan dienden alle aangemel-

de sollicitanten te worden opgeroepen.91 Voor de afschaffing van het verplich-

te vergelijkend examen hadden alle sollicitanten in principe de kans om op de

voordracht te komen als zij goed presteerden op het vergelijkend examen. Nu

werd een aantal onderwijzers al bij voorbaat uitgesloten.

Veel onderwijzers gingen het vergelijkend examen missen. In een besloten

vergadering hadden onderwijzers uit Winschoten in een adres aan het gemeente-

bestuur verzocht om voor de functie van schoolhoofd een verplicht verge-

lijkend examen in te stellen toegankelijk voor alle sollicitanten.92 Het vergelij-

kend examen was ondanks alle nadelen een objectiever middel om de kwalitei-

ten van de onderwijzers te testen en gaf iedereen een eerlijke kans om te laten

zien wat hij kon.

Volgens districtschoolopziener Wijn gaven bij benoemingen nu persoonlijke

overwegingen van het gemeentebestuur en de schoolcommissie de doorslag.

Knappe en geschikte onderwijzers van elders maakten volgens hem geen schijn

van kans meer. Hij miste het vergelijkend examen als objectief middel.93 De

schoolopziener vroeg zich af waar hij nu de keuze voor de voordracht op moest

baseren. De mogelijkheid om informatie in te winnen over de sollicitant bij de

burgemeester, schoolcommissie en districtschoolopziener uit de plaats waar de

desbetreffende onderwijzer in dienst was, vond hij geen objectieve maatstaf.

Toch werden hulponderwijzers en onderwijzeressen al sinds 1857 op deze ma- 195
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nier benoemd. Een voordeel was dat ervaren, oude, onderwijzers die niet meer

konden ‘scoren’ bij een vergelijkend examen weer meer kans zouden krijgen.

Hun goede staat van dienst en praktijkervaring zouden weer meetellen. De

schoolopziener hoopte dat onderwijzers meer tijd zouden gaan besteden aan

hun onderwijs om een goede reputatie te verwerven om zo hun promotiekan-

sen binnen het onderwijs te vergroten.94

Benoemingen van hoofdonderwijzers in de Groningse praktijk

De invloed van de schoolopziener op de benoeming van de hoofdonderwijzer
De schoolopziener speelde bij de benoemingsprocedure voor het hoofd van een

school een belangrijke rol. Als hij een voorkeur had voor een bepaalde onder-

wijzer kon hij invloed uitoefenen op het verloop van het vergelijkend examen.

In de puntenwaardering voor de examenopgaven kon hij iets bijsturen, maar

vooral bij het mondeling examen had hij de meeste speelruimte om een kandi-

daat te bevoordelen. Na 1890 werd de voordracht opgesteld op basis van de in-

lichtingen die de districtschoolopziener had ingewonnen over ‘het gedrag, de

practische geschiktheid en den dienstijver’ van de sollicitanten voor de functie

van hoofdonderwijzer.95

Voor de onderwijzers was het belangrijk om de gunst van de schoolopzieners

te verwerven. Zij waren voor hun loopbaan in grote mate afhankelijk van hem.

De schoolopziener kende veel onderwijzers persoonlijk. Hij had het examen

afgenomen voor de hulpakte en de hoofdakte, adviseerde over hun benoeming

als hulponderwijzer of gewoon onderwijzer en bij schoolbezoeken beoordeel-

de hij hun onderwijs. Als voorzitter van het onderwijzersgezelschap ontmoette

hij alle hulponderwijzers en hoofdonderwijzers uit zijn schooldistrict op de bij-

eenkomsten. Bij het vergelijkend examen kwam hij veel onderwijzers steeds

weer tegen. De schoolopziener wist of een onderwijzer bij vorige vacatures op

de voordracht was beland en wie de benoeming had gekregen. De schoolopzie-

ner kon zo zijn voorkeur hebben voor bepaalde onderwijzers. Door zijn belang-

rijke rol bij het vergelijkend examen kon hij invloed uitoefenen op de samen-

stelling van de voordracht. De schoolopzieners kregen over deze machtsposi-

tie weinig openlijke kritiek te verduren van tijdgenoten. Eekma, een huisarts uit

Hoogezand, schreef wel een fel schotschrift tegen schoolopziener Van Swinde-

ren die hij de ‘paus van het schoolwezen’ noemde, ‘vol belachelijke ijdelheid’.

Eekma verweet de schoolopzieners dat zij heerszuchtig waren. De onderwijs-

wet uit 1806 had de schoolopzieners teveel macht gegeven, zodat zij bij het

vergelijkend examen hun ‘lievelingen’ konden bevoordelen. Volgens Eekma

bevorderde dit ‘slaafsheid’ bij de onderwijzers naar de schoolopzieners toe.96

Voor de onderwijzers zelf was openlijk kritiek uitoefenen een risico voor hun

loopbaan waar zij zich niet snel aan waagden. De Groningse hoofdonderwijzer

Everhardus Helmers Molema had dat aan den lijve ervaren. Als ‘rustend onder-

wijzer te Oostwold’ durfde hij publiekelijk over zijn sollicitatie-ervaringen en

aanvaringen met schoolopziener Van Swinderen te schrijven. Hoofdonderwij-

zer Molema had in zijn leven vijftien keer gesolliciteerd en was vele malen op

de voordracht beland. Bij een vergelijkend examen in Hoogkerk gaf hij een

proefles, waarvoor hij de bijzondere goedkeuring van de schoolopziener kreeg.

Schoolopziener Van Swinderen vertelde hem onder vier ogen dat ‘het deze keer

niet zou lukken’, want uit genegenheid voor de oude onderwijzer die net over-196
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leden was, zou de zoon benoemd worden. De schoolopziener beloofde Molema

om bij de eerstvolgende gelegenheid aan hem te denken. Bij de volgende va-

cature in Kommerzijl in de gemeente Grijpskerk werd Molema als nummer

twee van de voordracht met een ruime meerderheid door de gemeenteraad be-

noemd. De schoolopziener had echter voor de autorisatie met succes bezwaar

aangetekend bij de minister waarna de nummer één werd gekozen.97 Veront-

waardigd stuurde hoofdonderwijzer Molema een brief aan de minister, waarin

hij schoolopziener Van Swinderen beschuldigde van partijdigheid. Van een an-

dere hoofdonderwijzer had Molema tijdens een bijeenkomst van het ‘Helper-

onderwijzersgezelschap’ gehoord dat de desbetreffende hoofdonderwijzer een

vacature aan een school in de stad Groningen mis was gelopen, omdat school-

opziener Van Swinderen liever een andere onderwijzer voor deze functie had.

Als genoegdoening zou hij de functie in Kommerzijl krijgen. Een andere

hoofdonderwijzer had met verwondering verteld dat schoolopziener Van Swin-

deren hem had ontraden om in Kommerzijl te solliciteren. Molema had tegen

schoolopziener Van Swinderen in een persoonlijk gesprek ‘de bescheiden op-

merking’ gedaan dat andere sollicitanten hierdoor ontmoedigd raakten en de

schoolopziener ‘aller belang’ moest behartigen en juist tegen zulke praktijken

behoorde te waken. Schoolopziener Van Swinderen scheen na deze opmerking

te blozen en maakte zich ‘schielijk’ uit de voeten.

In zijn brief aan de minister uitte Molema zijn vermoeden dat de voorbestem-

de hoofdonderwijzer de eerste plaats kon behalen bij het vergelijkend examen

doordat hij de opgaven van tevoren in handen had gekregen. Molema schreef

de minister openlijk dat schoolopziener Van Swinderen ‘een ongegrond voor-

oordeel en een onregtmatigen wrok’ jegens hem koesterde. De minister ver-

wierp de klacht van Molema waardoor hij zich als leugenaar en lasteraar voel-

de weggezet. Op de maandelijkse vergadering van het onderwijzersgezelschap

waarschuwde schoolopziener Van Swinderen zijn onderwijzers voor Molema

‘die zulk een adres durfde schrijven’.98 Molema had gehoord dat in de Com-

missie van Onderwijs besloten was om hem in zijn bevordering naar vermogen

tegen te werken. Hoofdonderwijzer Molema zag de toekomst van zijn onder-

wijzersloopbaan daardoor somber in en dacht dat hij ‘welligt levenslang aan

Euvelgunne99 zou geketend zijn, gelijk PROMETHEUS aan de rots’.100 Hij

merkte aan sommige collega’s dat zij hem als een soort ‘martelaar voor de

waarheid’ beschouwden. Op advies van een collega ging Molema in Eenum

solliciteren om bij schoolopziener Van Swinderen weg te gaan en ‘onder de

vleugels van een andere schoolopziener’ te komen. Eenum lag in het vierde

schooldistrict van schoolopziener Westendorp, die Molema ‘niet ongenegen’

was.101 Hoofdonderwijzer Molema eindigde als nummer één op het vergelij-

kend examen, maar nu wilde het gemeentebestuur tegen de wil van de ingeze-

tenen en de schoolopziener in de nummer twee benoemen. Schoolopziener

Westendorp zorgde ervoor dat Molema toch de benoeming kreeg.102

Het verslag van hoofdonderwijzer Molema was slechts één getuigenis van de

grote invloed die de schoolopzieners in de eerste helft van de negentiende eeuw

uitoefenden op de loopbaan van de onderwijzers. Het beeld dat Molema schets-

te, werd echter gekleurd door de negatieve ervaringen die hij met schoolopzie-

ner Van Swinderen had. Toch waren veel vacatures al voorbestemd voor een

bepaalde onderwijzer en de schoolopziener stimuleerde of ontraadde onderwij-

zers om op bepaalde vacatures te solliciteren. 197
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Erfopvolging in de lagere school
In de achttiende eeuw hield een schoolmeester vaak een school voor eigen re-

kening. Het was gebruikelijk dat hij werd opgevolgd door zijn zoon.103 In de

provincie Groningen bestonden net als elders echte onderwijzersfamilies die de

school in een dorp generaties lang in familiebezit hadden. Zo was de functie

van schoolmeester aan de school in Hellum in de gemeente Slochteren van

1708 tot 1852 in de handen van de familie Wildeman.104 Na het overlijden van

hoofdonderwijzer Theodoricus Fokkes Wildeman in februari 1852 kwam er

een einde aan dit ‘familiebedrijf’. Zijn zoon Nanno Theodorus Wildeman was

wel in het bezit van de onderwijzersrang en van 1816 tot 1828 waarnemend

schoolmeester op de school in Hellum geweest. Uiteindelijk koos hij voor een

andere loopbaan en werd in 1859 burgemeester van de gemeente Slochteren.

De invoering van het vergelijkend examen diende aan deze praktijk van erf-

opvolging een einde te maken, maar oude gebruiken laten zich niet gemakke-

lijk uitroeien. In de eerste helft van de negentiende eeuw ging de school nog

enkele malen over van vader op zoon.105 Waarschijnlijk was bij deze benoe-

mingen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot dispensatie voor het houden

van een vergelijkend examen. De onderwijswet van 1857 maakte een einde aan

de dispensatieregeling voor het vergelijkend examen. De gemeente diende nu

altijd een vergelijkend examen te organiseren, ook als zij zelf al een geschikte

kandidaat op het oog had. De zoon van de hoofdonderwijzer moest nu goed

presteren om op de voordracht te komen om zeker te zijn van zijn benoeming.

Toch gaven de omstandigheden rond een vergelijkend examen waar een ge-

doodverfde opvolger aan meedeed vaak aanleiding om te twijfelen aan de eer-

lijke kansen voor iedereen. Zo was er in april 1859 in Kolham een vacature na

het overlijden van hoofdonderwijzer Fokke Jans Meijer. Zijn zoon Harm, die

daar al werkte als hulponderwijzer, werd meteen benoemd tot waarnemend

hoofd.106 Er meldden zich achttien sollicitanten voor het vergelijkend examen

op 12 augustus 1859. Twee weken voor het vergelijkend examen ontving de ge-

meenteraad van Slochteren het verzoek van ingezetenen uit Kolham om de

zoon van de oude schoolmeester Meijer te benoemen. Ook onderwijzer Harm

Meijer zelf vroeg het gemeentebestuur om zonder vergelijkend examen be-

noemd te worden.107 De gemeenteraad was echter gebonden aan de wettelijke

verplichting tot het houden van een vergelijkend examen. Van de achttien sol-

licitanten kwamen slechts zeven opdagen bij het examen. Vier van hen trokken

om onbekende redenen vlak voor het begin van het vergelijkend examen hun

sollicitatie in, waardoor alledrie de resterende deelnemers, inclusief de zoon,

nu automatisch op de voordracht terecht kwamen. Harm Meijer had de laagste

score, maar werd unaniem door de gemeenteraad benoemd.108 Het had er alle

schijn van dat de benoeming van de zoon bij voorbaat al vaststond en het ver-

gelijkend examen alleen voor de show was gehouden. De andere sollicitanten

realiseerden zich waarschijnlijk al dat ze weinig kans maakten tegen de zoon

van het oude schoolhoofd en kwamen niet opdagen. De vier onderwijzers die

wel verschenen, zijn mogelijk onder druk gezet door het gemeentebestuur of de

schoolopziener om van deelname af te zien. De twee andere onderwijzers wa-

ren nodig om een wettelijk verplichte voordracht met drie kandidaten op te

kunnen stellen.

In de jaren zestig kwam erfopvolging nog slechts vier keer voor.109 In 1862

ging de oude hoofdonderwijzer Berend Lubberts Schetsberg, die al sinds 1816198
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werkzaam was in Siddeburen, met pensioen. Zijn zonen Warnerus Hendericus

en Wilhelm werkten als hulponderwijzer aan zijn school in Siddeburen.110 De

jongste broer Wilhelm was nog niet in het bezit van de hoofdakte. De oudste

zoon Warnerus Hendericus presteerde als beste bij het vergelijkende examen en

werd benoemd tot hoofdonderwijzer. Naar aanleiding van zijn benoeming wa-

ren er reacties in de krant verschenen, die de eerlijke gang van zaken rond het

vergelijkend examen ter discussie stelden. Schetsberg schreef de schoolopzie-

ner dat hij het ‘çouranten geschrijf’ over zijn persoon pijnlijk vond. Met zijn

benoeming in Siddeburen was hij zeer gelukkig, maar het was hem ‘nooit in de

gedachten gekomen om door onwettige, of lage handelingen in dezen tot mijn

doel te geraken’. Hoofdonderwijzer Schetsberg vond de beschuldigingen zo

ernstig dat hij zich tegenover de schoolopziener verdedigde met de woorden:

‘Mijne vrijheid en onafhankelijkheid, mijne eer en mijn goede naam waren mij

te heilig om ze voor dien prijs weg te schenken.’111 Voor de vacature hadden

zich weinig sollicitanten aangemeld, terwijl in die jaren het aantal aanmeldin-

gen gewoonlijk erg hoog lag. Het aantal deelnemers dat daadwerkelijk op-

kwam was nog lager. Aan de school was een hoge jaarwedde verbonden waar-

bij nog de inkomsten uit de kerkelijke bedieningen kwamen. Mogelijk schrik-

te de deelname van de zoon van de oude hoofdonderwijzer andere sollicitanten

af of had de schoolopziener het hen afgeraden.112

Een andere onderwijzerspost die jarenlang in handen van één familie bleef,

was die aan de school in Niekerk. Gerrit Andries Olthoff was in 1774 begon-

nen als schoolmeester en in 1825 nam zijn vader Andries Gerrits Olthoff het

stokje over. In 1849 kwam de derde generatie Olthoff als hoofdonderwijzer in

functie. Vanwege de viering van het 25-jarig jubileum van hoofdonderwijzer

Gerrit Andries Olthoff memoreerden de Nieuwe Bijdragen in 1874 het feit dat

zijn familie al honderd jaar aan het hoofd van de school in Niekerk stond. Het

onderwijzerstijdschrift wijdde een lang stuk aan het jubileumfeest, waarin deze

erfopvolging geheel niet ter discussie stond. Het artikel was juist zeer positief

over de krachtige band die er bestond tussen de familie en de gemeente. De ge-

meente uitte haar dankbaarheid aan de hoofdonderwijzer aan ‘wien zij al haar

ontwikkeling te danken heeft.’113

Zonen die de school van hun vader overnamen, werden steeds meer uitzon-

deringen. Maar als een zoon van de oude hoofdonderwijzer meedeed aan een

vergelijkend examen voor de positie van hoofd van de school, zeker als hij daar

ook al werkte als hulponderwijzer en goed bekend stond bij de ingezetenen,

maakte hij meer kans op de benoeming. Er dienden alleen genoeg kandidaten

mee te doen om de schijn van een eerlijk vergelijkend examen op te houden en

een wettelijke erkende voordracht op te kunnen stellen.

Groningse onderwijzerszonen op eigen benen
Ondanks het verdwijnen van erfopvolging kozen veel zonen van onderwijzers

voor het onderwijzersambt. Zij konden als kwekeling bij hun vader in de prak-

tijk het vak al vroeg leren en kregen dikwijls hun eerste baan als hulponderwij-

zer op de school van hun vader. Aangezien hun opvolging niet meer zeker was,

bleven zij niet wachten op het pensioen of overlijden van hun vader, maar gin-

gen al eerder solliciteren naar de positie van hoofdonderwijzer in een ander

dorp. Zo haalde Egbert Vorenkamp in 1852 de derde rang, terwijl hij als hulp-

onderwijzer bij zijn vader Roelof Vorenkamp aan de school in Zandeweer in de 199
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gemeente Kantens werkte. Daarna werd hij kwekeling in Groningen en ver-

kreeg in 1857 de tweede rang. In 1863 kreeg hij de benoeming van hoofdon-

derwijzer in Rottum in de gemeente Kantens en in 1870 werd hij benoemd als

hoofd van de school in het hoofddorp Kantens. Zijn vader ging pas in 1876

‘wegens gevorderde ouderdom’ met pensioen. Egbert Vorenkamp die al een

mooie positie had, solliciteerde niet naar de functie aan de school van zijn va-

der. Wel assisteerde hij de schoolopziener als deskundige bij het vergelijkend

examen om een goede opvolger voor zijn vader te vinden.114

Een andere onderwijzer koos eveneens voor een school in dezelfde gemeen-

te als zijn vader. Willem Timmer was als kwekeling werkzaam op de school

van zijn vader in zijn geboortedorp Niezijl in de gemeente Grijpskerk. Na het

behalen van de onderwijsakte werkte hij een aantal jaren als hulponderwijzer

in Stootshorn en Zuidhorn. Met het oog op het naderende pensioen van zijn

vader keerde hij in september 1874 terug voor een benoeming als hulponder-

wijzer in Niezijl. Begin 1875 werd de hoofdonderwijzer van Kommerzijl in de

gemeente Grijpskerk ontslagen wegen drankmisbruik. Onderwijzer Timmer

solliciteerde en kreeg als eerste op de voordracht de benoeming. Een paar

maanden later legde zijn vader zijn functie neer na meer dan vijftig jaar hoofd

van de school in Niezijl te zijn geweest. Waarschijnlijk deed zijn zoon niet

mee aan het vergelijkend examen, want zijn naam kwam niet voor op de voor-

dracht. Pas bij een nieuwe vacature in 1880 voor de school in Niezijl werd

Willem Timmer zonder vergelijkend examen overgeplaatst naar de oude

school van zijn vader.

Zowel Vorenkamp als Timmer kregen gemakkelijk de functie van hoofdonder-

wijzer in dezelfde gemeente als hun vader. Voor een solliciterende onderwijzer

was het waarschijnlijk een voordeel om een hoofdonderwijzer als vader te heb-

ben. Zo schreef hoofdonderwijzer Remmert Aljes Venhuis van Zuidwolde in

1858 een aanbeveling voor zijn zoon Anthonius aan de gemeenteraad van Warf-

fum. Anthonius werkte op dat moment als hulponderwijzer bij zijn vader.115 De

vaderlijke aanbeveling echter hielp niet. Een andere onderwijzerszoon kreeg de

benoeming.116 Onderwijzerszonen uit gerenommeerde onderwijzersfamilies

kunnen voordeel hebben gehad van de goede reputatie van hun vader en zijn

connecties in de onderwijswereld.

De kansen van een waarnemend hoofd op een vaste positie
Bij een plotseling overlijden, ziekte of vertrek van de hoofdonderwijzer werd

er door het college van B&W in overleg met de schoolopziener een waarne-

mend hoofd aangesteld.117 Aangezien het waarnemend hoofd direct beschik-

baar diende te zijn voor deze tijdelijke functie werd een hulponderwijzer die al

werkzaam was op de school gewoonlijk belast met de waarneming. Hij kende

de school en de leerlingen, waardoor hij het beste de voortgang van het onder-

wijs kon waarborgen. Was er geen hulponderwijzer verbonden aan de school

dan kon het gemeentebestuur als werkgever de tijdelijke waarneming gemak-

kelijk opdragen aan een hulponderwijzer die aan een andere school in de ge-

meente werkte.

Het was voor het gemeentebestuur aantrekkelijk om geen vergelijkend exa-

men te hoeven houden vanwege de tijd en kosten die hieraan verbonden waren.

Als een hulponderwijzer al jarenlang het hoofd verving vanwege ziekte, kon

hij gemakkelijker zonder sollicitatieprocedure benoemd worden. Bijvoorbeeld200
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in Meedhuizen in de gemeente Delfzijl waar hoofdonderwijzer Uildrik Hoog-

stra al enige jaren sukkelde met zijn gezondheid. Hij had geen hulponderwij-

zer in dienst, zodat het gemeentebestuur een hulponderwijzer uit Delfzijl aan-

stelde als waarnemend hoofd. Na het overlijden van hoofdonderwijzer Hoog-

stra in mei 1857 werd waarnemend hoofdonderwijzer Van der Schaaf zonder

vergelijkend examen benoemd tot hoofd van de school in Meedhuizen.118 Een

hulponderwijzer in dienst van een oude hoofdonderwijzer had een goede kans

om bij ziekte of overlijden benoemd te worden als waarnemend hoofd. Als de

waarnemend hoofdonderwijzer goed beviel, wilde de gemeenteraad hem graag

benoemen tot hoofd van de school. Tot 1858 kon de gemeente dan dispensatie

aanvragen voor het houden van een vergelijkend examen.

Na 1857 moest er altijd een vergelijkend examen gehouden worden ook al

beviel het waarnemend hoofd zeer goed. Het waarnemend hoofd was dan ge-

woon één van de deelnemers en diende goed te presteren voor een plaats op de

voordracht. Een vijfde of zesde plaats was dan goed genoeg om de functie te

verwerven.119 Het valt niet te bewijzen of de waarnemend hoofdonderwijzers

bij het vergelijkend examen bevoordeeld werden. De verhalen van hoofdonder-

wijzer Molema gingen vooral over het gedrag van schoolopziener Van Swin-

deren. Meestal was het de gemeente die een voorkeur had voor de waarnemend

hoofdonderwijzer vanwege de continuïteit van het onderwijs. Het gemeentebe-

stuur had minder mogelijkheden om het vergelijkend examen dat onder leiding

van de schoolopziener werd gehouden te beïnvloeden. Pas bij de voordracht

kon ze een bekende onderwijzer voorrang geven. Hadden gemeentebestuur en

schoolopziener een voorkeur voor dezelfde kandidaat dan konden ze er samen

gemakkelijk voor zorgen dat deze werd benoemd.

De voordracht als keuze voor de gemeenteraad
De gemeenteraad benoemde een onderwijzer van de voordracht tot hoofd van

de school. De raadsleden waren uitgenodigd om bij het vergelijkend examen

aanwezig te zijn, zodat zij de onderwijzers zelf konden zien om een eigen oor-

deel te vormen. De nummer één op de voordracht had het beste gepresteerd bij

het vergelijkend examen, maar de gemeenteraad was niet verplicht hem te kie-

zen. Uit de jaren vijftig, zestig en zeventig waren een groot aantal voordrach-

ten bekend met de plaatsingsnummers van de onderwijzers, waaruit het vol-

gende overzicht van benoemingen kwam:

Tabel 4.1. Aantal benoemingen naar plaatsing op de voordracht

nummer 1850-1859 1860-1869 1870-1879
voordracht N % N % N %
1 22 53,6 58 56,3 83 64,8
2 7 17,1 23 22,3 25 19,5
3 5 12,2 8 7,8 10 7,8
4 3 7,3 6 5,8 3 2,4
5 2 4,9 7 6,8 3 2,4
6 2 4,9 1 1 4 3,1
Totaal 41 100 103 100 128 100

(Bron: Nieuwe Bijdragen en De Wekker) 201
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Uit dit onderzoek bleek dat de nummer één op de voordracht bij meer dan de

helft van de vacatures de benoeming kreeg. In de jaren zeventig viel een stij-

ging waar te nemen van ruim elf procent ten opzichte van de jaren vijftig. De

gemeenteraad volgde in het merendeel van de gevallen de uitslag van het ver-

gelijkend examen. De kandidaat die het beste presteerde, had de meeste kans

op de benoeming.120 Toch waren de anderen op de voordracht niet geheel kans-

loos en zag de nummer één vaak de benoeming aan zijn neus voorbij gaan. In

de jaren vijftig was dit het geval bij 46,4% van de benoemingen, in de jaren

zestig 43,7% en in de jaren zeventig 35,2%.121 Vaak waren de verschillen in

puntenaantal tussen de beste kandidaten minimaal en maakte de nummer twee

nog een redelijke kans. Bij een voordracht met alleen onbekende kandidaten

zullen de gemeenteraadsleden waarschijnlijk eerder de resultaten van het ver-

gelijkend examen hebben gevolgd dan als een lokale kandidaat meedeed.

Het volgend overzicht geeft aan hoe vaak een hulponderwijzer uit de ge-

meente benoemd werd tot hoofd van de school. 

Tabel 4.2. Aantal benoemingen van de hulponderwijzer, zoon 
of waarnemend hoofd

Benoeming 1850-1859 1860-1869 1870-1879 1880-1889
N % N % N % N %

hulp, waarnemend, zoon 27 33,3 21 16,5 7 4,3 6 5,2
ander 54 66,7 106 83,5 155 95,7 109 94,8
Totaal 81 100 127 100 162 100 115 100

(Bron: Nieuwe Bijdragen en De Wekker)

Het vergelijkend examen lijkt in de loop van de negentiende eeuw steeds meer

het beoogde effect te hebben gekregen. Steeds minder vaak werd de lokale kan-

didaat benoemd, zoals de zoon, het waarnemend hoofd of de hulponderwijzer.

Voor 1859 betrof het nog een derde van alle benoemingen. In de jaren zeven-

tig en tachtig was het aantal hulponderwijzers enorm toegenomen en werd de

keuze groter. Door de vele wisselingen van hulponderwijzers in de jaren zeven-

tig was de band van de hulponderwijzer met de school minder sterk geworden.

Een hulponderwijzer bleef niet meer jarenlang trouw onder een hoofdonderwij-

zer werken in de verwachting dat hij hem uiteindelijk kon opvolgen. Als inge-

zetenen een voorkeur hadden, was dit gewoonlijk voor een lokale onderwijzer.

Hun invloed op de benoeming van de hoofdonderwijzer nam af. De prestaties

op het vergelijkend examen werden steeds meer doorslaggevend. Dit beteken-

de dat de kennis en vakbekwaamheid van de onderwijzers belangrijker werd.

De invloed van de Nederlands Hervormde Kerk op de benoeming
In het merendeel van de Groningse gemeenten was de functie van hoofdonder-

wijzer verbonden met de kerkelijke betrekkingen. De Nederlands Hervormde

Kerkgemeente wilde graag die onderwijzer aannemen die het meest geschikt

was als koster, voorlezer, voorzanger of organist. Schoolopziener Van Swinde-

ren hield hier rekening mee en nam naast een onderwijzer van de eerste rang

ook altijd een organist uit de omgeving en een voorzanger van één van ‘onze202

Proefschrift binnen noten  20-10-2014  14:19  Pagina 202



drie hoofdkerken’ mee naar het vergelijkend examen ter beoordeling van het

orgelspel en het gezang.122 De sollicitanten moesten voor de functie van hoofd-

onderwijzer een bewijs van lidmaatschap van het ‘Hervormde Kerkgenoot-

schap’ overleggen. In 1847 hadden enkele sollicitanten voor het vergelijkend

examen in Grijpskerk deze verklaring nog niet opgestuurd, zodat zij volgens

een Koninklijk Besluit uit 1828 niet in aanmerking kwamen voor de kerkelij-

ke betrekkingen aan de onderwijzerspost verbonden. Om mee te mogen doen

aan het examen moesten zij eerst dit document laten zien.123

Dodde noemde deze verbondenheid met de kerk voor de eerste helft van de

negentiende eeuw een complicatie bij de vergelijkende examens voor onder-

wijzers. De sollicitant moest naast een vergelijkend examen voor de functie

van onderwijzer ook nog een examen afleggen voor voorlezer en voorzanger.

In de kerk dienden de onderwijzers dan hun voorlees- en zangkwaliteiten te de-

monstreren. De kerkenraad en de predikant oordeelden over de kwaliteiten van

de onderwijzer als kerkelijk dienaar.124 Een conflict ontstond pas als de kerk

een andere kandidaat voor de functie van koster op het oog had dan het ge-

meentebestuur voor de functie van hoofdonderwijzer. In 1848 bijvoorbeeld

brak er in Leegkerk een rel uit, omdat de kerkvoogden al een koster hadden be-

noemd die niet de goedkeuring kon wegdragen van het gemeentebestuur, de

schoolopziener en de collator.125 De overheid kon uiteindelijk haar kandidaat

voor de functie van onderwijzer er doordrukken. De kerk benoemde de nieuwe

hoofdonderwijzer alsnog tot koster.126

Een andere complicatie vormde het oude collatierecht. Dit was het recht dat

personen toekwam om de predikant in het dorp of stad aan te wijzen.127 Voor

1800 hadden de collatoren ook het recht om de schoolmeester te benoemen.

Begin negentiende eeuw raakte dit collatierecht door de landelijke onderwijs-

wetten in onbruik, maar bleef wel bestaan voor de benoeming van de koster.

Het collatierecht was gebaseerd op grondbezit en behoorde meestal meerdere

personen toe. Dit recht kwam op den duur los te staan van het grondbezit en

kon vrij verkocht worden. Sommige grootgrondbezitters verkregen door opko-

ping van land een monopoliepositie.128 Tussen de kerk en collatoren konden

wrijvingen bestaan, omdat de kerk hen vaak als buitenstaanders beschouwde

die zich mengden in haar zaken. Van de schoolopziener werd bij de benoeming

van een hoofdonderwijzer in de eerste helft van de negentiende eeuw daarom

een grote bemiddelingskracht gevergd. 

In 1845 maakten de kerkvoogden en collatoren ‘zwarigheid’ om te moeten

kiezen uit het achttal kandidaten dat de schoolopziener en burgemeester had-

den voorgesteld voor de functie van hoofdonderwijzer in Garnwerd. Schoolop-

ziener Van Swinderen had juist een vergelijkend examen georganiseerd, omdat

kerkvoogden en collatoren geen overeenstemming konden bereiken over de be-

noeming. Nu het vergelijkend examen gehouden was, vond Van Swinderen dat

zij zich ook aan de uitkomst moesten houden, anders was het een soort ‘come-

die’ voor het publiek geweest.129 Als de kerkvoogden en collatoren dwars ble-

ven liggen dan kon Van Swinderen de nummer één gewoon bij de minister

voordragen om tot autorisatie over te gaan. Hij vond het echter belangrijk om

hun steun te hebben en zonder hun handtekeningen kon de benoeming ook lan-

ger duren. Officieel mocht volgens artikel vijf van het ‘Huishoudelijk school-

reglement voor deze Provincie’ ‘de meerder of mindere geschiktheid voor de

kerkdienst niet in aanmerking worden genomen bij de keus van den schoolon- 203
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derwijzer’.130 Uit dit voorbeeld bleek dat de schoolopziener de benoeming van

de hoofdonderwijzer kon doordrukken, maar de minister lette er wel op of de

benodigde handtekeningen van alle betrokkenen op de voordracht stonden. Bij

een vergelijkend examen in Nuis in 1842 ondertekenden de schoolopziener, het

gemeentebestuur en de collatoren van de Nederlands Hervormde gemeente de

verklaring wie als onderwijzer was benoemd. De schoolopziener vermeldde

daarbij alleen wie de beste onderwijzer was, het gemeentebestuur wie het ge-

schiktst was voor zowel schoolonderwijzer als voor de posten voorlezer, voor-

zanger en organist en de collatoren alleen voor de kerkelijke bedieningen.131

In Adorp ontstond in 1855 een slepend conflict over de benoeming van de

nieuwe hoofdonderwijzer. Na een vergelijkend examen was Helmer Molema 

door de collatoren benoemd tot hoofdonderwijzer. De kerkvoogden hadden de

functie van koster echter al beloofd aan de ondermeester in de school, Jakob

Wolthuis. Zij waren het niet eens met de benoeming van Molema en spanden

hiertegen een proces aan. De kosterij bleef voor hoofdonderwijzer Molema ge-

sloten en werd later aan Wolthuis ter beschikking gesteld. Het duurde nog tot

1858 voordat de weerbarstige kerkvoogden bij Koninklijk Besluit uit hun ambt

werden gezet. Tussen 1855 en 1858 had hoofdonderwijzer Molema waar-

schijnlijk geen inkomsten van de kerk gehad, maar in 1858 werd hem achteraf

nog een bedrag van 1350 gulden betaald uit de kosterijfondsen. Voor hoofdon-

derwijzer Molema zal dit geen prettige werksfeer zijn geweest. Hij wachtte het

einde van het proces dan ook niet af en vertrok in maart 1858 naar Warffum.132

Volgens historicus Feenstra was het collatierecht halverwege de negentiende

eeuw niet meer van toepassing.133 Maar uit de bronnen blijkt dat de collator for-

meel in ieder geval nog invloed had. Zo was in juni 1849 ook de ‘unicus colla-

tor’ van Veendijk, de heer mr. J. Rengers Hora Siccama van Farmsum aanwezig

bij het vergelijkend examen.134 De collator had voorgesteld om een keuze te ma-

ken tussen de nummer één of twee van de voordracht van drie, maar gaf aan dat

hij hier ‘niet stellig’ aan vast hoefde te houden. De voorkeur van de plaatselijke

schoolcommissie ging uit naar nummer één, zodat hier geen onenigheid over be-

stond.135 De collator was niet bij elk vergelijkend examen aanwezig. In Sloch-

teren werd de collator in juni 1856 gewoon op de hoogte gesteld van de benoe-

ming van de hoofdonderwijzer.136 In Warffum was het collatierecht volgens een

Koninklijk Besluit uit 1825 overgegaan op de Gouverneur van de provincie Gro-

ningen, na 1850 was dit de functie van Commissaris des Konings.137 Voor het

vergelijkend examen in Warffum in 1857 nodigde de schoolopziener daarom

ook de Commissaris des Konings uit ‘die als Collator het examen met zijne te-

genwoordigheid wil vereeren’.138

Aangezien de functie van hoofdonderwijzer in de meeste gevallen nog ver-

bonden was met het ambt van koster was het in de praktijk niet altijd duidelijk

of de collator nog de onderwijzer aanstelde. In juli 1849 was Egbert Havinga

als waarnemend onderwijzer aangesteld in Scharmer. Op verzoek van de inge-

zetenen en met toestemming van de ‘unicus collator’ van Harkstede was hij al

benoemd tot koster. Zonder een vergelijkend examen maakte de gemeenteraad

zijn benoeming tot hoofdonderwijzer daarna officieel per 1 februari 1850.139 In

april 1849 waren voor het vergelijkend examen in Schildwolde naast de

schoolopziener, het plaatselijke schooltoezicht en de gemeenteraad, ook de col-

latoren van Schildwolde en het kerkelijk college aanwezig. In een gecombi-

neerde gemeenteraadsvergadering moesten zij uit zeven van de dertig opgeko-204
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men sollicitanten een onderwijzer kiezen die tevens de functies van koster,

voorlezer en voorzanger ging vervullen. Het college van B&W hoopte dat door

de gemeenteraad en de collatoren een overeenstemming in de keuze bereikt

kon worden, zodat de betrekking van onderwijzer en koster niet gescheiden

hoefde te worden.140 Dit was de uiterste consequentie als alle partijen er niet

uitkwamen. Een ongewenste uitkomst aangezien de gemeente de hoofdonder-

wijzer dan een hogere jaarwedde moest bieden en de kerkenraad op zoek moest

naar een nieuwe koster. Gelukkig hadden de collatoren hun keuze voor de kos-

ter bepaald op Pieter de Graaff. Aangezien hij de hoogste score had behaald

voor het vergelijkend examen voor hoofdonderwijzer kon de gemeenteraad

zich hierin verenigen en benoemde hem.141

Volgens Kooij hadden de conflicten over de benoeming van onderwijzers te

maken met de verschillende eisen die meerdere partijen aan de onderwijzers

stelden. Vooral in de eerste helft van de negentiende eeuw kwamen botsingen

voor.142 De Rijksoverheid had al in 1842 met een Koninklijk Besluit gepro-

beerd om de verplichte combinatie van beide functies te verbieden. Vervolgens

legde de onderwijswet van 1857 het bekleden van de kerkelijke bedieningen

aan banden door eerst de goedkeuring van Gedeputeerde Staten te eisen. In de

praktijk bleef deze verbondenheid van beide functies in de meeste plaatsen in

de provincie Groningen bestaan. Officieel benoemde de gemeenteraad de

meest geschikte hoofdonderwijzer op basis van de uitslag van het vergelijkend

examen en leken er geen problemen te ontstaan met de benoeming van de kos-

ter. Toch zal de gemeenteraad meestal rekening hebben gehouden met de wen-

sen van de Nederlands Hervormde Kerk, omdat de kerk eigenlijk medefinan-

cier was van het openbaar onderwijs. Het gemeentebestuur hechtte vanwege

het financiële voordeel ook belang aan de verbondenheid van beide functies.

Zo werd in september 1858, na het overlijden van hoofdonderwijzer Berend

Jans Boneschanscher, hulponderwijzer Albert Kwast ‘met ruggespraak van den

Heer Collator’ als waarnemend hoofdonderwijzer in Slochteren benoemd. Het

college van B&W had de collator geraadpleegd ‘in het belang van het onder-

wijs en ter voorkoming van botsingen’.143 Bovendien zaten in de gemeenteraad

vaak leden van de kerkenraad en kerkvoogden die konden letten op de ge-

schiktheid van de kandidaat voor de kerkelijke bedieningen. Een conflict met

de kerk over een benoeming was schadelijk voor zowel het onderwijs als de in-

terne cohesie van het gemeentebestuur.

De schoolopzieners hadden er belang bij dat de benoeming vlot en gemakke-

lijk naar ieders tevredenheid verliep, zodat de hoofdonderwijzer zonder tegen-

werking aan de slag kon. Alle onderwijzers op de voordracht hadden goed ge-

presteerd op het vergelijkend examen. De schoolopzieners tilden niet zo zwaar

aan het feit dat de geschiktheid voor de kerkelijke bedieningen werd meegeno-

men in de keuze voor de benoeming van de hoofdonderwijzer. In 1882 ver-

meldde schoolopziener Wijn in het Provinciaal Verslag dat er geen moeilijkhe-

den waren met de gemeentebesturen, maar dat deze wel vaak afweken van de

volgorde op de voordracht en niet de nummer één benoemden. Als redenen

voor het kiezen van een kandidaat die lager stond, noemde hij dat de onderwij-

zer beter bekend stond in de praktijk of meer geschikt was voor het waarnemen

van de kerkdienst.144 In 1885 werd in het district Winschoten meestal wel de

nummer één benoemd. Volgens de schoolopziener kon de gemeenteraad hier

soms nog van afwijken als een andere kandidaat een goede practicus was met 205
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de gewenste aantekening op zijn akte of geschikter was voor het waarnemen

van de kerkelijke betrekkingen.145

Openlijke conflicten tussen de gemeenteraad en de kerk over de keuze van

de kandidaat voor het hoofdonderwijzerschap kwamen na 1857 vrijwel niet

voor. Als er al geschillen van mening waren, werden deze waarschijnlijk bin-

nen de gemeenteraad intern opgelost. De hoofdonderwijzer werd dan gewoon

op democratische wijze bij meerderheid van stemmen benoemd.

‘het staken der stemmen’ bij de benoeming in Baflo
Eén conflict tussen gemeentebestuur en kerk dat zich wel in de openbaarheid

afspeelde ontstond in 1874 in de gemeente Baflo naar aanleiding van een ha-

perende stemprocedure. Op 2 en 3 september 1874 had er een vergelijkend

examen plaats gevonden voor de positie van hoofd van de school in Den An-

del. Vanwege de hoge inkomsten voor de kerkelijke betrekkingen was het

aantal deelnemers groot. De gemeenteraad benoemde van de voordracht

hoofdonderwijzer Jan Besseling van het naburige dorp Tinallinge in de ge-

meente Baflo. Hoofdonderwijzer Besseling had meerdere sollicitaties tegelijk

lopen en was net benoemd tot hoofdonderwijzer in Harlingen. De gemeente-

raad diende nu iemand anders van de voordracht te kiezen, maar tot tweemaal

toe staakten de stemmen. Om uit deze impasse te komen, stelde de burge-

meester voor om dan de oudste kandidaat te kiezen. Zo kreeg hoofdonderwij-

zer Tjeert Velt de benoeming, omdat hij vier jaar ouder was dan onderwijzer

Gerard Steenhuis.

Deze benoemingsprocedure deed veel stof opwaaien. In de kranten ontstond

een discussie over de rechtsgeldigheid van de benoeming. Volgens de gemeente-

wet diende bij het staken der stemmen het lot te beslissen. De kerkenraad had

een voorkeur voor de andere onderwijzer en benoemde Steenhuis voor de ker-

kelijke bedieningen.146 Steenhuis ging als koster 900 gulden per jaar verdienen

met de beschikking over de kosterij. Er deed een gerucht de ronde dat hij een

bijzondere school wilde oprichten. Hoofdonderwijzer Velt moest het daarente-

gen doen met een jaarwedde van 500 gulden, terwijl zijn hulponderwijzer al 550

gulden per jaar verdiende. Velt kreeg volgens de wet de beschikking over ‘vrije

woning’, maar een geschikte onderwijzerswoning moest nog worden gezocht.

Het commentaar in de kranten was dat het gecombineerd een vrij goede post was

geweest, maar nu de functie van hoofdonderwijzer en koster gescheiden waren

eigenlijk beide posten ‘te veel om te sterven, te weinig om te leven’ waren.147

Uiteindelijk vernietigde een Koninklijk Besluit van januari 1875 de benoeming

van de hoofdonderwijzer.148 De gemeenteraad diende de stemming overnieuw te

doen. De kerkvoogden verzochten de gemeenteraad om onderwijzer Steenhuis

alsnog tot hoofdonderwijzer te benoemen. Anderen drukten de gemeenteraad op

het hart vooral haar eigen zienswijze te volgen. Hoofdonderwijzer Velt liet ech-

ter weten dat hij niet meer voor benoeming in aanmerking wilde komen.149 De

weg lag nu vrij voor de benoeming van onderwijzer Steenhuis. Beide partijen

stonden nog steeds lijnrecht tegenover elkaar, zodat nu hulponderwijzer Tale

Zondag uit Deventer met vier stemmen tegen drie stemmen de benoeming

kreeg.150 Steenhuis, die hulponderwijzer was in het naburige dorp Westernieland,

bleef de kerkelijke bedieningen in Den Andel houden en kreeg hiervoor in okto-

ber 1875 vergunning van Gedeputeerde Staten.151 Sindsdien waren de functies

van hoofdonderwijzer en koster in Den Andel van elkaar gescheiden.152
206

Proefschrift binnen noten  20-10-2014  14:19  Pagina 206



Het geschil over de benoeming in Den Andel tussen de kerk en gemeentebestuur

openbaarde zich binnen de gemeenteraad. De publieke aandacht voor het con-

flict en het geschrijf in de kranten hebben er mogelijk voor gezorgd dat de stand-

punten verharden. De kerkvoogden gelukte het niet om de kandidaat van hun

keuze benoemd te krijgen als hoofdonderwijzer, waarna zij besloten tot schei-

ding van de functies. Het is mogelijk dat zonder de publieke druk de kerk eer-

der haar zin had gekregen, zeker na het terugtrekken van hoofdonderwijzer Velt.

De scheiding van de functies van hoofdonderwijzer en koster
Het publieke conflict in Den Andel leidde tot meer openlijke kritiek op de com-

binatie van het hoofdonderwijzerschap met de kerkelijke bedieningen. De aan-

dacht werd vooral gevestigd op het feit dat de kerkelijke betrekkingen vaak be-

ter bezoldigd waren dan de functie van onderwijzer. Het was daarom niet ver-

wonderlijk dat het kostersambt bij de vacature voor hoofdonderwijzer een be-

langrijke rol speelde en de kerkenraad een stem wilde in de benoeming. Eén

auteur stelde dat diegenen die de koster benoemden ‘niet zelden in hunne be-

trekking als kerkelijke autoriteit invloed trachten uit te oefenen op de benoe-

ming van den onderwijzer, omdat eigenlijk hunne beurs aan den te benoemen

persoon een bestaan geeft’.153 De meeste onderwijzers legden zich bij deze si-

tuatie neer. De extra inkomsten die de kerkelijke bedieningen genereerden kon-

den zij als aanvulling op hun jaarwedde niet missen. Op het vergelijkend exa-

men in Feerwerd in februari 1879 deelde de schoolopziener voor aanvang

mede dat de kerkenraad had besloten de functie van koster te scheiden van de

functie van hoofdonderwijzer. Dit betekende een forse vermindering van de in-

komsten. Alle zestien sollicitanten besloten eenparig te bedanken voor de func-

tie en keerden weer huiswaarts. De redactie van De Wekker merkte op dat dit

‘zeker geen alledaagsch geval in de onderwijswereld’ was.154 In Bellingwolde

was in 1882 niet zeker of de post van koster en organist aan het benoemde

hoofd zou worden opgedragen. Ook hier bedankten alle kandidaten en kon het

geplande vergelijkend examen niet doorgaan.155 Uiteindelijk kreeg de benoem-

de hoofdonderwijzer alsnog de functie van koster en organist.156 De onderwij-

zers lieten het afweten als de kerk besloot om de functie van koster los te kop-

pelen van de positie van hoofd. Zolang de jaarwedde van de hoofdonderwijzer

niet omhoog ging, waren het de inkomsten uit de kerkelijke bedieningen die de

functie van hoofdonderwijzer in een dorp aantrekkelijk maakten.157

Het belang van het orgelspel voor onderwijzers
Nog in 1885 beval de districtschoolopziener van Winschoten het jonge onder-

wijzers aan om zich toe te leggen op de beoefening van het koraalgezang en

het orgelspel om zo hun inkomen te kunnen verruimen met het uitoefenen van

de kerkelijke bedieningen.158 Naast hun opleiding tot onderwijzer dienden zij

zich dus ook te bekwamen voor de functies van koster, voorlezer, voorzanger

en organist. 

Een duidelijk voorbeeld vormde in 1895 de vacature voor eerste onderwijzer

in Warffum. Na de opheffing van de school in Breede waren de kerkelijke be-

trekkingen voor de kerkgemeente van Breede opgedragen aan de nieuwe eer-

ste onderwijzer aan de lagere school in Warffum. Alle veertig sollicitanten

moesten in hun sollicitatiebrief aangeven of zij bedreven waren in het orgelspel

in verband met de functie van organist in Breede. Uit het overzicht bleek dat 207
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tenminste dertig onderwijzers tijd hadden gestoken in de studie voor het orgel-

spel. Slechts twee sollicitanten gaven aan geen orgel te kunnen spelen en ne-

gen vermeldden niets over hun orgelspel. Eén van hen gaf wel aan een zang-

diploma te hebben. Hoofdonderwijzer Van Braambeek bracht aan het college

van B&W een advies uit over de sollicitanten en kon acht kandidaten recom-

manderen. Hij stelde voor een onderwijzer op de voordracht te zetten die nog

niet het orgelspel beheerste, maar wel muzikaal goed ontwikkeld was. Van een

andere onderwijzer die hij aanbeval, was niet bekend of hij orgel kon spelen.

Van Braambeek liet het over aan de beslissing van de schoolopziener om de

voordracht ‘in overeenstemming te brengen met de kerkelijke belangen van

Breede’.159 De voordracht van zes personen werd vervolgens eerst naar het

kerkbestuur gestuurd, voordat deze in stemming werd gebracht in de gemeen-

teraad van Warffum. Het kerkbestuur maakte bezwaar tegen de onderwijzer die

geen orgel kon spelen. De andere onderwijzer waarvan niet bekend was of hij

orgel speelde, was persoonlijk langsgegaan bij het kerkbestuur en had met suc-

ces voor hen orgel gespeeld. Over de andere kandidaten hadden ze voldoende

gehoord over hun orgelspel, twee speelden zelfs ‘zeer loffelijk’.160 Het kerkbe-

stuur sprak verder geen duidelijke voorkeur uit. Uiteindelijk werd de nummer

twee, Pieter Kuipers benoemd tot hulponderwijzer in Warffum en tegelijk als

koster en organist in Breede.

Dit speelde allemaal nog in 1895. De bekwaamheid in het orgelspel voor de

kerkelijke bedieningen was een voorwaarde voor de functie van onderwijzer.

Volgens Dodde kwam het onderzoek naar de zang- en spreekkwaliteiten ten be-

hoeve van een kerkelijke functie pas in de eerste helft van de twintigste eeuw

te vervallen.161

Besluit

De invoering van een verplicht vergelijkend examen zorgde voor het langzaam

uitsterven van het verschijnsel van erfopvolging. In de provincie Groningen

gebeurde het na 1857 nog een enkele keer, maar na 1874 kwam het niet meer

voor. De rol van de schoolopziener was belangrijk bij het vergelijkend examen.

In de loop van de eeuw ontstond er een groep van ervaren en bekwame hoofd-

onderwijzers die op basis van hun professionele deskundigheid betrokken wer-

den bij het examineren van hun collega’s. Het vergelijkend examen ontwikkel-

de zich van een publiekelijk schouwspel voor de ingezetenen naar een inhou-

delijk onderzoek door deskundigen om de beste onderwijzer te vinden.

De concurrentie tussen de onderwijzers was groot en het solliciteren was

vanwege het vergelijkend examen een inspannende en zenuwslopende bezig-

heid. Voor het gemeentebestuur was het een geldverslindende en tijdrovende

aangelegenheid. De kritiek op het vergelijkend examen nam daarom steeds

meer toe. De schoolopzieners bleven nog lang aan deze sollicitatieprocedure

als een ‘noodzakelijk kwaad’ vasthouden, maar uiteindelijk werd de verplich-

ting tot een vergelijkend examen in 1889 afgeschaft.

De invloed van de schoolopziener op de benoeming was met of zonder ver-

gelijkend examen groot. Zijn belangrijkste taak was om toe te zien dat de te be-

noemen hoofdonderwijzer gekwalificeerd en geschikt was. Hij diende met het

gemeentebestuur samen te werken. Als het gemeentebestuur een voorkeur had

voor de zoon, het waarnemend hoofd of de aanwezige hulponderwijzer zal de208
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schoolopziener, mits hij hem ook een geschikte kandidaat vond, gewoonlijk de

benoeming hebben gesteund. Het was belangrijk voor de nieuwe hoofdonder-

wijzer dat het gemeentebestuur en ingezetenen hem echt wilden. 

De Nederlands Hervormde Kerk speelde officieel geen rol bij de benoeming

van het hoofd van de school. Vanwege de gecombineerde functies van hoofd-

onderwijzer en koster had de kerk wel belang bij de benoeming van de juiste

persoon voor de kerkelijke bedieningen. In de benoemingsprocedure bleef de

invloed van de kerk meestal verborgen doordat de aandacht uitging naar het

openbare vergelijkende examen voor de hoofdonderwijzer. Toch hielden de

schoolopzieners rekening met de wensen van de kerk en werden zij voor de be-

noeming geraadpleegd. Via kerkleden die zitting hadden in de gemeenteraad

had de Nederlands Hervormde Kerk ook directe inspraak op de benoeming. De

weinige publieke botsingen tussen de kerk en het gemeentebestuur over een be-

noeming van een hoofdonderwijzer doen vermoeden dat invloed van de kerk

op instemming kon rekenen. In het Provinciaal Verslag werd de verbondenheid

tussen van de positie van hoofdonderwijzer en de kerkelijke bedieningen niet

geproblematiseerd. De meeste Groningse onderwijzers pasten zich aan deze si-

tuatie aan en studeerden voor orgel en zang om hun kansen op de benoeming

tot hoofdonderwijzer met de kerkelijke bedieningen te vergroten.

4.2 De benoeming van onderwijzers en onderwijzeressen in Groningen

Inleiding

De ‘Algemeene school-orde voor de lagere scholen’ van 1806 bepaalde dat

wanneer het aantal leerlingen meer dan zeventig bedroeg, ‘men, zooveel moge-

lijk, bedacht’ moest zijn om een ‘ondermeester’ of een ‘tweede meester’ aan te

nemen.162 Deze bepaling was niet dwingend en gaf niet duidelijk aan wie deze

ondermeester moest benoemen. In de periode voor 1857 was het meestal de

hoofdonderwijzer zelf die een hulponderwijzer aanstelde en betaalde.163 De

aanstelling van een hulponderwijzer kon financieel voordeel opleveren voor de

hoofdonderwijzer. Hij kon een groter aantal leerlingen op zijn school opnemen,

waardoor hij meer schoolgeld ontving. Daarnaast stimuleerden de schoolopzie-

ners de benoeming van hulponderwijzers om de invoering van het klassikaal on-

derwijs te bevorderen. Als de hoofdonderwijzer de ene klas onderwijs gaf, kon

de hulponderwijzer ondertussen de andere klassen les geven. Vaak kreeg de

hoofdonderwijzer de verplichting opgelegd om één of meerdere hulponderwij-

zers in dienst te nemen. Dit werd al vermeld in de oproep voor een vacature voor

schoolhoofd, zoals in 1855 in Slochteren waar stond dat de verplichting tot het

houden van een ondermeester ‘ten genoegen van het schooltoezigt’ was.164

De hoofdonderwijzer overlegde bij de benoeming van een hulponderwijzer

gewoonlijk met de schoolopziener. In februari 1852 bijvoorbeeld verontschul-

digde hoofdonderwijzer Odding van Veendam zich dat hij een nieuwe onder-

meester direct had aangenomen zonder de raad van de schoolopziener in te

winnen. Hij was bang om weer achter het net te vissen, zoals bij een vorige

hulponderwijzer. De nood op zijn school was zo hoog dat hij zich niet kon ver-

oorloven kritisch te zijn. Hij was zelfs bereid ‘indien er hier of daar nog een

werkelooze arbeider’ was, hem ‘gaarne’ aan te nemen.165
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De onderwijswet van 1857 bepaalde dat een hoofd van een school met meer

dan zeventig leerlingen werd bijgestaan door een kwekeling en met meer dan

honderd door een hulponderwijzer. Voor elke vijftig leerlingen boven dit getal

kwam er een kwekeling bij en voor elke honderd weer een hulponderwijzer.166

Volgens de onderwijswet van 1857 werden de hulponderwijzers en hulponder-

wijzeressen, net als de hoofdonderwijzers, benoemd door de gemeenteraad.

Alle hulponderwijsgevenden aan de openbare lagere school kwamen zo in

dienst van de gemeente. Dit was een belangrijke verandering ten opzichte van

de periode daarvoor, waarin de ‘ondermeester’ gewoonlijk werkzaam was voor

de hoofdonderwijzer.

De positie van kwekelingen in de school

De hoofdonderwijzer neemt kwekelingen aan
Met de invoering van het nieuwe aktestelsel in 1857 was de vierde rang komen

te vervallen, waardoor deze onderwijzers niet meer als hulponderwijzer moch-

ten werken, maar wel als kwekeling. De hoofdonderwijzer kon zelf een kwe-

keling benoemen, maar had daarvoor de goedkeuring van de districtschoolop-

ziener nodig.167 Zo schreef hoofdonderwijzer Kramer van Grootegast in augus-

tus 1864 aan het college van B&W dat hij in overleg met de districtschoolop-

ziener volgens artikel 22 van de onderwijswet een nieuwe kwekeling had be-

noemd. Hij hoopte dat de benoeming ‘ten genoege’ van B&W mocht zijn.168

De onderwijswet zette het gemeentebestuur bij de benoeming van de kweke-

ling buiten spel, terwijl zij verantwoordelijk was voor het onderwijs in hun ge-

meente. Zo maakte het college van B&W zich in mei 1871 zorgen over het on-

derwijs op de school in Wedde. Daar was nog steeds geen kwekeling aanwe-

zig, terwijl het aantal leerlingen te groot was om alleen van de hoofdonderwij-

zer les te krijgen.169 Daarom liet de hoofdonderwijzer een gedeelte van de kin-

deren al na een uur de school weer uitgaan. Deze maatregel wekte ontevreden-

heid bij de ouders. Het college van B&W verzocht de schoolopziener om de

hoofdonderwijzer aan zijn verplichtingen te laten voldoen.170 De hoofdonder-

wijzer had al een advertentie gezet voor een kwekeling aan zijn school, maar

had slechts één aanmelding van een kwekeling die al werkzaam was aan de

school in Vriescheloo.171 Niet alle hoofdonderwijzers waren goed op de hoog-

te van de procedure. Hoofdonderwijzer Stel van Tjuchem bijvoorbeeld had de

gemeenteraad van Slochteren in 1878 al tweemaal verzocht om een kwekeling.

Hij gaf in zijn eentje onderwijs aan 74 leerlingen. Als de ene klas les kreeg,

moesten de andere klassen voor zichzelf werken. De hoofdonderwijzer had ie-

mand nodig die dan toezicht kon houden. Aangezien hij nog niets van het ge-

meentebestuur had gehoord, richtte hij zich tot de schoolopziener.172

In tegenstelling tot de onderwijzers met de vierde rang werd in de onderwijs-

wet aan de kwekeling helemaal geen eisen gesteld. In principe kon iedereen als

kwekeling in de school aan de slag. De kwekeling die zich had aangemeld in

Wedde bleek een gebrek aan kennis te hebben en weinig aanleg voor het on-

derwijs. Zijn stemorgaan was voor het zingen ‘zeer onbuigzaam’. Hij werd

boerenknecht, omdat dit zijn ouders meer opleverde dan de kwekelingentoela-

ge van 75 gulden.173 Schoolopziener Venema constateerde in zijn verslag van

1869 dat de kennis van de kwekelingen lager was dan van de vroegere onder-

wijzers met de vierde rang.174 In de jaren zeventig klaagden de schoolopzieners210
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over het misbruik van de letter der wet, waardoor onder de naam kwekeling

volslagen onbevoegden voor de klas kwamen te staan.175 De schoolopziener

had wel de mogelijkheid om kwekelingen te weigeren. Zo maakte schoolopzie-

ner Venema bezwaar tegen het verzoek van hoofdonderwijzer Wildeboer om in

1871 twee kwekelingen toe te laten in zijn school in Hoogezand.176 De ene

kwekeling was nog maar twaalf jaar en de andere nog niet eens elf jaar.177 Een

kwekeling mocht dus niet te jong zijn.

Van de kwekeling werd wel verwacht dat hij binnen een bepaalde termijn de

akte voor hulponderwijzer ging halen. In 1876 weigerde de inspecteur van het

lager onderwijs aan kwekeling Beishuizen de vergunning om nog langer als

kwekeling in het onderwijs te werken, omdat het hem niet gelukt was om de

akte voor hulponderwijzer te halen.178 Kwekeling Vorenkamp riep in 1876 de

hulp in van de schoolopziener, omdat hij in de knel kwam met zijn opleiding.

Hij had de opdracht gekregen om naast de dagschool ook nog les te geven op

de avondschool, waardoor hij de normaallessen in Sappemeer niet meer kon

volgen. De schoolopziener berispte de hoofdonderwijzer van Stootshorn dat hij

een kwekeling geen werk van een hulponderwijzer mocht laten doen en stelde

het college van B&W hiervan op de hoogte.179 Het was voor de kwekelingen

van belang dat zij naast hun werk ook nog konden studeren voor de akte van

bekwaamheid als hulponderwijzer.

De kwekeling als goedkope oplossing
De hoofdonderwijzer stelde het gemeentebestuur op de hoogte van de benoe-

ming van een kwekeling in de school. Als het om een wettelijk verplichte kwe-

keling ging die vanwege het leerlingenaantal was aangesteld, diende de ge-

meente voor elke kwekeling een toelage van tenminste 25 gulden aan de hoofd-

onderwijzer te betalen.180 Om zeker in aanmerking te komen voor een kweke-

lingtoelage informeerden de meeste hoofdonderwijzers waarschijnlijk van te-

voren bij het gemeentebestuur of zij qua leerlingenaantal recht hadden op een

kwekeling. In 1867 kreeg de hoofdonderwijzer van Schildwolde speciaal toe-

stemming van de gemeenteraad van Slochteren om een kwekeling aan te stel-

len.181 Het aantal leerlingen op zijn school schommelde tussen de 150 en 160.

Gemeentebesturen bleven bij een toename van het aantal leerlingen nog zo

lang mogelijk kwekelingen inzetten. In tijden van schaarste aan hulponderwij-

zers zoals in het begin van de jaren zeventig zagen zij kwekelingen als een goe-

de noodoplossing. In het voorjaar van 1873 was het aantal leerlingen op de scho-

len in Siddeburen en Slochteren gestegen tot net boven de 200 leerlingen, waar-

door er eigenlijk een tweede hulponderwijzer moest worden aangesteld. Als op-

lossing besloot de gemeenteraad de toelage voor de kwekelingen vanwege de

zwaardere werkzaamheden te verhogen naar 75 gulden mits zij de leeftijd van

vijftien jaar hadden bereikt.182 De dertienjarige dochter van hoofdonderwijzer Ja-

ger van Slochteren kwam niet voor de verhoging van de kwekelingentoelage in

aanmerking, terwijl zij in de periode van 1 juni 1874 tot 1 december 1874 de eni-

ge hulp voor haar vader was in een school met 204 leerlingen.183 Een verzoek van

de hoofdonderwijzer in Schildwolde om ook een toelage van 75 gulden te krij-

gen voor zijn kwekeling werd afgewezen. Hij beklaagde zich hier nog over bij

de schoolopziener, maar deze kon niets ondernemen aangezien zijn toelage bo-

ven het wettelijk minimum van 25 gulden lag.184 Het gemeentebestuur gaf als re-

den dat hij minder leerlingen had dan de scholen in de andere dorpen.185
211
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De school als familiebedrijf
Het was heel gewoon dat de hoofdonderwijzer één van zijn kinderen als kweke-

ling benoemde. In Harkstede was Berend Eisse van Slogteren van 1865 tot 1871

kwekeling bij zijn vader Pieter Guibal en ontving hiervoor een toelage van 40

gulden.186 Het hoofd van de school in Schildwolde, Pieter Jan de Graaff, die een

grote familie had, spande de kroon. Pieter Jan de Graaff en Lumina Catharina

Ebens hadden zes zonen die voor een loopbaan in het onderwijs kozen. De

dochters waren niet in het bezit van de onderwijsakte. In 1860 kwam de oudste

zoon Jan in dienst als kwekeling. Nadat Jan de Graaff187 naar de normaalschool

in Beerta was vertrokken, kwam de volgende zoon Pieter bij zijn vader als kwe-

keling werken. Vervolgens werkten Arnold188 in 1866, Rijko189 in 1868, Boelo

Hendrik190 in 1870 en Anna191 in 1872 als kwekeling in Schildwolde. Allen ont-

vingen zij een toelage van 40 gulden.192 In 1874 kreeg hoofdonderwijzer De

Graaff een ‘koortsaandoening’, waardoor hij op vijftigjarige leeftijd gedwongen

met pensioen ging. Zijn zoon Pieter de Graaff Jr. volgde hem op als hoofd van

de school in Schildwolde.193 Zijn broer Arnold, die ook als hulponderwijzer bij

zijn vader in Schildwolde werkte, maar nog geen hoofdakte had, vertrok in sep-

tember naar Groningen waar hij was benoemd tot ‘kwekeling-hulponderwijzer’

aan de Rijkskweekschool.194 Rijko die net in het voorjaar zijn hulpakte had ge-

haald, volgde zijn broer op als hulponderwijzer in Schildwolde. De jongere

broer, Boelo Hendrik, bleef als kwekeling werkzaam in de school. In het voor-

jaar van 1879 haalde hij de onderwijsakte en solliciteerde in 1881 naar de va-

cante positie van hulponderwijzer in Schildwolde.195 Van maart 1882 tot no-

vember 1883 werkte hij daar als hulponderwijzer. Een poging van hoofdonder-

wijzer De Graaff om ook nog één van zijn zussen tijdelijk in zijn school ge-

plaatst te krijgen, bleef zonder succes ‘als zijnde in strijd met de wet’.196 De fa-

milie De Graaff beschouwde de school in Schildwolde als een familiebedrijf al-

waar de familieleden hun opleiding konden volgen en een aantal jaren als hulp-

onderwijzer werkervaring opdeden.

Het gemeentebestuur van Slochteren had zo zijn bedenkingen bij deze fami-

lieregelingen. Uit de opgave van hoofdonderwijzer De Graaff was in 1876 zijn

broer Boelo Hendrik de Graaff nog steeds als kwekeling bij hem in dienst.197

Volgens de burgemeester was Boelo Hendrik geruime tijd voor een ‘genees-

kundige behandeling’ in Hoogkerk geweest en daarom besloot hij de kweke-

lingtoelage over 1876 niet uit te betalen.198 Hoofdonderwijzer De Graaff be-

klaagde zich hierover bij de schoolopziener.199 Hij vond dat een kwekeling niet

altijd in de school aanwezig hoefde te zijn en kon men voor het bedrag van 40

gulden niet verwachten dat een zestienjarige jongen het hele jaar door werkte.

Boelo Hendrik verrichte alleen dienst als dit nodig was. Het geld had de hoofd-

onderwijzer al uitgegeven aan boeken en lessen.200 De kwekelingtoelage be-

schouwde hij blijkbaar als een vergoeding voor de opleiding die hij de kweke-

ling gaf.

Schoolopziener Renssen vond op basis van het gemiddeld aantal leerlingen

van 159 dat de hoofdonderwijzer naast een hulponderwijzer ook recht had op

een kwekeling.201 Volgens schoolopziener Renssen bestond er daarom geen

grond om de toelage te weigeren. Wettelijk gezien kon hij een kwekeling eisen,

maar nog liever had hij een tweede hulponderwijzer in Schildwolde voor beter

onderwijs.202 De schoolopziener schakelde vervolgens Gedeputeerde Staten in

om het gemeentebestuur te bewegen hoofdonderwijzer De Graaff toch zijn212
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kwekelingtoelage te betalen. Gedeputeerde Staten liet weten dat zij zich niet

geroepen achtte om tussenbeide te komen.203 Het gemeentebestuur van Sloch-

teren kwam er zo mee weg om geen kwekelingtoelage te betalen. Een hoofd-

onderwijzer kon dus niet altijd met zekerheid rekenen op een toelage voor een

kwekeling.

De verplichting tot het aanstellen van een hulponderwijzer

Hulponderwijzers vervangen kwekelingen
Het was in de praktijk niet duidelijk welke taken aan een kwekeling konden

worden overgelaten. De onderwijswet van 1857 stond toe dat een kwekeling

onderwijs in de klas gaf zonder toezicht van een bevoegde.204 Naar de mening

van hoofdonderwijzer Molema was de kwekeling in staat om toezicht te hou-

den over een afdeling en enige gemakkelijke oefeningen met de klas te doen.

De kwekeling kon echter niet de leerlingen instrueren en hun verstand ontwik-

kelen. Ook achtte Molema een kwekeling niet in staat om de orde te bewaren,

zeker niet bij veertig, vijftig of zestig leerlingen.205 Vaak werden de kwekelin-

gen gewoon net als een bevoegde hulponderwijzer ingezet in het onderwijs,

vooral in de laagste klassen. Het college van B&W van Slochteren vroeg in

maart 1861 goedkeuring om de kwekeling de functie van hulponderwijzer tij-

delijk te laten waarnemen. De door de gemeenteraad benoemde hulponderwij-

zer had bedankt en het was het gemeentebestuur nog steeds niet gelukt om een

nieuwe te vinden.206 In 1862 gaf de kwekeling van hoofdonderwijzer Van Tid-

dens in de school in Hellum in een apart lokaal onderwijs aan een veertigtal

leerlingen, waardoor de hoofdonderwijzer geen toezicht op hem kon hou-

den.207 De schoolopzieners waren niet gelukkig met deze praktijk.

In 1870 constateerden de schoolopzieners in het Provinciaal Verslag dat in

plaats van kwekelingen steeds meer hulponderwijzers werden aangesteld.208

De gemeenteraad van Groningen onderkende het probleem dat een kwekeling

eigenlijk een onbevoegde was. In de stad Groningen waren daarom alle kwe-

kelingen vervangen door hulponderwijzers. In de andere schooldistricten de-

den de schoolopzieners pogingen om kwekelingen door hulponderwijzers te

vervangen.209 Volgens schoolopziener Venema gingen in zijn district de ge-

meentebesturen inzien dat zij kwekelingen beter konden vervangen door hulp-

onderwijzers.210 De gemeente Groningen werd als voorbeeld gesteld om de ge-

wenste ontwikkeling in de provincie Groningen te stimuleren. Gemeentebestu-

ren hadden tot dan toe meestal voor een kwekeling gekozen, omdat deze veel

goedkoper was dan een hulponderwijzer. Het verschil tussen een wettelijke mi-

nimumtoelage voor een kwekeling van 25 gulden of een minimumjaarwedde

van 200 gulden was groot. In 1862 vroeg hoofdonderwijzer Van Tiddens van

Hellum om een verhoging van de jaarwedde van zijn kwekeling aangezien het

aantal leerlingen in zijn school meer dan honderd was. Hij liep anders de kans

dat zijn kwekeling, die al ver gevorderd was, de school verliet en dan vereiste

de wet de aanstelling van een hulponderwijzer. De gemeenteraad besloot daar-

om de jaarwedde te verhogen van 40 naar 150 gulden.211 Dit was een forse ver-

hoging, maar financieel nog steeds voordeliger dan een hulponderwijzer.

In de loop van de jaren zeventig ontstond er een tekort aan hulponderwijzers,

waardoor de jaarwedden voor hulponderwijzers fors stegen. Voor de gemeen-

ten was de uitkomst om in plaats van een hulponderwijzer een kwekeling aan 213
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te stellen en het was financieel ook veel aantrekkelijker. Na lang zoeken had

het gemeentebestuur van Grootegast in 1872 nog steeds geen hulponderwijzer

kunnen vinden, terwijl zich al wel een kwekeling had aangediend. Daarom stel-

de de gemeenteraad in Opënde tijdelijk een kwekeling aan voor een toelage

van 180 gulden.212 Gedeputeerde Staten gaf haar goedkeuring aan dit raadsbe-

sluit, maar wees er wel op dat de gemeente nog steeds de verplichting had om

een hulponderwijzer te zoeken.213 Voor de gemeente was dit een goedkope ma-

nier om het hulponderwijzertekort op te lossen.

De schoolopzieners konden in tijden van een groot gebrek aan hulponderwij-

zers meestal niet anders dan instemmen met het aanstellen van een kwekeling

als tijdelijke noodoplossing. Om toestemming te krijgen voor het aanstellen

van een kwekeling in plaats van een hulponderwijzer moesten de gemeenten

wel alles hebben gedaan om een hulponderwijzer aan te trekken. Zo wilde het

gemeentebestuur van Slochteren in 1876 al bij voorbaat in Kolham een kweke-

ling plaatsen aangezien het zo moeilijk was om in die tijd een hulponderwijzer

te krijgen. De inspecteur van het lager onderwijs gaf echter geen toestemming

vanwege de slechte reputatie van het gemeentebestuur van Slochteren, dat

meestal zo lang mogelijk wachtte met het uitschrijven van een vacature voor

een verplichte hulponderwijzer en dan een lage jaarwedde bood.214

In de onderwijswet van 1878 kwam het kwekelingenstelsel te vervallen. Het

zelfstandig inzetten van kwekelingen in de school werd verboden. Kwekelingen

konden alleen nog ingezet worden onder direct toezicht van de hoofdonderwij-

zer. In de laagste klassen waar de kwekelingen les gaven, gingen nu onderwij-

zeressen hun plaats innemen. Zij zouden net als de kwekelingen dicht bij de

kleine kinderen staan en het idee was dat zij geen carrière hoefden te maken.215

Gegoochel met cijfers en geschuif met leerlingen
Na de invoering van de onderwijswet van 1857 was het de schoolinspectie die

gemeentebesturen herhaaldelijk moest wijzen op de wettelijke verplichting voor

het aanstellen van een hulponderwijzer. Gemeentebesturen werden tevergeefs

gestimuleerd om niet van het minimum aantal hulponderwijzers uit te gaan,

maar juist om eerder een extra onderwijzer te benoemen.216 Het aantal leerlin-

gen was voor het gemeentebestuur erg belangrijk vanwege het aanstellen van

een wettelijk verplichte hulponderwijzer. Enig gegoochel met cijfers kon voor-

komen dat een dure hulponderwijzer moest worden aangesteld. Volgens een

missive van het ministerie uit 1858 diende als maatstaf het hoogste aantal leer-

lingen in de maand. Na bezwaren van de gemeenten was dit in 1862 weer ge-

wijzigd. Nu moest het aantal leerlingen van de driemaandelijkse tabellen bij el-

kaar worden opgeteld en dan door vier gedeeld.217 Het probleem met de opga-

ven van leerlingen was hiermee nog niet opgelost. Verwarring schiep de uitdruk-

king ‘tot de school behoorende kinderen’, waarvoor een duidelijke omschrijving

moest komen. Sommige hoofdonderwijzers rekenden hiertoe de kinderen voor

wie schoolgeld werd geheven, andere onderwijzers telden alleen de kinderen die

echt in de loop van een kwartaal, maand of week de school bezochten. Niet

overal werd schoolgeld geheven, zodat veel onderwijzers met de tweede metho-

de rekenden.218

In 1876 inventariseerde de minister via een circulaire hoe de hoofdonderwij-

zers nu eigenlijk de driemaandelijkse tabellen over het aantal leerlingen invul-

den. De hoofdonderwijzers in de provincie Groningen bleken allerlei verschil-214
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lende invullingen te geven aan het begrip ‘tot de school behoorende’.219 Criti-

ci vonden daarom dit uitgangspunt om de officiële schoolbevolking te bepalen

een fictie. Hun bezwaar was dat er geen rekening werd gehouden met het hoge

schoolverzuim. Er werden zo kinderen meegerekend die allang buiten mede-

weten van de hoofdonderwijzer de school voorgoed hadden verlaten.220 Van-

wege het hoge schoolverzuim kon het aantal leerlingen per maand erg verschil-

len. In de gemeente Marum bestond er in 1875 een geschil tussen het gemeen-

tebestuur en de plaatselijke schoolcommissie over de verplichting tot het aan-

stellen van een hulponderwijzer in de school in Niebert. Het college van B&W

rekende met het gemiddelde aantal leerlingen over het gehele jaar. In de zomer-

maanden gingen weinig leerlingen naar school en in de winter waren er meer,

zodat het gemiddelde beneden het maximum uitkwam. De schoolcommissie

keek naar de kwartaalstaten, waardoor ze op een ander aantal uitkwam. De

schoolopziener steunde de visie van de schoolcommissie en vond dat er in Nie-

bert een hulponderwijzer moest worden aangesteld. Om die reden hield hij de

benoeming van een kwekeling tegen.221

Om te voorkomen dat er een hulponderwijzer moest worden aangesteld, kon

het gemeentebestuur ook letterlijk met leerlingen gaan schuiven. Als eerste kon-

den kinderen uit een andere gemeente op de school geweigerd worden. De kin-

deren uit de gehuchten Foxham en Borgweg in de gemeente Slochteren gingen

in de jaren zestig naar de dichterbij gelegen scholen in Hoogezand, Foxhol en

Westerbroek. Vanwege het extra aantal leerlingen moest de school in Wester-

broek in 1870 een hulponderwijzer aannemen. De gemeente Slochteren weiger-

de bij te dragen in die kosten, waarna het gemeentebestuur van Hoogezand de

kinderen de toegang tot de scholen ontzegde. De 22 kinderen uit Foxham moes-

ten nu zo’n drie kilometer lopen naar de school in Kolham en de 35 kinderen uit

Borgweg ruim drie kilometer naar de school in Scharmer. De schoolopziener ad-

viseerde de gemeente Slochteren om zelf een nieuwe school in Borgweg te bou-

wen. Anders zouden zij een regeling moeten treffen met de gemeente Hooge-

zand.222 De gemeente Slochteren ging nu binnen haar eigen gemeente school-

grenzen trekken om de leerlingen zo voordelig mogelijk te spreiden.223 Uitein-

delijk sloten beide gemeenten een overeenkomst om wederzijds kinderen toe te

laten op hun scholen. Voor de meerdere kinderen die vanuit de gemeente Sloch-

teren naar Hoogezand gingen, betaalde de gemeente 15 gulden per kind.224

Verplicht overleg tussen het gemeentebestuur en de schoolopziener
Als het gemeentebestuur besloot een nieuwe hulponderwijzer aan te stellen, uit

eigen beweging of onder druk van de schoolopziener en Gedeputeerde Staten,

volgde de sollicitatieprocedure. Het initiatief om de sollicitatieprocedure op te

starten lag bij het college van B&W die een oproep voor de vacature diende te

plaatsen. Uit de aanmeldingen stelde het college een voordracht van drie per-

sonen op, waaruit de gemeenteraad een hulponderwijzer kon kiezen.225 De ge-

meenteraad had het benoemingsrecht voor een hulponderwijzer. De voordracht

diende in overleg met de hoofdonderwijzer en de districtschoolopziener te wor-

den samengesteld. De wet gaf alleen aan dat burgemeester en wethouders

moesten overleggen met beide belanghebbenden, maar bepaalde verder niet

wat er met de uitkomst van het overleg gedaan moest worden. Het was daar-

door onduidelijk wat er diende te gebeuren als de betrokken partijen niet tot

overeenstemming konden komen. In de praktijk kon de schoolopziener be- 215

Proefschrift binnen noten  20-10-2014  14:19  Pagina 215



zwaar maken tegen bepaalde kandidaten, maar de benoeming uiteindelijk niet

tegenhouden. De schoolopziener hield toezicht of de benoeming volgens de

wettelijke regels geschiedde. Alleen als de voorgeschreven stukken van de kan-

didaten niet op orde waren of de voordracht niet voldeed aan het wettelijk ver-

eiste aantal kandidaten kon de schoolopziener een voordracht afkeuren.

De schoolopziener kende veel onderwijzers persoonlijk en kon gemakkelijk

overleggen met zijn collega schoolopzieners.226 Voor het college van B&W

was hij een belangrijke bron van informatie over de te benoemen hulponder-

wijzer. In 1867 oordeelde schoolopziener Brugsma bijvoorbeeld hard over de

kandidaten voor de post van hulponderwijzer in Noordbroek en duidde hen aan

als ‘sleurmannetjes en daglooners’. Het college van B&W kon niet weten dat

deze kandidaten de minste punten op het akte-examen hadden gehaald, want

dat stond niet vermeld op de akte van bekwaamheid.227 Waarschijnlijk gaven

de schoolopzieners zoveel mogelijk een oordeel op basis van hun eigen erva-

ring. Zo kon schoolopziener Renssen alleen iets over hulponderwijzer Leijenga

zeggen over de eerste zes jaren van zijn loopbaan228 In de afgelopen jaren had

de hulponderwijzer nog steeds geen hoofdakte gehaald en dit was volgens de

schoolopziener een bewijs dat het hem aan lust tot studie ontbrak.229

Van een echte overlegsituatie tussen het college van B&W en de schoolop-

ziener bij het opstellen van de voordracht lijkt in de praktijk niet veel terecht te

zijn gekomen. Waarschijnlijk stelde het college van B&W de voordracht op die

zij ter beoordeling naar de schoolopziener stuurden. Schoolopziener Brugsma

vond het voldoende om voor de benoeming alleen de voordracht te beoorde-

len.230 In 1867 reageerde hij verontwaardigd dat de gemeenteraad van Slochte-

ren een hulponderwijzer had aangenomen zonder overleg met hem. Hij ver-

zocht alsnog om een wettelijke voordracht van drie personen.231 Een paar da-

gen later moest Brugsma zich hierover verontschuldigen tegenover het college

van B&W. Schoolopziener Brugsma was namelijk acht dagen afwezig geweest

voor een bezoek aan de kweekschool in Haarlem.232 De brief met de voor-

dracht was door zijn huisgenoten zoekgemaakt onder andere papieren.233

Niet iedereen legde zich neer bij deze beperkte invulling van de wettelijke

bepaling: ‘in overleg met de districtschoolopziener’. In 1878 maakte een

schoolopziener bezwaar tegen het feit dat hij van het college van B&W een

voordracht met hulponderwijzers had gekregen met alleen de stukken van de

voorgedragen personen. De schoolopziener wilde mee kunnen bepalen welke

sollicitanten op de voordracht kwamen. Daarnaast wilde hij een overleg tussen

het gemeentebestuur, de hoofdonderwijzer en hemzelf. Gedeputeerde Staten

steunde hem en liet een circulaire uitgaan om de gemeentebesturen op de on-

wenselijkheid van deze veelgebruikte procedure te wijzen.234 Schoolopzieners

bleken vooral behoefte te hebben om te weten hoe de hoofdonderwijzer dacht

over de kandidaten voor de post van hulponderwijzer aan zijn school.

De rol van de hoofdonderwijzer in de benoeming van zijn hulponderwijzer
De hoofdonderwijzer was verantwoordelijk voor het gehele onderwijs in de

school en had daarom het meeste belang bij een geschikte hulponderwijzer. De

hulponderwijzer moest de hoofdonderwijzer bijstaan en kwam onder zijn lei-

ding te staan. In de jaren zestig en zeventig werkten ze vaak nog samen in het-

zelfde lokaal. In het belang van het onderwijs was het daarom cruciaal dat de

hoofdonderwijzer goed overweg kon met zijn hulponderwijzers. Het gemeen-216
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tebestuur zou daarom in haar benoeming rekening moeten houden met de keu-

ze van de hoofdonderwijzer. Bij een benoeming in Hellum in juni 1873 stond

vermeld dat de hulponderwijzer ‘met de aanbeveling van de hoofdonderwijzer’

was benoemd.235

Het college van B&W diende enkel overleg te plegen met de hoofdonderwij-

zer. Uiteindelijk hoefde zij geen rekening te houden met de voorkeuren of be-

zwaren van de hoofdonderwijzer. Hoofdonderwijzer Niemeijer van Noord-

broek had zelf drie kandidaten aangedragen voor de functie van hulponderwij-

zer aan zijn school, onder wie zijn zoon Arend.236 Belanghebbende ingezete-

nen uit het dorp maakten bezwaar tegen de zoon en wilden hem niet in de

school hebben.237 Geen van de drie voorgestelde hulponderwijzers kwam uit-

eindelijk op de voordracht terecht. De hoofdonderwijzer was afhankelijk van

de welwillendheid van zijn gemeentebestuur. Volgens Sterringa moest de

hoofdonderwijzer zich erbij neerleggen als hij een verschil van mening had met

de burgemeester of de schoolopziener en zijn gewenste kandidaat niet op de

voordracht kwam. Protesteren tegen de benoeming van een hulponderwijzer

bestempelde Sterringa als ‘insubordinatie’ van het schoolhoofd.238

Het college van B&W consulteerde de schoolopziener en de hoofdonderwij-

zer apart van elkaar. De schoolopziener wist dan niet hoe de hoofdonderwijzer

over de kandidaten dacht. In de praktijk informeerde de schoolopziener daar-

om vaak zelf bij de hoofdonderwijzer naar zijn mening over een hulponderwij-

zer. Zo had hoofdonderwijzer Molema in 1876 bezwaar gemaakt tegen de

voordracht voor een hulponderwijzer aan zijn school en weigerde deze te teke-

nen. Schoolopziener Van Baale, die de voordracht al had ondertekend, liet het

gemeentebestuur weten deze ondertekening voorlopig te beschouwen als niet

gedaan en verzocht het gemeentebestuur ‘beleefdelijk’ de benoeming van de

hulponderwijzer uit te stellen totdat hij meer informatie had ingewonnen. Uit-

eindelijk kon de hoofdonderwijzer hem niet overtuigen van zijn bezwaren, zo-

dat de schoolopziener alsnog zijn goedkeuring verleende.239

De schoolopzieners wilden in het belang van het onderwijs zoveel mogelijk

rekening houden met voorkeuren en bezwaren van de hoofdonderwijzer.

Schoolopziener Renssen gaf meestal zijn goedkeuring onder voorwaarde dat de

hoofdonderwijzer het met de benoeming eens was. Hij nam zelf contact op met

de hoofdonderwijzer om zijn mening over een sollicitant te horen.240 Hij wilde

in 1877 persoonlijk langskomen in de school in Lageland om met hoofdonder-

wijzer Bleeker te praten over de sollicitanten voor de functie van hulponder-

wijzer. In zijn aanbeveling aan het gemeentebestuur wilde de schoolopziener

het liefst de keuze van de hoofdonderwijzer naar voren brengen.241 De school-

opzieners steunden op die manier de hoofdonderwijzers tegenover hun werk-

gever, het gemeentebestuur.

Een verplichte voordracht van drie hulponderwijzers
De schoolopziener kon invloed uitoefenen op de samenstelling van de voor-

dracht, maar had verder officieel geen machtsmiddelen om deze af te keuren.

Alleen als de voordracht niet uit het wettelijk verplichte aantal personen van

drie bestond, kon de schoolopziener zijn goedkeuring onthouden. Het gemeen-

tebestuur diende dan een nieuwe oproep te doen.242 In de loop van de jaren ze-

ventig ontstond een nijpend tekort aan hulponderwijzers, waardoor het opstel-

len van een wettelijk verplichte voordracht van drie onderwijzers steeds moei- 217
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lijker werd. De schoolopzieners vonden het belangrijker dat er een hulponder-

wijzer werd benoemd en knepen meestal een oogje dicht als er geen complete

voordracht lag. Zo kreeg in september 1872 de enige sollicitant de benoeming

tot hulponderwijzer in Scharmer.243 Schoolopziener Venema werd gewoon op

de hoogte gesteld van deze benoeming. Zolang hij geen bezwaren hoorde van

de hoofdonderwijzer stemde hij in met deze benoemingsprocedure. In 1871

uitte hoofdonderwijzer De Graaff van Schildwolde wel bedenkingen tegen de

enige sollicitant. Toch besloot de gemeenteraad hulponderwijzer Kuiper te be-

noemen onder de voorwaarde dat de schoolopziener geen bezwaar tegen de be-

noeming had.244 Schoolopziener Venema nam de bedenkingen van de hoofd-

onderwijzer wel serieus. In een vertrouwelijke brief vroeg hij hoofdonderwij-

zer De Graaff naar de geruchten dat het levensgedrag van deze hulponderwij-

zer niet vlekkeloos zou zijn. De schoolopziener beloofde de hoofdonderwijzer

geheimhouding van zijn naam bij dit onderzoek.245 Zelf informeerde hij bij het

college van B&W van ’t Zandt waar de hulponderwijzer werkte of het klopte

dat de hulponderwijzer daar ’s nachts dikwijls uithuizig was en zelfs een keer

met gescheurde kleren was thuis gekomen.246 De geruchten over drankmis-

bruik door Kuiper bleken uiteindelijk allemaal mee te vallen.247 Het onderzoek

van de schoolopziener had in totaal anderhalve week in beslag genomen. De

hulponderwijzer had ondertussen in Uithuizen gesolliciteerd waar hij zonder

problemen werd aangenomen. Hij bedankte daarom vriendelijk voor de benoe-

ming in Slochteren.248 De bezwaren van de hoofdonderwijzer gesteund door de

schoolopziener hadden zo de benoeming van een hulponderwijzer verhinderd.

Gelukkig voor het gemeentebestuur meldde zich een nieuwe sollicitant aan die

direct werd benoemd. De akte van benoeming stuurde de gemeenteraad ge-

woon op aan de hoofdonderwijzer, de plaatselijke schoolcommissie en de dis-

trictschoolopziener.249

Rond 1873 was het in de gemeente Slochteren de gewone praktijk geworden

om de enige sollicitant voor de dragen en vervolgens te benoemen als hulpon-

derwijzer. Schoolopziener Renssen had het gevoel dat hij haast niet weigeren

kon, omdat het gebrek aan hulponderwijzers zo groot was. Toch bleef hij zijn

taak serieus uitoefenen en gaf zoveel mogelijk zijn oordeel over die ene hulp-

onderwijzer. In 1875 was zijn enige bezwaar tegen de hulponderwijzer voor

Schildwolde dat hij al dertig jaar was en nog steeds niet in het bezit van de

hoofdakte. Dit pleitte niet voor de studiezin of het ijverig onderhouden van het

geleerde door de hulponderwijzer.250 Renssen kon de voordracht niet ontraden,

maar benadrukte het jammer te vinden dat er maar één sollicitant op de voor-

dracht stond.251 De gemeenteraadsnotulen vermeldden dan formeel dat in Hel-

lum en Kolham een hulponderwijzer benoemd was ‘in overleg met de hoofd-

onderwijzer en schoolopziener’.252 In werkelijkheid hadden de schoolopziener

en hoofdonderwijzer geen andere keuze gehad. 

De schoolopziener van Hoogezand kreeg in 1892 een voordracht met één

kandidaat voor de school in Kiel-Windeweer. De schoolopziener vond dat de

jaarwedde omhoog moest om de vacature aantrekkelijker te maken. Het colle-

ge van B&W kende de nieuwe onderwijzer al goed en zag geen reden om meer

sollicitanten te werven met een verhoging van de jaarwedde. Zonder instem-

ming van de schoolopziener ging de gemeenteraad door met de benoeming van

de onderwijzer. De gepikeerde schoolopziener ving bot bij Gedeputeerde Sta-

ten die niet tussenbeide wilde komen. Zo bleef de benoeming zonder de in-218

Proefschrift binnen noten  20-10-2014  14:19  Pagina 218



stemming van de schoolopziener gehandhaafd. Een jaar later was de schoolop-

ziener nog steeds ontevreden over de onderwijzer en vond dat hij ‘niet een be-

paald gunstigen indruk’ maakte.253 In het Provinciaal Verslag beschreef de

schoolopziener deze zaak uitvoerig om dit probleem onder de aandacht van de

minister te brengen. Hij was het meest verontwaardigd dat hij niet door Gede-

puteerde Staten gesteund werd, terwijl het gemeentebestuur de wet overtrad.254

Als het er op aan kwam bleek het gemeentebestuur bij de benoeming van een

gewoon onderwijzer het laatste woord te hebben.

Schoolopzieners voelden zich vooral in periodes van een krappe arbeids-

markt bij een benoeming van een hulponderwijzer steeds meer voor het blok

gezet. De mogelijkheden van de schoolopziener waren beperkt om een benoe-

ming van een ongeschikte onderwijzer tegen te houden. Hij moest het meer

hebben van zijn overwicht en overredingskracht. Aangezien hij meestal had

aangedrongen bij gemeentebesturen om een extra hulponderwijzer aan te stel-

len, kon hij met goed fatsoen de benoemingsprocedure niet verhinderen. 

Problemen bij de benoeming van hulponderwijzers in Siddeburen
Siddeburen was een schoolvoorbeeld van de conflicten die konden ontstaan tus-

sen de schoolopziener en het gemeentebestuur in de benoemingsprocedure voor

een hulponderwijzer. Sinds 1862 stond Warnerus Hendericus Schetsberg aan het

hoofd van de openbare lagere school in Siddeburen in de gemeente Slochteren.

De school bestond uit een schoollokaal dat door een schot in twee vertrekken

was verdeeld.255 De hoofdonderwijzer werd in de jaren zestig bijgestaan door

een hulponderwijzer en een kwekeling. Begin jaren zeventig steeg het aantal

leerlingen aan de school in Siddeburen boven de tweehonderd. Daarom deed

schoolopziener Renssen in december 1874 de aanbeveling aan het gemeentebe-

stuur van Slochteren om een tweede hulponderwijzer aan te stellen en de school

te verdelen in drie lokalen. Het college van B&W loste dit probleem op door een

aantal kinderen aan te wijzen die naar de school in Tjuchem moesten gaan. Op

deze manier verminderde het aantal leerlingen op de school in Siddeburen,

waardoor er geen tweede hulponderwijzer meer nodig was. Een kennisgeving

van deze regeling werd naar de schoolopziener gestuurd.256

Schoolopziener Renssen reageerde verontwaardigd op deze maatregel, waar-

mee de gemeente de letter van de wet ontdook en niet het ‘hoge belang van het

onderwijs’ bevorderde. Het gemeentebestuur onderscheidde zich door overdre-

ven zuinigheid en een gebrek aan belangstelling voor de volksontwikkeling

waaraan juist deze gemeente zo dringend behoefte had.257 Tegenover hoofdon-

derwijzer Schetsberg schimpte de schoolopziener over het gemeentebestuur:

‘Dat is nu de zedelijke invloed van het schooltoezicht.’ De zoon van de over-

leden schoolopziener Venema had bij de overdracht van de archieven van het

schooldistrict schoolopziener Renssen al gewaarschuwd voor het gemeentebe-

stuur van Slochteren. De zoon adviseerde Renssen om met die gemeente steeds

de officiële weg te bewandelen, omdat een normaal onderling overleg zinloos

was.258 Schoolopziener Renssen verzocht Schetsberg om enkele dagen achter-

elkaar het aantal leerlingen bij te houden. Als er toch tweehonderd of meer leer-

lingen waren, zou hij onmiddellijk Gedeputeerde Staten inschakelen.259 On-

danks de nieuwe schoolgrens zat het aantal leerlingen op de school in Siddebu-

ren nog steeds boven de tweehonderd, waardoor er toch een tweede hulponder-

wijzer nodig was. 219
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De getroffen ouders in Siddeburen begonnen zich ook te roeren.260 Schoolop-

ziener Renssen had een klacht gekregen van één ouder, die mede sprak namens

een ‘minder gegoede arbeider’, dat hij nu door het gemeentebestuur verplicht

was om zijn drie kinderen naar de school in Tjuchem te sturen. Vanuit Sidde-

buren was er helemaal geen voetpad naar die school, waardoor zijn kinderen

verstoken bleven van onderwijs. Volgens de hoofdonderwijzer ging het om een

twintigtal kinderen die allen ingezetene waren van Siddeburen. De veldwach-

ter was bij de ouders langs geweest om ze op de hoogte te stellen van de nieu-

we maatregel en de hoofdonderwijzer had een officiële aanschrijving gekregen

dat hij die kinderen niet in zijn school mocht toelaten. Hoofdonderwijzer

Schetsberg werd nu bedreigd door de ouders die hun kinderen soms weer naar

hem toe stuurden. Het deed hem dan pijn om hen te weigeren. De hoofdonder-

wijzer schreef op verzoek van vele belanghebbende ouders aan de schoolopzie-

ner dat hij geen bezwaar had om op zijn overbevolkte school nog eens twintig

erbij te hebben. Nu zaten de kinderen maar thuis of liepen ‘bij de weg’. Hoofd-

onderwijzer Schetsberg vond dat ouders de vrijheid moesten hebben om hun

kinderen naar de door hen gewenste school te sturen.261

Schoolopziener Renssen maakte bij de gemeenteraad bezwaar tegen de grens-

trekking, waarvan hij niet eens officieel mededeling had gekregen. Omdat zijn

protest niets uithaalde, richtte hij zich vervolgens tot Gedeputeerde Staten. De

schoolopziener hoopte op een ‘krachtige ondersteuning’ tegen deze gemeente

die zo ‘zuinig’ was betreffende het onderwijs.262 Het gemeentebestuur schreef

aan Gedeputeerde Staten dat de school in Tjuchem juist was gebouwd om de

overbevolkte school in Siddeburen te ontlasten. Ouders die dichter bij Tjuchem

woonden, stuurden hun kinderen toch naar Siddeburen. De klachten over het

schoolpad werden aangepakt, maar men kon onmogelijk verwachten in elke uit-

hoek van de gemeente even gemakkelijk naar school te kunnen gaan.263 In mei

1875 oordeelde Gedeputeerde Staten dat in Siddeburen een tweede hulponder-

wijzer moest worden aangesteld.264

Ondertussen was in mei 1875 de enige aanwezige hulponderwijzer van Sidde-

buren overgeplaatst naar de openbare lagere school in Slochteren.265 Hoofdon-

derwijzer Schetsberg gaf nu samen met een kwekeling onderwijs aan meer dan

tweehonderd kinderen. Het gemeentebestuur moest nu op zoek gaan naar twee

nieuwe hulponderwijzers. Wat volgde was een zoektocht naar een geschikte

hulponderwijzer, maar met de weinige sollicitanten die zich aanmelden was tel-

kens wat aan de hand. De hulponderwijzers waren of ‘niet heel bekwaam’ of te

oud of ‘met een zwak gestel’, herstellende van ‘de tering’266 of om problemen

uit een andere baan ontslagen.267 Schetsberg wilde juist een gezonde en krachti-

ge hulponderwijzer in zijn school. De schoolopziener keurde de voordracht af en

gaf het gemeentebestuur de opdracht om een nieuwe oproep te plaatsen om meer

en betere sollicitanten te krijgen. De consequentie voor het onderwijs in Sidde-

buren was dat hoofdonderwijzer Schetsberg nog steeds geen hulponderwijzer

had in zijn school. Op 16 augustus 1875 schreef Schetsberg een noodkreet aan

de schoolopziener dat hij het niet meer vol hield om in zijn eentje aan twee klas-

sen les te geven. Het was onmogelijk om de orde en tucht te handhaven, laat

staan de kinderen ook nog wat te leren. Schetsberg besloot daarom met mede-

weten van de burgemeester om de ene dag les te geven aan de grote kinderen en

de andere dag aan de kleine kinderen.268 Pas na een jaar had hoofdonderwijzer

Schetsberg eindelijk twee hulponderwijzers in zijn school aan het werk.220
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Na een half jaar vertrok één hulponderwijzer en begon de procedure weer van

voren af aan. Pas eind oktober meldde zich de enige sollicitant, de eerder ge-

noemde Kuiper.269 Zowel de schoolopziener als de hoofdonderwijzer ontraad-

den de benoeming van deze hulponderwijzer op grond van het gemis van een

bewijs van goed zedelijk gedrag. De hulponderwijzer werd door de gemeente-

raad tijdelijk voor drie maanden benoemd onder voorwaarde dat het besluit niet

van kracht zou worden als de schoolopziener zijn goedkeuring weigerde.270

Hoofdonderwijzer Schetsberg lichtte zo snel mogelijk de schoolopziener in

over de benoeming. Uit zijn opmerkingen bleek dat de hoofdonderwijzer een

bondgenootschap zag tussen de schoolopziener en hemzelf tegenover het ge-

meentebestuur dat in zijn optiek ‘almachtig’ wilde en kon zijn. Schetsberg had

over de benoeming nog geen officiële mededeling van het gemeentebestuur ge-

had en vroeg de schoolopziener of hij hulponderwijzer Kuiper nu toe moest la-

ten in de school.271 De schoolopziener wees de hoofdonderwijzer erop dat hij

als gemeenteambtenaar verplicht was om het college van B&W te gehoorza-

men. Zonder officiële kennisgeving hoefde hij hulponderwijzer Kuiper nog

niet toe te laten.272 Bij het college van B&W drong de schoolopziener aan op

intrekking van het raadsbesluit tot die zogenaamde ‘provisionele’ benoeming

van de hulponderwijzer. Hij dreigde naar Gedeputeerde Staten te stappen en

desnoods naar de Koning.273 Terwijl de schoolopziener en de hoofdonderwij-

zer de benoeming van het gemeentebestuur blokkeerden, had de hulponderwij-

zer alle benodigde getuigschriften bemachtigd en opgestuurd.274 Het formele

argument van de schoolopziener tegen de benoeming was nu weggenomen,

want hij had de ontbrekende stukken gezien en in orde bevonden.275 In de ver-

gadering van 30 december 1876 verklaarde het college van B&W dat zijn pa-

pieren nu in orde waren, maar dat de schoolopziener en de hoofdonderwijzer

nog steeds tegen de benoeming waren. De conclusie was dat de sollicitant be-

noemd kon worden, ‘doch men om ’t vroegere gedrag van Kuiper voorzichtig

te werk diende te gaan’. Om die reden werd de hulponderwijzer met algemene

stemmen slechts voor drie maanden benoemd.276 De gemeenteraad kwam de

bezwaren van de schoolopziener en de hoofdonderwijzer dus gedeeltelijk tege-

moet, maar de hoofdonderwijzer kreeg toch een hulponderwijzer in zijn school

die hij niet wilde. Voor beide onderwijzers was deze benoeming niet een idea-

le uitgangspositie om goed samen te werken. 

Ergernis bij de gemeenten over de wisseling van onderwijzers
Het gebrek aan hulponderwijzers zorgde voor het verhogen van jaarwedden per

opbod, waardoor scholen last kregen van voortdurende wisselingen in het per-

soneel.277 De onderwijzers profiteerden van de krappe arbeidsmarkt en keken

uit naar vacatures met hogere jaarwedden. De gemeenten draaiden op voor de

hogere kosten van het onderwijs. Ondanks de verhoging van de jaarwedde za-

gen gemeentebesturen steeds weer onderwijzers vertrekken en bleven zij zitten

met onvervulbare vacatures. De gemeenten raakten geïrriteerd door het gedrag

van de onderwijzers. Begin 1874 verscheen er een ingezonden brief in de Pro-
vinciale Groninger Courant, waarin ‘een Lid van den Raad’ zich beklaagde

over het ‘alleszins laakbaar gedrag’ van twee hulponderwijzers. Het gemeente-

raadslid noemde de twee hulponderwijzers bij naam in de krant, waarmee hij

hen publiekelijk te schande wilde zetten. Beide hulponderwijzers hadden ge-

solliciteerd naar de betrekking in de gemeente Bellingwolde. De gemeenteraad 221
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had hen benoemd, waarna zij allebei zowel mondeling als schriftelijk hadden

verklaard de benoeming aan te nemen. Kort daarna berichtten zij het gemeen-

tebestuur dat zij wegens omstandigheden verhinderd waren om de betrekking

te aanvaarden. Het gemeenteraadslid voelde zich verplicht om zijn afkeuring te

laten blijken over ‘dergelijke handelwijze’. Hij hoopte dat deze twee hulpon-

derwijzers uitzonderingen waren en dat men niet ‘zooals maar al te vaak ge-

beurt, in het kwaad van enkelen een vlek op den geheelen stand zal zien’.278 De

betreffende hulponderwijzers P. Smid en H. Meedendorp lieten deze publieke

aanklacht niet zomaar over hun kant gaan en verantwoordden zich voor hun ge-

drag in dezelfde krant. De reden van het bedanken voor de benoeming was een

verhoging van hun jaarwedde in de gemeente waar zij al werkzaam waren. De

hulponderwijzers wisten niet dat zij verkeerd hadden gehandeld en hadden de

gemeente tijdig op de hoogte gesteld. De redactie van de Nieuwe Bijdragen
vond dit voorbeeld een waarschuwing ‘van hetgeen noodwendig moet voort-

vloeien uit het loven en bieden ter verkrijging van hulponderwijzers, dat tegen-

woordig aan de orde van den dag is’.279

Ook de gemeente Nieuwe Pekela koos voor de publiciteit, nadat tot twee-

maal toe een hulponderwijzer was benoemd die vlak voor het in dienst treden

alsnog bedankte. De hoofdonderwijzer in Nieuwe Pekela stond er ondertussen

alleen voor in de school met tweehonderd kinderen. In een ingezonden brief

aan de Provinciale Groninger Courant keurde het gemeentebestuur de handels-

wijze van beide hulponderwijzers ten zeerste af. Eén hulponderwijzer schreef

in de krant een rechtvaardiging voor zijn gedrag. Hij had gesolliciteerd naar de

functie in Nieuwe Pekela, omdat hij dacht daar meer inkomen te krijgen en een

betere gelegenheid te hebben om Frans te leren. Beide voordelen bleken niet

het geval te zijn en daarom bespaarde hij liever de onkosten van een verhui-

zing. De redactie van de Nieuwe Bijdragen verzuchtte naar aanleiding van dit

voorbeeld: ‘Zoo gaat het er naar toe in plaatsen, waar men in den hulponder-

wijzersnood zit.’280 Het argument van de hulponderwijzer dat hij nog meer wil-

de verdienen dan 625 gulden was voor het gemeentebestuur zuur. De gemid-

delde jaarwedde lag dat jaar in de provincie Groningen rond 585 gulden.

Niet alleen het gedrag van hulponderwijzers irriteerde de gemeenten, ook de

verwijten van de schoolopzieners dat een onvervulde vacature aan hun eigen

zuinigheid zou liggen, schoot hen in het verkeerde keelgat. In de Nieuwe Bij-
dragen van oktober 1874 noemde een auteur als voorbeeld de Friese schoolop-

ziener Beyma thoe Kingma die de leer huldigde dat alle problemen in het on-

derwijs met geld konden worden opgelost. Maar, wierp de auteur tegen: ‘een

bezoldiging van f 500 op 18-, 19jarigen leeftijd is zeker zóó hoog, dat – lag het

alleen aan ‘t geld – geen klachten over ‘t onderwijs der lagere klassen behoef-

den voor te komen’. Daarom moest niet eenzijdig naar de gemeenten gekeken

worden, maar ook naar de onderwijzers zelf. Een raadslid in Delfzijl legde het

probleem van het tekort aan onderwijzers neer bij de schoolinspectie. De hulp-

onderwijzers maakten wel gebruik van de situatie om een hoger inkomen te

krijgen, maar hij gaf hen daarin geen ongelijk. De schuld van de huidige pro-

blemen in het onderwijs lag volgens hem bij het ‘hoge schooltoezicht’, met

name de inspecteurs en de schoolopzieners. De onderwijswet van 1857 had de

uitgaven voor het onderwijs buitensporig hoog gemaakt, wat betreft de trakte-

menten en de bouw van nieuwe scholen. Onder toezicht van de inspectie ver-

rezen er hele ‘schoolpaleizen’, maar zodra die gereed waren, kwamen de222
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schoolopzieners alweer met aanmerkingen en voorstellen tot verbetering. Door

de strenge examens werd soms wel de helft van de kandidaten afgewezen, zo-

dat het gebrek aan hulppersoneel bleef bestaan en de beloning steeds maar ho-

ger werd. Het raadslid vond de gemeenteraden te gewillig en te volgzaam te-

genover de schoolinspectie die zelf de problemen in stand hield.281 De gemeen-

ten besteedden veel geld aan het onderwijs. Ze konden met hoge jaarwedden

andere gemeenten zien weg te concurreren, maar de oorzaak en de oplossing

voor het tekort aan onderwijzend personeel lag buiten hun macht.

Benoemingen van hulponderwijzers in Warffum
Het verloop van hulponderwijzers was in Warffum niet erg groot. De eerste

hulponderwijzer Sikke Luinge Mulder die in januari 1860 werd aangesteld,

bleef 39 jaar trouw op zijn post tot aan zijn pensioen in 1899. Sinds 1863 was

er een tweede hulponderwijzer werkzaam in de laagste klassen, waarvoor tus-

sen 1863 en 1887 negen keer een vacature vrij kwam. Na 1872 was het verloop

wel groter, maar in vergelijking met andere gemeenten bleef het zeer gering.

Ten tijde van de krappe arbeidsmarkt bleef een vacature in maart 1873 wel lan-

gere tijd vacant.

De schoolopziener moest meerdere malen bij het gemeentebestuur aandringen

om een derde en later ook een vierde hulponderwijzer aan te stellen vanwege de

toename van het aantal leerlingen.282 De wetswijziging uit 1884 bepaalde dat er

een vierde hulponderwijzer moest worden aangesteld bij 175 leerlingen, terwijl

aan de school in Warffum 230 leerlingen verbonden waren.283 De plaatselijke

schoolcommissie constateerden in november 1885 hoe hoog de nood was. Het

onderwijs voldeed niet aan de laagste eisen ondanks de ‘ambitie en volharding’

van het onderwijzend personeel. Een leerling van de school die admissie exa-

men had gedaan voor de mulo in Warffum bleek nog nooit iets gehoord te heb-

ben van geschiedenis. Hoofdonderwijzer Molema erkende dat hij ook geen tijd

had voor geschiedenisles. De laagste klas zat nu volgepropt met 80 à 90 leerlin-

gen en in mei kwamen daar weer 38 bij. Leerlingen uit zijn klas moesten nu

doorschuiven naar een hogere klas die ook overbevolkt was met 70 à 80 leerlin-

gen, waaruit weer leerlingen naar de hoogste klas van Molema moesten. Er werd

niet opgelet of de leerlingen daar qua onderwijsniveau al aan toe waren.284 De

districtschoolopziener gaf het advies om een onderwijzeres aan te stellen, zodat

die tegelijkertijd het onderwijs in handwerken kon geven.285 Een jaar later was

nog steeds niets aan het tekort aan hulppersoneel op de school in Warffum ge-

daan. Ook Gedeputeerde Staten maande het gemeentebestuur aan om zo snel

mogelijk te voldoen aan de wettelijke eis. De school in Warffum telde nu 239

leerlingen en dat betekende dat het hoofd bijgestaan moest worden door drie on-

derwijzers. Ingeval van weigering van de gemeenteraad moest het college van

B&W daar zelf toe overgaan.286 Een opmerkelijk advies, omdat de benoeming

van onderwijzers volgens de wet aan de gemeenteraad was voorbehouden. 

Het gemeentebestuur van Warffum had gewacht tot de uitbreiding van de

school van drie naar zeven lokalen in 1887 klaar was. Zes lokalen waren voor

gewoon lager onderwijs en de zevende voor de mulo van Van Braambeek.287

Het gemeentebestuur pakte het met het nieuwe schoolgebouw nu wel in één

keer goed aan en stelde niet alleen de allang verplichte derde hulponderwijzer

aan maar daarnaast nog twee onderwijzeressen. Zo kreeg elke klas een eigen

lokaal met een eigen onderwijsgevende. 223
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De benoeming van hulponderwijzeressen na 1878

Benoeming ‘bij voorkeur aan onderwijzeressen’
Met het steeds nijpender wordende tekort aan hulponderwijzers in de provin-

cie Groningen kwamen er langzaamaan vacatures voor onderwijzeressen aan

de gewone openbare lagere scholen. De eerste waren in de stad Groningen

waar in 1874 als proef hulponderwijzeressen waren aangesteld aan twee open-

bare lagere scholen der eerste klasse, de zogenaamde armenscholen. De

schoolopziener vond het experiment uitmuntend geslaagd en was lovend over

de onderwijzeressen. Hun ‘beschaafde omgang’ oefende op de kinderen een

zeer gunstige invloed uit en zij bleken ook zeer geschikt om een ‘goed ontwik-

kelend onderwijs’ te geven. Hij maakte echter één voorbehoud. De ‘physieke

krachten’ van de onderwijzeressen schoten tekort bij het onderwijs aan zulke

grote klassen. Daarom wilde de schoolopziener de proef schorsen en wachten

tot de bouw van meer nieuwe scholen, waardoor de klassen kleiner konden

worden. Als dit het geval was, wilde hij in de aanvangsklassen van alle scho-

len der eerste klasse onderwijzeressen aanstellen.288 Hij liep hiermee vooruit

op de nieuwe wetgeving van 1878.

Na 1878 deed de onderwijzeres definitief haar intrede in de gemengde open-

bare lagere school. De liberale onderwijswet van 1878 bepaalde dat de benoe-

ming voor het onderwijs in de laagste klassen ‘bij voorkeur aan onderwijzeres-

sen’ moest worden gegeven. In de hoogste klassen vond de wetgever het beter

om een onderwijzer voor de klas te hebben, behalve aan de scholen die uitslui-

tend voor meisjes bestemd waren.289 Tegelijkertijd mochten na 1878 kwekelin-

gen niet meer zelfstandig les geven. Zij waren meestal werkzaam in de laagste

klassen waar de onderwijzeressen hen konden vervangen.290 Het aanstellen van

een onderwijzeres was niet verplicht. Schoolopzieners, gemeentebesturen en

hoofdonderwijzers in de provincie Groningen waren niet gewend aan onder-

wijzeressen in de gemengde lagere school. Het voorkeursartikel van vrouwen

voor de lagere klassen was bedoeld om de binnenkomst van de onderwijzeres-

sen in het lager onderwijs te vergemakkelijken. De meerwaarde van vrouwen

in de lagere klassen lag in het veronderstelde ‘natuurlijke sekseverschil’, waar-

door een taakverdeling tussen onderwijzers en onderwijzeressen werd gelegi-

timeerd. Vrouwen waren door hun liefdevolle, zorgende natuur beter geschikt

om de allerkleinsten te onderwijzen.291 Voor mannen werd geen legitimatie ge-

geven vanuit hun ‘natuurlijke’ aanleg om te verklaren waarom zij beter onder-

wijs konden geven in de hogere klassen. Zij werkten al in het lager onderwijs

en hoefden hun positie niet te rechtvaardigen. Dankzij het tekort op de arbeids-

markt in de jaren zeventig hadden de onderwijzers vooralsnog niets te vrezen

van de vrouwelijke concurrentie. Wel kwamen onderwijzers minder in de laag-

ste klassen te werken. Voorheen kregen beginnende onderwijzers meestal de

overvolle, laagste, klassen en klommen zij in hun loopbaan op naar de hogere

klassen. Door de laagste klassen speciaal voor onderwijzeressen te bestempe-

len, werden zij voor onderwijzers nog onaantrekkelijker. Een onderwijzer be-

dankte mede om die reden voor een benoeming in Warffum, omdat hij het ‘niet

pleizierig’ vond ‘om altijd in de laagste klasse werkzaam te moeten zijn’.292

Begin jaren negentig vond de schoolopziener het zelfs al een ‘schade voor het

onderwijs’ dat door het gebrek aan onderwijzeressen soms onderwijzers be-

noemd waren in de laagste klassen.293
224
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De schoolopzieners lieten in het begin een lichte weerstand merken tegen on-

derwijzeressen voor een gemengde klas met jongens en meisjes, maar waren al

snel positief. Er bestond twijfel over haar onderwijskwaliteiten, vooral wat be-

treft de ordehandhaving. De schoolopzieners hielden deze nieuwe ontwikke-

ling in het onderwijs daarom nauwlettend in de gaten. In 1880 constateerde de

districtschoolopziener Alberda van Ekenstein dat er met goed gevolg meer on-

derwijzeressen benoemd waren, vooral in de gemeente Groningen. Over het al-

gemeen konden zij wel minder goed tegen het vermoeiende werk in de over-

volle klassen. De schoolopziener hoopte dat de nieuwe onderwijswet daar snel

een verbetering in bracht.294 Op grond van zijn ervaring met onderwijzeressen

liet de schoolopziener weten dat hij ‘niet tegen’ hun aanstelling was.295 School-

opziener Wijn vond de onderwijzeressen een ‘grote aanwinst’ voor het lager

onderwijs. Voor de laagste klassen bevielen de onderwijzeressen uitstekend.

Hun tact in de handhaving van orde en tucht, hun aangename omgang met de

kinderen, hun geduld en ijver bij de schoolarbeid en hun gemakkelijkheid van

spreken voor de klas was volgens hem een voorbeeld voor menig jonge onder-

wijzer. Over onderwijzeressen voor de hogere klassen durfde de schoolopzie-

ner nog niet te oordelen, maar hij hield dit in de loop der tijd niet voor onmo-

gelijk. Wel vreesde hij dat de onderwijzeres daar minder op haar plaats was.

Vooral ‘de woelige jongens met een eigenen en krachtigen wil, verre van altijd

op het goede gerigt’ zou voor haar moeilijker in de hand te houden zijn zonder

haar ‘vrouwenkarakter’ te verloochenen.296 Eind jaren negentig was district-

schoolopziener Wijn nog steeds vol lof over de onderwijzeressen voor de laag-

ste klassen: ‘Zij zijn opgewekt, levendig, boeiend en daardoor aandachttrek-

kend bij haar onderwijs en weten, zoo in als buiten de school, op uitstekende

wijze met het jonge volkje, aan hare leiding toevertrouwd, om te gaan’.297 De

‘dames-onderwijzeressen’ uit de fatsoenlijke stand, hadden volgens de district-

schoolopziener van huis uit een toon en taal die zeer beschavend werkte op

haar leerlingen. Hij vond onderwijzeressen nog steeds vooral geschikt voor de

jonge kinderen. Ze werkten nu bij uitzondering of voor vervanging in hogere

klassen, maar daar bevielen zij minder goed. De onderwijzeressen hadden

moeite met het handhaven van de orde en tucht, ‘en verliezen bij dien strijd

sommige harer beminnelijke eigenschappen, die bij het onderwijs der kleintjes

zoo voordeelig uitkomen’.298 Haar ‘vrouwelijke’ eigenschappen maakte haar

volgens de schoolopzieners zeer geschikt voor de kleintjes, maar bij de oudere

kinderen zou ze deze bij het handhaven van orde en tucht juist verliezen. 

Het verplichte vak nuttige handwerken voor meisjes
Naast het voorkeursartikel kreeg de benoeming van onderwijzeressen in de la-

gere school een extra impuls door de verplichtstelling van het vak ‘k. de nutti-

ge handwerken voor meisjes’ in de onderwijswet van 1878.299 Vanaf 1880

dienden alle meisjes op de openbare lagere school vier uur per week handwerk-

les te krijgen. In de onderwijswet van 1857 viel het als vak ‘p’ nog onder de

vakken voor meer uitgebreid lager onderwijs. Voor de invoering van het hand-

werken als verplicht vak leerden de meisjes vaak al naaien en breien. Volgens

Bottema verzorgde meestal de vrouw van de hoofdonderwijzer dit onder-

wijs.300 Mogelijk bleef deze praktijk aan sommige scholen langer bestaan. Op

de school in Grootegast bijvoorbeeld gaf begin twintigste eeuw de echtgenote

van het hoofd Nienhuis onderwijs in de nuttige handwerken.301
225
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Het argument voor de invoering van verplichte handwerken voor meisjes was

dat de wetgever kennis van de vrouwelijke handwerken onontbeerlijk vond

voor de meeste huishoudens. Als de huisvrouw uit het volk bedreven was in het

maken en verstellen van kleding droeg dit bij aan de welvaart van haar gezin.

Een onderwijzer raadde in de Nieuwe Bijdragen van 1860 het onderwijs in

vrouwelijke handwerken aan bij de gemeenten als bezuinigingsmaatregel, om-

dat een handige huisvrouw voorkwam dat een gezin in de bedeling verviel. Het

was een noodzaak ‘om de arme dochteren des volks te leeren naaijen en breij-

en’, want de ‘jeneverflesch in de hand des mans, geene naald in de hand der

vrouw – o, wat rampen zijn daardoor niet in duizenden gezinnen al aange-

rigt!’302 Het idee was dat handwerken zuinigheid, orde, netheid, en zindelijk-

heid bevorderde bij arbeidersvrouwen. Het werk vereiste geduld en doorzet-

tingsvermogen, doordat het arbeidsintensief en tijdrovend was, zodat de arbei-

dersvrouwen ondertussen geen tijd hadden voor kletspraatjes met buurvrou-

wen.303 Of zoals dezelfde onderwijzer het verwoordde: ‘Welke huismoeder is

er toch, die niet moet kunnen naaijen en breijen, en wie zal er in waarheid op

den naam eener zuinige huishoudster aanspraak kunnen maken, die niet vlug

en goed met de naald kan te werk gaan?’304

De verwachting van de overheid was dat meisjes langer de lagere school ble-

ven bezoeken als daar het vak handwerken werd aangeboden. Ouders haalden

nu hun dochters eerder van school om naar een naaischool te sturen. Meisjes

kregen daardoor minder onderwijs dan jongens. De eerder genoemde onderwij-

zer hekelde deze bestaande naai- en breischolen. Ze onttrokken meisjes aan de

gewone lagere school, waardoor het onderwijs aan meisjes werd verwaarloosd.

Vooral onderwijzers op het platteland klaagden erover dat meisjes enkele jaren

te vroeg de school verlieten. De naaischolen waren volgens de onderwijzer

slecht, omdat ze geen onderwijsmethode hanteerden en niet uit gingen van op-

voedkundige inzichten. Het was daarom belangrijk dat meisjes de vrouwelijke

handwerken leerden van onderwijzeressen die hierin examen hadden gedaan en

die het door ‘hun stand en opleiding’ niet geheel ontbrak aan ‘beschaving en

opvoedkundige kennis’. Het onderwijs werd dan gegeven binnen een ordelijk

en regelmatig verloop van lessen tijdens de schooltijd onder het oog en verant-

woordelijkheid van een hoofdonderwijzer of hoofdonderwijzeres.305 Over de

inhoud van het vak was de wet bijzonder vaag. Aangezien het vak alleen was

bedoeld voor meisjes, was er in het lesrooster geen duidelijke plaats voor inge-

ruimd. Het gevolg was dat de meisjes meestal na schooltijd nog handwerkles-

sen moesten volgen.306 Of bijvoorbeeld tijdens de rekenlessen die dan alleen

voor de jongens waren. In de gemeenteraad van Slochteren ontstond discussie

over hoe het vak moest worden ingevoerd. De raadsleden kwamen er zelf niet

uit en verzochten de schoolopziener om zijn zienswijze hierover te geven.307

Het verplicht stellen van het vak nuttige handwerken voor meisjes zorgde niet

gelijk voor een toestroom van onderwijzeressen in de scholen.

De benoeming van onderwijzeressen in Groningen
Met uitzondering van de stad was er voor 1878 in de hele provincie Groningen

geen onderwijzeres op een gewone openbare lagere school te vinden. Aange-

zien de algemene opvatting was dat het handwerkonderwijs niet door een man-

nelijke onderwijzer gegeven kon worden – niemand wijdde daar een gedachte

aan – vormde de invoering van het nieuwe verplichte vak een probleem. De226
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keuze was tussen de benoeming van een vaste onderwijzeres met de akte nut-

tige handwerken of een aparte vakonderwijzeres voor handwerken. Het voor-

deel van een vaste onderwijzeres was dat zij naast het handwerkonderwijs voor

de gehele school ook een eigen klas voor haar rekening kon nemen. De intre-

de van de onderwijzeressen kwam in de eerste jaren na de invoering van de

nieuwe onderwijswet slechts langzaam op gang in de provincie Groningen. De

gemeente Leek besloot in juli 1881 om op alle scholen ongediplomeerde on-

derwijzeressen voor handwerken aan te stellen.308 Waarschijnlijk dachten veel

gemeenten op deze manier aan de wettelijke verplichting te voldoen. De drie

onderzoeksgemeenten Grootegast, Slochteren en Warffum geven een beeld van

hoe de intrede van de onderwijzeressen op de gewone openbare school verliep.

In de gemeente Grootegast waren in 1880, behalve in Doezum, alleen maar

‘éénmansschooltjes’ die boven de leerlingennorm uitkwamen. Voor alle scho-

len dienden hulponderwijsgevenden benoemd te worden. De schoolopziener

gaf de aanbeveling om bij vacatures een onderwijzeres met de akte vrouwelij-

ke handwerken aan te nemen.309 Het gemeentebestuur stelde het benoemen van

hulponderwijsgevenden echter uit. Alleen voor Doezum kwam er een vacature

voor een onderwijzer of onderwijzeres.310 Ook was het handwerkonderwijs in

september 1880 nog niet opgenomen in de leerplannen voor de scholen.311 In

1881 besloot het gemeentebestuur om aan elke school een onderwijzeres voor

alleen nuttige handwerken aan te stellen voor een bedrag van 50 gulden.312 Als

vaste onderwijskrachten koos het gemeentebestuur vooralsnog voor onderwij-

zers. Pas rond de eeuwwisseling verschenen de eerste onderwijzeressen in de

scholen in de gemeente Grootegast.

Het gemeentebestuur van Slochteren koos in 1881 eveneens voor de benoe-

ming van vakonderwijzeressen voor handwerken.313 Dit waren allen ongedi-

plomeerde handwerkjuffen. De gemeenteraad besloot in 1883 om voor de drie

vacatures in Borgweg, Over ’t Schild en Schildwolde een onderwijzeres te zoe-

ken met de akte nuttige handwerken voor een jaarwedde van 650 gulden.314

Het gelukte dat jaar nog niet om een geschikte onderwijzeres te krijgen. Pas in

januari 1885 werden voor het eerst twee vaste onderwijzeressen in de gemeen-

te Slochteren benoemd.315 Begin twintigste eeuw was er op bijna elke school

in de gemeente wel een onderwijzeres aan het werk. Vanwege de zwaarte van

het vak handwerken waren er bovendien aparte vakonderwijzeressen aange-

steld om de gewone onderwijzeressen te helpen. Deze extra steun van vakon-

derwijzeressen bleef bestaan tot gemeenten door de economische crisis in 1933

gedwongen werden te bezuinigen. De minister was van oordeel dat in noodlij-

dende gemeenten alle vakonderwijzeressen voor nuttige handwerken moesten

worden ontslagen met uitzondering van scholen waar geen vrouwelijke leer-

krachten werkzaam waren. De gewone onderwijzeressen moesten volgens een

nieuw te maken leerplan dit vak gaan geven. De gemeenteraad van Slochteren

ontsloeg vervolgens alle handwerkonderwijzeressen.316

In Warffum werd het handwerkonderwijs nog lang verzorgd door één vakon-

derwijzeres. Pas in 1887 benoemde het gemeentebestuur twee onderwijzeres-

sen. Lang niet alle meisjes op de lagere school volgden het vak handwerken.

Vooral op zaterdag was het schoolverzuim hoog. Vanwege de afstand tot de

school en de hulp die veel meisjes in huis moesten verlenen, ontbrak vaak meer

dan de helft van de leerlingen. De twee onderwijzeressen verzochten het ge-

meentebestuur om in het belang van het onderwijs de lesuren nuttige handwer- 227
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ken niet meer op zaterdag te geven, maar op woensdagmiddag van vier uur tot

kwart voor zes, met uitzondering van de donkere wintermaanden.317 Hoofdon-

derwijzer Van Braambeek en de plaatselijke schoolcommissie maakte tegen

deze veranderende schooltijden geen bezwaar.318 Van Braambeek beaamde dat

op zaterdag ruim de helft van de meisjes verzuimde, omdat ze thuis moesten

helpen schrobben of oppassen op de kleine kinderen. Toch dacht hij dat het ver-

zuim vrijwel gelijk zou blijven. Volgens Van Braambeek was de werkelijke re-

den voor de verandering ‘het verlangen der dames onderwijzeressen om den

Zaterdag geheel beschikbaar te hebben voor eigen studie’.319 Ondanks deze

steun werd het verzoek van de onderwijzeressen niet gehonoreerd.320

De zaterdag bleef slecht bezocht en de schoolopziener attendeerde hoofdon-

derwijzer Van Braambeek erop dat het vak nuttige handwerken onder de voor-

geschreven schoolvakken viel en het niet de bedoeling was dat meisjes hier

vrijstelling voor kregen. Van Braambeek wees de vrouwelijke leerlingen erop

dat zij per 1 december verplicht waren het handwerkonderwijs te volgen. Dit

betekende wel dat er ongeveer 120 meisjes zouden deelnemen aan dit onder-

wijs. Voor de beschikbare twee onderwijzeressen en handwerkonderwijzeres

waren dit teveel leerlingen. Van Braambeek verzocht het gemeentebestuur

daarom om twee helpsters aan de stellen.321 Het gemeentebestuur besloot bij

een vacature in 1892 een onderwijzer te vervangen door een onderwijzeres. Er

werkten nu vier onderwijzers en drie onderwijzeressen plus een handwerkon-

derwijzeres in de gecombineerde openbare lagere en mulo school in

Warffum.322 Na het overlijden van onderwijzeres Huizenga in januari 1904 in-

formeerde de burgemeester bij de andere twee onderwijzeressen en de hand-

werkonderwijzeres of er weer een onderwijzeres benoemd moest worden. Om

klassikaal handwerkonderwijs te geven, waren alle drie de gewone onderwij-

zeressen, de handwerkonderwijzeres en de onderwijzeres uit de voorbereiden-

de klasse nodig. Eén onderwijzeres minder zou betekenen dat het aantal uren

nuttige handwerken moest verminderen.323 Voor het gemeentebestuur was dit

overtuigend genoeg om weer een onderwijzeres te benoemen.

De vacatures in Warffum waren naar sekse gescheiden. De functies voor de

hogere klassen gingen naar onderwijzers en de lagere klassen naar een onder-

wijzeressen. Deze segmentatie naar sekse van de arbeidsmarkt in het lager on-

derwijs bleef tot ver in de twintigste eeuw bestaan.324

Een casestudie naar de benoemingen van onderwijzers en 
onderwijzeressen in Warffum, 1887-1906

De invloed van hoofdonderwijzer Van Braambeek op de benoemingen

Vertrekkend hoofdonderwijzer Molema kreeg van het college van B&W het

verzoek om advies te geven over de sollicitanten voor een nieuwe vacature van

gewoon onderwijzer. Drie van de vijftien sollicitanten hadden geen referent op-

gegeven en kwamen daardoor niet in aanmerking voor de functie. De referen-

ten waren hoofden van scholen, de directeur van de Rijks-HBS in Sappemeer

en de directeuren van de Rijkskweekscholen in Groningen en Nijmegen. Het

college van B&W en de arrondissementsschoolopziener namen zijn voordracht228
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over en plaatsten Everhardus Molema325 op één die vervolgens door de ge-

meenteraad werd benoemd.326 Bij deze sollicitatieprocedure was de invloed

van hoofdonderwijzer Molema op de voordracht zeer direct en ging de benoe-

ming naar zijn neef.

Het advies van Molema aan het gemeentebestuur uit 1887 was de enige brief

over sollicitanten die van hem bewaard was gebleven. In het archief waren

geen brieven gevonden waarin hij als hoofdonderwijzer in de periode daarvoor

eveneens om inlichtingen werd gevraagd. Zijn opvolger Van Braambeek deed

in de periode van 1887 tot zijn pensioen in 1906 steeds uitgebreid onderzoek

naar de sollicitanten voor de functie van onderwijzer of onderwijzeres. Veel ad-

viezen van Van Braambeek zijn bewaard gebleven in het gemeentearchief van

Warffum. Daarnaast zijn een aantal sollicitatiebrieven, referenties en inlichtin-

gen van referenten in het archief te vinden. Een unieke bron zijn de sollicita-

tiebrieven van onderwijzeressen en antwoordbrieven van referenten voor twee

vacatures voor onderwijzeres in 1904 met een voorgedrukte vragenlijst. De

conclusie kan worden getrokken dat het college van B&W voor alle 21 vaca-

tures, waarvan 13 voor onderwijzer en 8 voor onderwijzeres, het advies van de

hoofdonderwijzer opvolgde. Van Braambeek gaf inlichtingen over verschillen-

de kandidaten met daarbij duidelijke aanbevelingen wie te benoemen. Deze

sollicitatieprocedure betekende veel extra werk voor het hoofd van de school,

zeker op scholen met veel onderwijzend personeel en een groot verloop.

Hoofdonderwijzer van Braambeek had zes onderwijsgevenden aan zijn school,

maar het verloop in Warffum was laag dankzij de onderwijzers Mulder, Zuide-

ma en Kuipers die allen ruim dertig jaar trouw op hun post bleven en de onder-

wijzeressen Mulder en Uilkens die respectievelijk zeventien en éénentwintig

jaar werkzaam waren.

Aangezien deze gegevens niet voor de andere onderzoeksgemeenten voorhan-

den waren, valt het niet te zeggen of deze rol die het schoolhoofd speelde uit-

zonderlijk was. Van Braambeek was niet alleen hoofd van de lagere en mulo

school, maar ook directeur van de Normaalschool in Warffum. Hij leidde zelf

kwekelingen op tot onderwijzer en onderwijzeres en was gewend hun onder-

wijskwaliteiten te beoordelen. In die positie kende hij veel onderwijsgevenden

en hoofdonderwijzers. Zo ondertekende het hoofd van de school in Huizinge,

die referent was voor zijn onderwijzer, zijn brief met ‘Uw oud-leerling G. Bus-

scher’. Zelf trad Van Braambeek ook vaak op als referent voor zijn oud-kweke-

lingen. Hij was daarom echt deskundig om te beoordelen of een onderwijzer of

onderwijzeres geschikt was voor een functie. Daarnaast was hij een man van

aanzien in het dorp die goede contacten onderhield met het gemeentebestuur.327

Een persoonlijke ontmoeting met de sollicitant
Hoofdonderwijzer Molema had drie onderwijzers die persoonlijk bij hem langs

waren gegaan op de voordracht gezet. Een persoonlijke ontmoeting maakte bij

hem duidelijk verschil. Van Braambeek was er niet van overtuigd dat een per-

soonlijke kennismaking een waarborg was dat men de beste keuze deed. Toch

gaf hij vaak de voorkeur aan een sollicitant die de moeite had genomen bij hem

langs te komen of die hij persoonlijk kende. Voor de vacature van april 1888

hadden vier van de dertien sollicitanten zich persoonlijk aan hem voorgesteld.

Twee van hen kwamen op de voordracht terecht. De onderwijzer moest zich

natuurlijk wel goed presenteren. Eén van de onderwijzers maakte geen goede 229
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indruk, zodat Van Braambeek hem ‘volstrekt niet’ durfde aan te bevelen.328 Bij

een andere vacature in juni 1888 beval hij een onderwijzer ‘voor zover hij op

een persoonlijke kennismaking kon afgaan’ aan als een geschikte kandidaat.329

In februari 1899 kwam een onderwijzer op nummer één van de voordracht,

mede dankzij zijn persoonlijke presentatie.330

Zeker als er veel sollicitanten waren, kon een persoonlijke kennismaking een

eerste selectiemiddel zijn. In september 1895 meldden zich veertig sollicitanten

aan voor de post van onderwijzer. Alle zes onderwijzers die op de voordracht

stonden, kende Van Braambeek persoonlijk of waren bij hem langs geweest.331

In 1901 won Van Braambeek alleen inlichtingen in over de zeven onderwijzers

die zich persoonlijk hadden gepresenteerd, waarna alle zeven op de voordracht

terecht kwamen.332 Bij een vacature voor onderwijzeres in 1904 waar twintig

sollicitantes zich aanmelden, zette hij de dames die zich niet hadden geïntrodu-

ceerd achteraan.333 Voor de vacature voor onderwijzeres voor de voorbereiden-

de klas in Warffum hadden zich in 1903 slechts twee kandidaten aangemeld.

Van Braambeek kende de ene onderwijzeres persoonlijk, maar zij had alleen een

diploma voor Fröbelonderwijs, terwijl in de oproep een akte bewaarschoolhou-

deres gevraagd werd. Van Braambeek gaf daarom het gemeentebestuur in over-

weging om de andere onderwijzeres uit te nodigen om zich te presenteren met

vergoeding van de reiskosten.334 Zij kreeg de benoeming en bleef tot haar pen-

sioen in 1941 onderwijzeres in de voorbereidende klasse in Warffum.

Meestal namen de onderwijzers zelf initiatief voor een persoonlijke ontmoe-

ting om hun kansen op de baan te vergroten. Het maakte een goede indruk dat

ze hier tijd voor vrij maakten. Zeker voor onderwijsgevenden die van ver kwa-

men, was het een investering in tijd en geld, want de reiskosten betaalden ze

meestal zelf. In 1893 schreef een onderwijzer uit de gemeente Ede dat hij zich

graag zou hebben gepresenteerd, maar de reis was hem te kostbaar door de ver-

re afstand.335 Onderwijzers en onderwijzeressen maakten dus meer kans bij een

sollicitatie als zij zich persoonlijk kwamen voorstellen bij het hoofd van de

school. Voor onderwijsgevenden die in de omgeving werkten was dit gemak-

kelijker dan diegenen die verder weg woonden. De kans dat een onderwijzer of

onderwijzeres uit de omgeving benoemd werd was daardoor groter.

Een proefles als bewijs van geschiktheid
Hoofdonderwijzer Sterringa bereidde solliciterende onderwijzers erop voor dat

zij moesten rekenen op een bezoek aan hun eigen klas of dat ze werden opge-

roepen om een proefles te geven aan de nieuwe school.336 Bij de vacatures in

Warffum gebeurde het voor zover bekend één keer dat Van Braambeek onder-

wijzers had uitgenodigd om een proefles te geven. Voor de vacature in novem-

ber 1888 had Van Braambeek eerst alle informatie ingewonnen over de zestien

sollicitanten. Vervolgens had hij zes uitgekozen die hem het meest geschikt

voorkwamen. Omdat het een benoeming betrof voor een onderwijzer in de vijf-

de klas vond hij het van belang om dit zestal uit te nodigen om een proefles te

houden. Het was dus niet zijn gewoonte om dit te doen. Het was niet bekend of

de kandidaten hiervoor een reiskostenvergoeding kregen. Het lijkt erop dat Van

Braambeek dit op eigen initiatief organiseerde en de schoolopziener en gemeen-

tebestuur er niet bij aanwezig waren. Alle zes onderwijzers hadden les gegeven

in taal, rekenen en geschiedenis of aardrijkskunde en ze hadden moeten voor-

zingen. Van Braambeek was onder de indruk van hun manier van lesgeven:230
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‘Trof mij de bedaarde, gemakkelijke, doeltreffende wijze, waarop no. 1, no. 2

en no. 3 de leerstof aan de leerlingen wisten mede te deelen’. Hij prees hen hoe

zij een ordelijke en stille houding bij de kinderen wisten te creëren en hun le-

vendige belangstelling trokken. De proefles gaf hem een waarborg, dat hij ‘met

hunne aanprijzing het belang der school zou dienen’. Zijn aanbeveling van drie

onderwijzers werd door het college van B&W geheel overgenomen.337 Het is

mogelijk dat het houden van proeflessen voor onderwijzers en onderwijzeressen

pas gebruikelijk werd aan het begin twintigste eeuw. Een sollicitante vermeldde

bijvoorbeeld in haar sollicitatiebrief in 1904 dat zij na gegeven proefles op de

voordracht in andere plaatsen had gestaan.338 Vaker ging een hoofdonderwijzer

ter plekke in de klas van de sollicitant kijken.

Oud-kwekelingen van de hoofdonderwijzer hebben een streepje voor
Onderwijzers en onderwijzeressen die op de Normaalschool van Van Braam-

beek waren opgeleid hadden duidelijk een streepje voor bij een sollicitatie in

Warffum. Van Braambeek had hen zelf opgeleid, waardoor hij goed op de

hoogte was van hun kwaliteiten en manier van onderwijs geven. Als oud-kwe-

kelingen van hem een mooie carrière maakten in het onderwijs straalde dat af

op zijn Normaalschool en zijn kwaliteit als opleider. Uit zijn adviezen aan het

college van B&W van Warffum bleek dat hij eerder geneigd was om zijn eigen

kwekelingen een baan te bezorgen. Voor de opengevallen functie van onderwij-

zer in juni 1888 hadden zich veertien sollicitanten aangemeld. Vier van hen

hadden de normaallessen in Warffum gevolgd. In zijn advies begon Van

Braambeek met de bespreking van deze vier onderwijzers. Eén van hen prees

hij aan als de degelijkste onderwijzer, van onberispelijk gedrag en met een goe-

de aanleg. De andere drie waren ‘ook bruikbaar’ en beste jongens. Vanwege de

slechte kansen op de arbeidsmarkt voor onderwijzers verzocht Van Braambeek

het college van B&W om meer dan drie namen op de voordracht te plaatsen:

‘Aangenaam zou het mijn zijn, indien Uw college en de heer arrondisse-
mentsschoolopziener konden goedvinden, uit deze lijst een vijftal op te ma-
ken, opdat meer dan een der oud-leerlingen van Warfum’s normaalschool
daarop voorkomen. Ze zijn tegenwoordig reeds half gelukkig, als ze maar ge-
nomineerd worden en die eer kan hun goedkoop bewezen worden.’ 339

De voordracht bleef uit drie personen bestaan, maar wel stonden twee van zijn

oud-leerlingen erop, waarvan één de benoeming kreeg.340

De arbeidsmarkt voor onderwijzers en onderwijzeressen was aan het begin

van de twintigste eeuw slecht. Een nieuw verschijnsel was de positie van ‘vol-

ontair’, een soort kwekeling-onderwijzer die al wel de onderwijsakte had, maar

nog geen werkervaring.341 Veel beginnende onderwijsgevenden zochten na hun

opleiding een plaats als volontair aan de school om zo ervaring op te doen en

meer kans te maken bij een vacature. In november 1901 verzocht Van Braam-

beek beleefd om vanwege de tijdsomstandigheden de voordracht uit zes of ze-

ven personen te doen bestaan: ‘de jongelui zien, met het oog op volgende sol-

licitatieën, zoo gaarne, hun naam er op voorkomen’. Hij beval nog eens extra

de twee onderwijzers aan die bij hem als volontair werkten. Zij waren ‘jonge-

lui met ijver en veel tact’ en het zou voor hen echt een teleurstelling zijn als ze

niet op de voordracht zouden komen.342 De arrondissementschoolopziener 231
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volgde zijn advies op en plaatste zeven van de dertien sollicitanten op de voor-

dracht.343 De benoeming ging naar de volontair afkomstig uit Warffum.344

Voor sollicitanten was hun naam op de voordracht ook van belang voor vol-

gende sollicitaties, want zij konden dit vermelden als aanbeveling in hun solli-

citatiebrief. Zo noemde een onderwijzeres in haar sollicitatiebrief dat zij kort

geleden na het geven van een proefles op ’t drietal te Nieuwe-Schans, Finster-

wolde, Garrelsweer en Eppenhuizen stond.345 Een andere onderwijzeres was

nog wat aarzelend en vermeldde pas onder aan haar brief: ‘p.s. Mag ik zoo vrij

zijn U mede te deelen, dat ik voorkwam op de voordracht voor eene onderwij-

zeres te Appingedam?’346 Er was één onderwijzeres die zelfs het aantal stem-

men noemde dat ze in de gemeenteraad had gekregen.347

Soms was Van Braambeek juist extra kritisch naar een oud-leerling, omdat

hij wist waar zijn zwakheden zaten. Zo durfde hij een oud-leerling niet voor de

betrekking in het vierde of vijfde leerjaar aan te bevelen, omdat hij alleen ‘zeer

bruikbaar voor de laagste klassen’ was.348 In mei 1893 waren alledrie de solli-

citanten oud-leerlingen van zijn normaallessen. Onverdeeld positief was hij

niet over hen: ‘Wetenschappelijk staan zij niet hoog, hoewel allen voldoende

kennis bezitten om met succes in de school op te treden.’ Van Braambeek

schatte Johan Zuidema349 het hoogst in. Zuidema werd vervolgens benoemd en

bleef ruim 31 jaar als onderwijzer in Warffum werkzaam.350 Ook onderwijze-

res Grietje Annette Huizenga had voordeel van het feit dat zij de normaalles-

sen in Warffum had gevolgd.351 Volgens Van Braambeek onderscheidde zij

zich in haar leerjaren door ‘flinken ijver en goede aanleg’. Huizenga had ech-

ter nimmer een betrekking gehad in de zes jaar dat zij al in het bezit was van

haar akte.352 Huizenga kreeg de betrekking en werkte tot haar overlijden in

1904 als onderwijzeres aan de school in Warffum. De gemeenteraad koos vaak

van de voordracht een oud-leerling van Van Braambeek. Gemeenteraden wa-

ren meestal geneigd om lokale kandidaten te kiezen en de leerlingen van de

normaalschool in Warffum kwamen vooral uit de omgeving.

Het belang van goede referenties
In zijn advies aan het gemeentebestuur gaf Van Braambeek zijn oordeel over

de kandidaten op basis van zijn eigen kennis en de inlichtingen die hij van de

referenten had ontvangen. Het was niet duidelijk of het gemeentebestuur de

brieven van de referenten ook zelf onder ogen kreeg.353 Het was belangrijk

voor de onderwijzers en onderwijzeressen om goede referenties te hebben, ze-

ker met enig aanzien, zoals een directeur van een Kweekschool of Normaal-

school. Voor de vacature in 1887 vielen de sollicitanten zonder referent bij de

voorselectie door hoofdonderwijzer Molema gelijk af. Van Braambeek liet in

zijn adviezen de beoordelingen van de referenten zwaar meewegen. S o m s

verkleinde een referentie de kans op een benoeming. Twee onderwijzers maak-

ten bij de vacature in juni 1888 weinig kans, doordat hun referent, de directeur

van de normaallessen in Finsterwolde, niet had geantwoord op het verzoek om

inlichtingen.354 Het hoofd van een bijzondere school in Groningen gaf infor-

matie over een onderwijzer, waaruit Van Braambeek concludeerde dat hij ‘wei-

nig geschikt’ leek.355 Slechte referenties waren een uitzondering.

Een ander punt was de betrouwbaarheid van de referenties die vrijwel alle-

maal positief waren. In zijn adviezen twijfelde Van Braambeek niet openlijk

aan de inlichtingen die de hoofdonderwijzers en directeuren gaven over hun232
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onderwijsgevenden, maar woog en vergeleek de beoordelingen met elkaar. Bij

een sollicitante die haar vader, de directeur van de Rijksnormaallessen in Fra-

neker, als referent had opgegeven, probeerde Van Braambeek objectievere in-

formatie te verkrijgen. Wel noemde hij als aanbeveling in zijn advies dat haar

vader bekend stond als een ‘flink onderwijzer’.356 Zelf trad Van Braambeek als

directeur van de Normaalschool in Warffum regelmatig op als referent van zijn

oud-leerlingen. Een aantal sollicitanten gaf voor een vacature in Warffum Van

Braambeek zelf op als referent. Natuurlijk hemelde hij in referenties ook de

kwaliteiten van zijn oud-leerlingen op. Eén keer viel hij door de mand. In 1904

solliciteerde een oud-leerlinge naar de functie van onderwijzeres in Warffum.

Van Braambeek vroeg het hoofd van haar huidige school om inlichtingen. Deze

herinnerde Van Braambeek aan zijn eigen antwoord op de vraag over zangon-

derwijs: ‘Op deze vraag, die ik U indertijd stelde, ontving ik van U als ant-

woord: ‘Voor zoover mij bekend, zingt zij goed.’ Ik kan U echter de verzeke-

ring geven, dat zij niet goed zingt en dus niet in staat is, goed zangonderwijs te

geven.’ Toch was de hoofdonderwijzer positief over haar en schreef: ‘Én om

haar persoon én om haar onderwijs verdient zij alle aanbeveling.’357 In een in-

gezonden brief in het onderwijzerstijdschrift De Wekker in 1880 werd gewaar-

schuwd voor deze manier van inwinnen van inlichtingen over sollicitanten. De

informatie van het hoofd van de school waar de sollicitant werkzaam was,

hoefde niet betrouwbaar te zijn. Zo had een hulponderwijzer een prachtig ge-

tuigschrift gekregen van zijn hoofdonderwijzer die hij helemaal niet verdiende.

Hij bleek een slechte verhouding te hebben met de hoofdonderwijzer en die zag

deze sollicitatie als een mogelijkheid om van hem af te komen.358 Omgekeerd

kon dit ook het geval zijn. Het hoofd van een school wilde een goede onder-

wijsgevende natuurlijk niet graag kwijt raken, zeker niet in tijden van schaars-

te aan onderwijzend personeel. Het hoofd van de school in Almelo schreef bij-

voorbeeld niet erg enthousiast over zijn onderwijzer. Met de kinderen was hij

wel aardig en hij had een heldere kop, maar het sociale leven van de onderwij-

zer was zeer beperkt: ‘[…] de kring waarin hij zich beweegt is heel klein: hij

zit in zijn kosthuis of wandelt; omgang met collega’s zoekt hij niet; hij is ook

geen lid van een onderwijzersvereeniging’. De hoofdonderwijzer had echter

een goede verstandhouding met zijn onderwijzer en gaf ruiterlijk toe dat hij

hem niet graag kwijt wilde: ‘Ik heb hem leeren kennen als een beschaafd jong-

mensch en hoop dat hij vooreerst nog maar niet elders benoemd wordt.’359

De referentie voor onderwijzeres Meibergen was zo lovend, dat ze eigenlijk

uit de markt werd geprezen. Haar hoofdonderwijzer noemde haar een ‘alleszins

aanbevelenswaardige sollicitante’. De onderwijzeres werkte zeer tot zijn ge-

noegen al een poosje bij hem. Het hoofd beschreef haar als een persoon die de

vermogens had een positie te veroveren: ‘Was in de stad of in den omtrek daar-

van eene vacature, ik twijfel geen oogenblik of zij maakte de meeste kans.’360

De onderwijzeres had in Nijverdal al een sollicitatie lopen waar ze als nummer

één op de voordracht was beland en het hoofd verwachtte dat zij daar benoemd

zou worden. Hij wist niet welke plaats zij zou prefereren, Warffum of Nijver-

dal, maar dacht wel dat er haar veel aangelegen was te vernemen hoe haar kan-

sen in Warffum waren. De hoofdonderwijzer presenteerde haar als een onder-

wijzeres met ambities die niet lang in een dorp wilde werken. Van Braambeek

had weinig zin om een onderwijzeres voor te dragen die uiteindelijk voor de

benoeming zou bedanken. Om die reden wilde hij ‘niet te krachtig’ tot haar be- 233
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noeming in Warffum meewerken.361 Ondanks de mooiste aanbeveling kwam

ze daarom als enige van de vier sollicitanten niet op de voordracht terecht.

Criteria voor goede onderwijzers en onderwijzeressen

Van Braambeek was op zoek naar bepaalde kwaliteiten bij de sollicitanten voor

de functies van onderwijzer of onderwijzeres. Hij won daarom geen algemene

inlichtingen in, maar stelde specifieke vragen aan de referenten. Uit de reacties

van de hoofdonderwijzers bleek dat ze op dezelfde soort vragen antwoordden,

zodat Van Braambeek de informatie goed kon vergelijken. Voor de vacature

voor onderwijzeres uit 1904 zijn voorgedrukte vragenformulieren bewaard ge-

bleven. Bovenaan kon de naam van de desbetreffende sollicitante worden in-

gevuld en de klas waarin zij zou komen te werken. Naast de vragen was ruim-

te voor de antwoorden van de referent.362 Het was de bedoeling dat de referent

het ingevulde formulier zo kon terugsturen. De ruimte om een reactie op te

schrijven was echter beperkt, waardoor de meeste referenten nu met een sim-

pel ‘ja’ op de vragen volstonden. Van Braambeek kwam zo minder persoonlij-

ke gegevens over de sollicitant te weten. De volgende vragenlijst voor onder-

wijzeressen stuurde Van Braambeek in februari 1904 naar de referenten:

‘1. Is de Sollicitante in staat om zelfstandig in de 1e klasse werkzaam te zijn?
2. Kan zij goed zangonderwijs geven en zelf goed zingen?
3. Weet zij gemakkelijk de orde te bewaren en degelijk onderwijs te geven?
4. Is uit haar omgang met de kinderen af te leiden, dat zij van hen houdt?
5. Heeft zij geen uitwendige gebreken, die haar voor de uitoefening van het

ambt minder geschikt maken?
6. Is de Sollicitante van een gezond en krachtig gestel, zoodat zij wegens on-

gesteldheid weinig behoeft te verzuimen?
7. Acht U haar ontvankelijk voor billijke en op heusche wijze gemaakte op-

en aanmerkingen?
8. Heeft zij een aangenaam humeur en een degelijk karakter?
9. Mag van haar verondersteld worden, dat zij voldoende liefde voor de stu-

die en eerzucht bezit, om te streven naar het verkrijgen van meer bevoegd-
heid?’363

Deze lijst gaf een duidelijk inzicht in welke kwaliteiten Van Braambeek be-

langrijk vond in een onderwijzeres. De voorgedrukte vragenlijst was opge-

steld in de vrouwelijke persoonsvorm, wat aangeeft dat Van Braambeek voor

de onderwijzers een andere lijst gebruikte. Deze was echter niet bewaard ge-

bleven, maar aan de hand van de antwoorden van de referenten en de advie-

zen die Van Braambeek gaf, kon wel worden afgeleid wat voor soort vragen

hij stelde over onderwijzers. Vooral de brief van het hoofd van de school in

Huizinge kwam over alsof hij heel precies antwoord gaf op vragen die Van

Braambeek hem gesteld had.

Daarom was een gendervergelijking mogelijk over de verschillende kwalitei-

ten en karaktertrekken die Van Braambeek belangrijk vond voor onderwijze-

ressen of voor onderwijzers. De antwoorden van hoofdonderwijzer Busscher

kwamen vrijwel overeen met de vragenlijst voor onderwijzeressen op twee234
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punten na. Het eerste verschil was dat Van Braambeek bij de onderwijzers be-

zorgd was over het gebruik van lichamelijke straffen, terwijl hij bij de onder-

wijzeressen erop gespitst was of zij wel goed orde konden bewaren.

Orde houden zonder lijfstraffen
Al vanaf 1820 was er een landelijk verbod op lijfstraffen in de scholen, maar

dit bleek een hardnekkig verschijnsel.364 Van Braambeek keurde het gebruik

van lichamelijke straffen af en bracht dit over op zijn leerlingen. Een hoofdon-

derwijzer, die een oud-leerling was van Van Braambeek, had zijn onderwijzer

bij het begin van diens aanstelling verzocht geen lijfstraffen te gebruiken.365

Vanaf begin jaren negentig vond Van Braambeek het nodig om vragen te stel-

len over het gebruik van fysieke straffen door de onderwijzers. In het advies

over de sollicitanten uit 1891 vermeldde hij over een onderwijzer dat hij ‘de

gewoonte heeft zich van lichamelijke straffen te onthouden.’.366 In 1893 kreeg

Van Braambeek een lovende referentie over een onderwijzer, ‘doch laat de

door mij gestelde vraag omtrent de toepassing van lichamelijke straffen onbe-

antwoord’. Van Braambeek vond dit punt zo belangrijk dat hij nog monde-

linge inlichtingen van derden had ingewonnen. Zo kwam hij erachter dat fysie-

ke straffen wel degelijk behoorden tot de middelen, waarmee deze onderwijzer

de orde handhaafde. Op grond van deze inlichtingen ontraadde Van Braambeek

‘ernstig’ de benoeming van deze onderwijzer. De andere drie sollicitanten

maakten geen gebruik van lijfstraffen.367 Eén hoofdonderwijzer, die referent

was voor een sollicitant, gaf zelf ook aan dat hij geen prijs stelde op het gebruik

van lichamelijke straffen in zijn school. Hij had zijn onderwijzer bij aanvang

van zijn functie gevraagd zich hiervan te onthouden.368

Van de onderwijzeressen werd niet verwacht dat zij lichamelijke straffen

toepasten. In het vragenlijstje uit 1904 verwees geen enkele vraag naar het ge-

bruik van lijfstraffen. Bij de intreding van onderwijzeressen in het lager on-

derwijs was men juist bezorgd over haar vermogen om de orde in de klas te

bewaren. De meeste referenten gaven gewoon ‘ja’ als antwoord of de onder-

wijzeres orde kon houden. Een hoofdonderwijzer schreef over zijn onderwij-

zeres dat het haar persoonlijkheid was, waardoor er gemakkelijk orde en tucht

heerste in haar klas. De kinderen hielden veel van haar, zodat straffen een gro-

te uitzondering vormden.369 De onderwijzeres diende de liefde van de kinde-

ren te winnen om de goede orde te bewaren. Veel referenten beantwoordden

de vraag bevestigend dat de onderwijzeres van de kinderen hield, door erop te

wijzen dat de kinderen veel van de onderwijzeres hielden: ‘De kinderen hou-

den van haar – een bewijs van ’t omgekeerde.’370 De enige twee minder posi-

tieve reacties waren over een onderwijzeres die ‘niet overdreven’ van de kin-

deren hield en een onderwijzeres die ‘in den beginne wel wat stug’ scheen te

zijn.371 Schoolopziener Wijn zag de liefde van de kinderen voor de onderwij-

zeressen als een universeel kenmerk: ‘de kleintjes houden in den regel won-

derveel van ‘Juf’’.372

De liefde voor de leerlingen was niet alleen een belangrijke eigenschap van

de onderwijzeressen, maar deze vraag werd ook over de onderwijzers gesteld.

Bij de vacature in november 1888 bleek dat de liefde voor kinderen een door-

slaggevende kwaliteit kon zijn. In de keuze tussen drie onderwijzers kreeg die-

gene die de gave bezat ‘het kinderhart te stelen’ de benoeming.373 Maar meest-

al was deze eigenschap meer ondergeschikt aan andere kwalificaties. 235
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Uitwendige gebreken en ongesteldheid van de onderwijzer of onderwijzeres
Het tweede verschil tussen de eisen aan onderwijzers en onderwijzeressen

was dat bij de onderwijzeressen twee vragen gingen over hun lichamelijke

gesteldheid: de ene over uitwendige gebreken en de andere over haar gezond-

heid. In de antwoorden over de onderwijzers kwamen deze eisen niet duide-

lijk naar voren. Alleen hoofdonderwijzer Molema beschreef het uiterlijk van

de drie onderwijzers die hij ontmoet had: ‘zij bezitten een aangenaam uiter-

lijk en zijn flink gebouwd’.374 Bij een vacature in 1891 besteedde Van

Braambeek aandacht aan de gezondheid van de onderwijzeressen, terwijl hij

bij de onderwijzers hier met geen woord over repte. In zijn advies over een

onderwijzeres met een mooie referentie schreef hij: ‘ofschoon ik niet kan le-

zen dat hare gezondheid niets te wensen overlaat’. De speciale aandacht voor

de lichamelijke gesteldheid van onderwijzeressen had vermoedelijk te maken

met het idee dat het beroep te zwaar zou zijn voor vrouwen. Eind jaren ne-

gentig bleek uit het Provinciaal Verslag dat veel onderwijzeressen kampten

met gezondheidsklachten. Als oorzaak werd gezien het werken in de overvol-

le laagste klassen en het extra onderwijs in nuttige handwerken tussen de ge-

wone schooltijden.375 Vooral in de stad Groningen waren vele onderwijzeres-

sen om gezondheidsredenen afwezig. Volgens de districtschoolopziener had-

den ze moeite met de vermeerdering van de lesuren in verband met de vrou-

welijke handwerken.376 Naar aanleiding van de gezondheidsklachten van de

onderwijzeressen nam de gemeente Groningen de bepaling aan om aparte on-

derwijzeressen voor handwerken op de openbare lagere scholen aan te stel-

len. Voor de gewone onderwijzeressen was het te zwaar om dit erbij te

doen.377 Over ongesteldheid van onderwijzeressen vanwege hun menstruatie

werd met geen woord gerept.

De heersende opvatting over het zwakke gestel van de onderwijzeressen

strookte niet met de antwoorden van de referenten in 1904. Over de gezond-

heid van hun onderwijzeressen hadden ze positieve kwalificaties zoals: ‘een

zeer krachtig gestel’, ‘een sterk meisje’ of ‘fleurig’. Als bewijs van de gezond-

heid van zijn onderwijzeres schreef een hoofdonderwijzer dat zij elke dag de

weg van Bedum naar Onderdendam aflegde en zo goed als nooit verzuimde.378

Een andere onderwijzeres fietste zelfs bij slecht weer van Ten Post naar Gro-

ningen, terwijl zij slechts tweemaal wegens ongesteldheid thuis was geble-

ven.379 Het verzuim van de onderwijzeressen bleek zeer laag te zijn. Meerdere

hoofdonderwijzers zeiden dat hun onderwijzeres nog nooit had verzuimd. Heel

specifiek was het antwoord van hoofdonderwijzer Mulder over onderwijzeres

Nakken. Hij schreef heel positief dat zij in negen maanden slechts één dag ver-

zuimd had maar legde ook uit hoe dit was gekomen: ‘’t was een dag na eene

comedieavond, waartoe zij mééwerkte dat zij ’s morgens wat heesch was en

daarom thuis bleef.’380 Slechts bij één onderwijzeres vreesde de hoofdonder-

wijzer dat haar gezondheid te wensen overliet.381

De vraag over de uitwendige lichaamsgebreken werd in 1904 door alle re-

ferenten ontkennend beantwoord. In zijn referentie uit 1896 reageerde het

hoofd van een school in Almelo zeer enthousiast over het uiterlijk van zijn

onderwijzeres. Hij had nog nooit lichaamsgebreken bij haar ontdekt en ver-

klaarde: ‘Geen enkel mensch behoeft zich te ontzien om met haar in gezel-

schap te verschijnen. Haar geheele voorkomen bewijst dat zij tot de netten

stand behoort.’382
236
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Goede zangkwaliteiten en muzikale aanleg
Van Braambeek vond de muzikale en zangkwaliteiten van de sollicitanten van

groot belang, zodat zij goed zangonderwijs konden geven. Zijn tweede vraag

van het lijstje uit 1904 ging hierover. Ook bij andere vacatures viel uit de ant-

woorden van de referenten af te leiden dat hij hier meestal naar vroeg. In zijn

adviezen aan het college van B&W kwam vaak een beoordeling van de zang-

kwaliteiten van de sollicitant voor. Andere schoolhoofden vroegen eveneens

inlichtingen over de zangkwaliteiten van sollicitanten. Uit het antwoord van

een schoolhoofd in 1899 bleek dat Van Braambeek hem de vraag had gesteld

of de kandidaat in staat was een zangkoor te leiden. De hoofdonderwijzer wist

niet meer of de onderwijzer goed zangonderwijs kon geven, maar hij herinner-

de zich wel dat hij zeer mooi zong en een instrument bespeelde.383 De onder-

wijzer schreef Van Braambeek later nog speciaal dat hij ‘een weinig viool’

speelde, ‘omdat zang bij u zo’n groot gewicht in de schaal legt’ en hij hoopte

dat deze ‘artistieke’ eigenschap tot zijn benoeming mocht bijdragen.384 Uit

deze opmerking viel op te maken dat Van Braambeek meer waarde hechtte aan

zangonderwijs dan andere hoofdonderwijzers. Ook één van de andere sollici-

tanten bleek viool te spelen. Vioolles maakte deel uit van het curriculum van

de Kweekschool. Van Braambeek noemde dit een positief punt. De onderwij-

zer kon niet mooi zingen, maar was gelukkig wel in staat de zang te begelei-

den op zijn instrument. Beide vioolspelers kwamen op nummer één en twee

van de voordracht. Van Braambeek had veel aandacht voor de muzikale kwa-

liteiten van de onderwijzers, maar het was niet het meest doorslaggevende cri-

terium. Onderwijzer Olthoff die de andere onderwijzers overtrof bij de zang

kwam gewoon op de derde plaats te staan. Op nummer één van de voordracht

kwam een onderwijzer bij wie het zingen op de proefles niet ging, omdat hij

verkeerde ‘in de periode van stemverandering’, maar wel genoeg kennis van

het vak zang had.385 De referenten vermelden bijna altijd iets over de muzika-

le vaardigheden van de sollicitanten. Een oud-leerling schreef dat zijn onder-

wijzer zijn best deed om binnenkort aan de eisen van Van Braambeek te kun-

nen voldoen. De onderwijzer kon nog niet twee- of driestemmig gezang leiden,

maar het gelukte hem heel goed om met zijn leerlingen liedjes te zingen die hij

hen op het gehoor kon leren.386 Over de meeste onderwijzers en onderwijzeres-

sen waren de referenten qua zangonderwijs positief. Deze vraag werd meestal

gewoon met ‘ja’ beantwoord. Alleen van onderwijzeres Godfried was het zang-

onderwijs wat ‘dunnetjes’ aangezien haar gehoor niet zo goed was.387 Slechts

één onderwijzeres kon gewoon niet zingen.

Een volgzame houding ten aanzien van het schoolhoofd
Van de onderwijsgevenden werd gehoorzaamheid verwacht aan het school-

hoofd. Zij dienden goed naar de hoofdonderwijzer te luisteren en zijn adviezen

op de volgen. Van Braambeek leidde zelf kwekelingen op en wilde zijn onder-

wijzers kunnen bijsturen in hun onderwijs. De zevende vraag van Van Braam-

beek ging erover of de onderwijzeres ontvankelijk was voor ‘billijke en op heu-

sche wijze’ gemaakte opmerkingen. Alle referenten antwoorden bevestigend

op deze vraag. Onderwijzeres Mees was ‘zeer ontvankelijk’ en nam gemaakte

opmerkingen dankbaar ter harte. Onderwijzeres Haan was ‘zonder pretenties,

zoodat ze bij voorkomende gevallen gaarne eenige terechtwijzing aan-

neemt.’.388 Net als van de onderwijzeressen werd ook van de onderwijzers een 237
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volgzame houding ten opzichte van het schoolhoofd verwacht. Eigenwijsheid

werd niet gewaardeerd in een gewone onderwijzer. Hoofdonderwijzer Bus-

scher apprecieerde zijn onderwijzer Meinardi dat deze een ‘rechtschapen ka-

rakter’ had en steeds bereid was iemand een genoegen te doen:

‘Wanneer ik eens eene op- of aanmerking maak, neemt hij die steeds ter har-
te. Wanneer ik hem eens wijs op eene fout in zijn onderwijs, doet hij steeds
zijn best haar een anderen keer te vermijden. Nooit heb ik een eigenwijs ant-
woord van hem gehad en dat mag, dunkt me, wel gewaardeerd worden. Hij
is niet spoedig tevreden over zijn werk, en daarom geloof ik, dat hij een goed
onderwijzer zal worden.’389

Een goede verhouding tussen het hoofd en zijn onderwijsgevenden was van be-

lang voor de sfeer in de school en beïnvloedde de kwaliteit van het onderwijs.

Voor de vaste benoeming van onderwijzer Kuipers in januari 1899 oordeelde

Van Braambeek zeer positief over zijn onderwijs, maar belangrijker was zijn

houding, die niet verwaand was. Kuipers toonde zich ‘nimmer doof […] voor

gegronde op of aanmerkingen en wiens opvatting van zijn plicht en de positie

van den onderwijzer in de school een waarborg geeft, dat tusschen hem en het

hoofd der school steeds de gewenschte verhouding zal blijven bestaan.’390 Van

Braambeek vond het belangrijk dat Kuipers zijn plaats wist binnen de school.

De vraag ging in feite over de verhouding tussen hoofd en onderwijsgevende.

Het hoofd was de baas in de school en de onderwijsgevende diende te gehoor-

zamen. In de gemeentelijke instructies was deze werkverhouding vastgelegd.

Een hoofdonderwijzer uit Nieuwe Pekela die problemen had met zijn hulpon-

derwijzer deed in 1871 een beroep op de plaatselijke ‘Instructie voor de open-

bare onderwijzer’, waarin stond dat de hulponderwijzer ‘zich steeds diende te

houden aan de bevelen van zijn hoofdonderwijzer’.391

In de jaren negentig van de negentiende eeuw was de verslechterde verhou-

ding tussen schoolhoofd en onderwijzer een onderwerp van zorg voor de

schoolopzieners. Volgens districtschoolopziener Wijn waren gewone onderwij-

zers door hun toename in aantal steeds meer een eigen stand gaan vormen die

zich zelfstandiger opstelde ten opzichte van het hoofd der school.392 Het lid-

maatschap van de ‘Bond voor Nederlandsche Onderwijzers’ die opkwam voor

de belangen van de onderwijzers zorgde voor een verwijdering tussen het

hoofd en de onderwijsgevende. Het opkomende socialisme oefende een grote

aantrekkingskracht uit, vooral op de gewone onderwijzers, en werd gezien als

een ‘verderfelijke invloed’ op de verhouding tussen hoofdonderwijzers en on-

derwijsgevenden. Naar aanleiding van de geruchten over de betrokkenheid van

onderwijzers bij de socialistische woelingen in de winter van 1892/1893 in het

oosten van Groningen deden de autoriteiten hun best om deze invloed tegen te

gaan. Op een bijeenkomst van burgemeesters in de provincie Groningen in

maart 1894 werd volgens een artikel in ‘De Volksonderwijzer’ afgesproken dat

voortaan bij elke benoeming gekeken werd naar de houding en het gedrag van

de onderwijzer ten opzichte van het socialisme.393 In Warffum waren bij de va-

catures van 1895 en 1896 geen verwijzingen te vinden van onderzoek naar so-

cialistische onderwijzers. Alleen noemde Van Braambeek Kuipers in 1899 een

‘solied en fatsoenlijk medeburger’, waaruit zou kunnen blijken dat deze zich

niet inliet met het socialisme.394 In 1901 refereerde het hoofd van de school in238
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Eelde wel aan het gevaar van het socialistische ideeëngoed. Over zijn onder-

wijzer schreef hij als positief punt: ‘Opposant wordt hij niet licht en socialisti-

sche neigingen krijgt hij niet gemakkelijk.’395 Het was niet duidelijk of Van

Braambeek naar ‘socialistische neigingen’ had gevraagd. De andere hoofdon-

derwijzers zeiden niets over socialistische ideeën.

Van Braambeek lette wel op de verstandhouding tussen de sollicitant en zijn

hoofdonderwijzer. Dit criterium vormde in 1895 een reden om een onderwijzer

af te keuren, omdat hij had gehoord dat de onderwijzer niet op goede voet stond

met ‘zijn patroon’. Van Braambeek realiseerde zich dat de onderwijzer onschul-

dig kon zijn, want het was niet duidelijk of de onderwijzer lastig in de omgang

was of dat het schoolhoofd een moeilijke baas was. De ruime keuze van veertig

sollicitanten gaf hem de ‘gelegenheid de klip te omzeilen’.396 Bij een vacature

in 1901 vermeldde een hoofdonderwijzer over zijn onderwijzer dat hij nog niet

doordrongen was van het idee, dat de school ‘onthoofd’ moest worden.397 De

onthoofding van de school verwees naar de discussie over de functie van de

schoolvergadering, waarin schoolhoofd en onderwijsgevenden gelijkwaardig en

democratisch over het onderwijs in de school konden beslissen.398

De vraag over het ‘aangenaam humeur’ en een ‘degelijk karakter’ van de on-

derwijsgevende ging ook over de mogelijkheid voor een goede samenwerking

in de school. De meeste referenten van de onderwijzeressen antwoordden met

een kort ‘ja’. Eén hoofdonderwijzer wees Van Braambeek op zijn eigen verant-

woordelijkheid: ‘Het humeur is in den regel een gevolg van de omstandighe-

den, die aan Uwe school dus geheel door U beheerscht worden.’399

Nagenoeg alle reacties die Van Braambeek kreeg, gaven een positief beeld

van de houding van de onderwijzers en onderwijzeressen ten opzichte van het

schoolhoofd. Nu is dat bij een referentie niet uitzonderlijk, want anders zou de

onderwijsgevende het schoolhoofd niet als referent opgeven. Bij het enige

voorbeeld van een slechte verhouding tussen het schoolhoofd en de onderwij-

zer had Van Braambeek de informatie ook niet van de hoofdonderwijzer zelf,

maar via andere wegen verkregen .

‘Liefde voor de studie’
Van Braambeek verwachtte van onderwijzers en onderwijzeressen de ambitie

om verder te studeren voor meer onderwijsaktes. In 1896 adviseerde hij posi-

tief over onderwijzeres Rebenscheijdt die bewees ‘met hare akten liefde voor

de studie’ te bezitten.400 Zij had nu geen baan en wilde een paar maanden tijd

besteden aan de studie Engels, waarin ze binnen enkele weken examen wilde

afleggen.401 De vraag of de onderwijzeres ‘voldoende liefde voor de studie en

eerzucht bezit om te streven naar het verkrijgen van meer bevoegdheid’ werd

door de referenten op verschillende manieren geïnterpreteerd.402 De opmerking

van hoofdonderwijzer De Vries uit Barger-Oosterveen bevestigde het beeld

over onderwijzeressen dat zij minder geneigd zouden zijn om verder te stude-

ren. Over de studiezin van zijn onderwijzeres was hij zeer tevreden, maar dat

kon hij ‘niet van alle onderwijzeressen zeggen’.403 Deze onderwijzeres vond

hij uitzonderlijk, want zij wilde de hoofdakte halen en zou hier alle moeite voor

doen. Daarom solliciteerde ze in Warffum waar ze verwachtte wat leiding bij

haar studie te krijgen.404 Mogelijk solliciteerden ambitieuze onderwijzeressen

in Warffum vanwege de mogelijkheden tot studie die de aanwezige Normaal-

school bood. Van de twintig sollicitanten studeerden twee onderwijzeressen 239
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voor de hoofdakte.405 Een hoofdonderwijzer schreef over zijn onderwijzeres

dat zij dadelijk na het onderwijzersexamen les was gaan nemen voor de hoofd-

akte.406 Een andere hoofdonderwijzer had zijn onderwijzeres meermalen aan-

gespoord om voor de hoofdakte of een ander examen te studeren, maar zonder

gevolg.407 Vier sollicitanten waren bezig voor de vakakte Frans.408 Andere re-

ferenten antwoordden in algemenere zin, zoals het hoofd van de ‘eerste meis-

jesschool’ in Groningen, mejuffrouw Birnie over onderwijzeres Van Dijck: ‘Zij

studeert, is ook altijd ijverig geweest.’409 Hoofdonderwijzer Schetsberg van

Uithuizermeeden wist niet precies hoe deze vraag te beantwoorden. De onder-

wijzeres oefende zich in het pianospel, maar of ze voor een akte studeerde kon

hij niet zeggen, ‘wel doet ze veel aan lectuur’.410

De meeste referenten noemden ook het bezit van de bevoegdheid voor het

vak nuttige handwerken als bewijs van studiezin en ambitie. Hoofdonderwijzer

Van der Wal zag het handwerken niet als studie en schreef: ‘Deze vraag moet

ik ontkennend beantwoorden, wijl ze niet studeert. Wel legt ze zich toe op de

handwerken in welk vak ze ook degelijk onderwijs geeft.’411

De studie voor de hoofdakte werd als het belangrijkste doel voor onderwij-

zers beschouwd. In de adviezen van Van Braambeek uit de jaren tachtig en ne-

gentig kwamen echter geen verwijzingen naar de hoofdakte voor. De reden

hiervoor kan zijn dat het niet om functies van onderwijzer met verplichte

hoofdakte ging. Voor de vacature in 1901 had Van Braambeek wel naar de ver-

volgstudie gevraagd. Twee referenten antwoordden hem dat hun onderwijzers

waren begonnen met de studie voor de hoofdakte, één wilde het volgende jaar

al examen doen.412

Het bezit van een extra akte, ook al was die niet vereist, kon in het voordeel

werken van de onderwijzer. Van Braambeek vond het voor onderwijzer Kamp-

huis pleitten dat deze in hetzelfde jaar als zijn onderwijsakte ook nog de akte

handtekenen en landbouwkunde had behaald. Hij verdiende daarom een plaats

op de voordracht.413 De meeste onderwijzers hadden de eerste jaren van hun

loopbaan nog geen extra vakakten. Warffum was vanwege de Normaalschool

voor de beginnende onderwijzer een aantrekkelijke plaats om te werken en te

studeren.

De enige vakakte waar Van Braambeek speciaal het bezit van vermeldde in

zijn adviezen was de akte voor vrije- en ordeoefeningen. Vanwege de invoering

in 1889 van het vak ‘j’ als verplicht vak op de lagere scholen diende er vol-

doende onderwijsgevenden aan de school in Warffum verbonden te zijn die be-

voegd waren onderwijs te geven in de vrije- en ordeoefeningen.414 In zijn ad-

vies uit 1891 en 1895 stond apart vermeld welke onderwijzers deze akte had-

den. Van de veertig sollicitanten in 1895 waren tweeëntwintig onderwijzers in

het bezit van de akte om lichamelijke opvoeding te geven, zo ook de nieuw be-

noemde onderwijzer.415 In 1897 kreeg de gemeente Warffum nog wel vrijstel-

ling voor het geven van het vak ‘j’.416

De gevolgde opleiding kon eveneens een indicatie zijn van de studiezin van

de beginnende onderwijsgevende. Zo schreef hoofdonderwijzer Schortinghuis

over zijn onderwijzer dat hij één van de beste leerlingen van de Kweekschool

was.417 Van Braambeek beoordeelde de vooropleiding aan een HBS als een po-

sitief punt. Onderwijzer Van Hessen was in het bezit van het diploma van de

vijfjarige HBS. Volgens Van Braambeek pleitte dit ‘krachtig’ voor zijn algeme-

ne ontwikkeling en was het een waarborg dat hij de studie voort zou zetten.418
240
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Dit gold eveneens voor de onderwijzeressen. Onderwijzeres Huizenga had de

driejarige HBS in Warffum gevolgd, net als onderwijzeres Van Dijk die daarna

ook nog de HBS met vijfjarige cursus voor jongens in de stad Groningen had

gedaan.419 Ook onderwijzeres Meibergen vermeldde met enige trots dat zij de

HBS in Almelo had gedaan.420 In die tijd was het nog steeds niet gewoon voor

meisjes om naar de HBS te gaan. Tot 1906 moesten meisjes bij de minster een

verzoek indienen tot toelating op de co-educatieve HBS.421

Studiezin was niet het belangrijkste criterium van Van Braambeek. De vraag

stond als laatste op het lijstje voor de onderwijzeressen en het onderwerp kwam

in zijn adviezen niet aan de orde. Een positie in Warffum was aantrekkelijk

voor beginnende onderwijzers en onderwijzeressen vanwege de opleidingsmo-

gelijkheden, zodat de meeste nog niet in het bezit van vakakten waren. Het ri-

sico van zeer ambitieuze onderwijsgevenden met veel vakakten was dat ze

sneller zouden vertrekken.

4.3 Onderlinge verhouding tussen het hoofd en zijn onderwijsgevenden

Samenwerking tussen het hoofd en zijn onderwijsgevenden
Als men een school binnentreedt waar meerdere onderwijzers werken, moet

men de hoofdonderwijzer ‘bezwaarlijk van de anderen kunnen onderscheiden;

het moet hem voorkomen, alsof hij daar eenige vrienden liefderijk ziet zamen-

werken’.422 Dit was het ideaalbeeld dat werd geschetst in 1850 in het artikel

‘Verband tusschen allen in de school’ in de Nieuwe Bijdragen. De hoofdonder-

wijzer diende geen gezag uit te oefenen en in plaats van gebieden, moest zijn

toon die van verzoeken zijn. Dit kwam niet alleen de samenwerking ten goede,

maar hielp ook om het respect van de leerlingen voor de ondermeesters te be-

vorderen. De hoofdonderwijzer was als een ‘hulpvaardige vriend’ naar zijn on-

dermeesters: ‘Aan hunne vorming offere hij gaarne zijne vrije uren op, en on-

derrigte hen ijverig in al, wat hen geschikter voor de school en voor hunnen

toekomstigen stand kan maken.’ Daartegenover moest de ondermeester een on-

beperkte gehoorzaamheid, belangeloze bereidwilligheid en gehechtheid aan de

schoolmeester tonen. De ondermeesters dienden naar het inzicht van de school-

meester te handelen ook al hadden zij een andere mening.423 In 1912 adviseer-

de hoofdonderwijzer Sterringa dat het schoolhoofd ruimte moest laten voor de

persoonlijkheid en het oordeel van de onderwijzers die in zijn school werk-

zaam waren. Ook de jongste onderwijzer diende hij als een volwassene te be-

handelen.424

Een goede samenwerking tussen het schoolhoofd en de onderwijsgevende

was in het belang van het onderwijs. De hoofdonderwijzer werd verantwoorde-

lijk gehouden voor een goede sfeer in de school en de kwaliteit van het onder-

wijs van zijn onderwijsgevenden. Bij het college van B&W van Nieuwe Pekela

kwamen in april 1871 klachten binnen over de toestand op de openbare lagere

school. Hoofdonderwijzer Blokbergen zou een slechte verstandhouding heb-

ben met zijn hulponderwijzer Ruitering en geen toezicht houden op het onder-

wijs van de hulponderwijzer in de ‘kleine school’. Het college van B&W sprak

de hoofdonderwijzer hierop aan. Volgens hoofdonderwijzer Blokbergen had hij

in de veertig jaar dat hij werkzaam was in de gemeente Nieuwe Pekela altijd in

eensgezindheid met zijn hulponderwijzers gewerkt. Met zijn huidige hulpon- 241
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derwijzer had hij al het mogelijke gedaan om een goede overeenstemming te

bereiken, maar in de ‘Instructie voor de openbare onderwijzer’ van de gemeen-

te stond ook dat de hulponderwijzer zich steeds moest houden aan de bevelen

van zijn hoofdonderwijzer. Het onderwijs in de kleine school werd gewoon on-

der zijn ogen gegeven, maar hij kon onmogelijk zelf daar aanwezig zijn. Als de

gemeenteraad dit wel van hem verlangde, dan had hij een plaatsvervanger no-

dig in de ‘grote school’.425

Tot de jaren zeventig was slechts op een klein aantal scholen één of meer

hulponderwijzers werkzaam. In zijn verslag over het jaar 1870 merkte school-

opziener Venema op dat de toename van het aantal scholen waar een hulpon-

derwijzer werd benoemd geen problemen opleverde in de verhouding met de

hoofdonderwijzer. De hulponderwijzers volgden gewoon de orders van het

hoofd op en tussen hen heerste een sfeer van welwillendheid. Deze goede sa-

menwerking bevorderde het respect van de kinderen voor de hulponderwij-

zer.426 De voortdurende wisseling van hulponderwijzers aan het begin van de

jaren zeventig was echter slecht voor de band tussen hoofdonderwijzer en hulp-

onderwijzers. De hulponderwijzer kon zo weer vertrekken en daarom stak de

hoofdonderwijzer minder energie in de begeleiding van de hulponderwijzer.427

In 1887 constateerde districtschoolopziener Wijn dat de verhouding tussen

het hoofd van de school en zijn onderwijzer veranderde. Zij waren niet meer zo

vriendschappelijk en innig met elkaar als vroeger toen de ongehuwde onder-

wijzer nog meestal bij zijn meester inwoonde en de hoofdonderwijzer zijn on-

derwijzer begeleidde bij zijn studie. Als oorzaak zag de districtschoolopziener

de toename van het aantal gewone onderwijzers die steeds meer een eigen

‘stand’ gingen vormen.428 Toch schreef hij in 1889 dat in het district Winscho-

ten de verstandhouding tussen het schoolhoofd en de onderwijzers over het al-

gemeen goed was. Soms was er wel onenigheid, maar dat kwam vooral door

onbegrip en gebrek aan waardering voor de ander zijn positie. Het schoolhoofd

kon zich teveel boven in plaats van naast zijn onderwijzers plaatsten of hij was

te weinig meegaand met nieuwe onderwijsideeën. De onderwijzer erkende van

zijn kant niet genoeg de ervaring en verantwoordelijkheid van het schoolhoofd

en had soms alleen oog voor zijn eigen klas, waardoor hij voorbijging aan de

belangen van andere klassen.429 De districtschoolopziener van Groningen vond

het juist goed als het schoolhoofd een onderwijzer naast zich had werken. Zijn

ambitie en nauwlettendheid werden hierdoor aangewakkerd. Vaak kwam bij al-

leen werkende onderwijzers een zeker ‘indommeling, sleurgang, gebrek aan

belangstelling en opgewekt leven’ voor.430

Een afgescheiden klaslokaal voor elke onderwijzer
Met het aanstellen van meerdere hulponderwijzers aan een school kwam het

klassikale stelsel beter uit de verf. Iedere onderwijzer diende zijn onderwijs in

een eigen schoollokaal te kunnen geven. De hoofden van scholen waren aan-

vankelijk tegen een indeling in klaslokalen, omdat ze dan het overzicht van het

onderwijs en het toezicht op het onderwijzend personeel kwijtraakten. De on-

derwijzers drongen juist aan op het hebben van een eigen lokaal. Zij waren dan

vrijer om op hun eigen manier onderwijs te geven. Bovendien gaf een eigen

klaslokaal hun meer status en onafhankelijkheid.

In de provincie Groningen werd bij de bouw van nieuwe scholen rekening ge-

houden met het aantal aanwezige hulponderwijzers voor de indeling in klaslo-242
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kalen. In oude schoolgebouwen losten gemeenten dit probleem op door lokalen

af te scheiden met tussenwandjes. In de scholen in Siddeburen en Schildwolde

plaatste de gemeente in 1869 schotten om aparte vertrekken te creëren. Deze

schotten waren verplaatsbaar, zodat bij een toename of afname van leerlingen

de lokalen konden worden aangepast.431 Sommige gemeenten kozen ervoor om

de school te vergroten door een extra lokaal eraan te bouwen.432 Alle bouwacti-

viteiten in de provincie Groningen zorgden ervoor dat de districtschoolopziener

in 1896 kon melden dat twee onderwijzers in één lokaal in het district Winscho-

ten nog slechts een enkele keer voorkwam.433 De invoering van de leerplichtwet

in 1901 zorgde voor een vermeerdering van de leerlingen, waardoor de school-

lokalen overbevolkt waren met soms meer dan zeventig kinderen in één klas. Er

werkten weer vaker twee onderwijzers in één lokaal.434 De schoolopzieners

vonden dit een ongewenste situatie. De districtschoolopziener van Groningen

hield de aanstelling van een extra onderwijzer in de gemeente Grootegast tegen,

omdat hij het niet bevorderlijk vond voor het onderwijs als de onderwijzer geen

eigen lokaal kreeg.435 In het bijzonder onderwijs bleef de situatie van twee on-

derwijzers in één lokaal nog veel langer voortbestaan.436

In het conflict tussen onderwijzer Beishuizen en zijn hoofdonderwijzer

speelde de autonomie van zijn eigen klaslokaal met zijn eigen kast en leermid-

delen een belangrijke rol. Onderwijzer Beishuizen zag het als een inbreuk op

zijn privacy dat de hoofdonderwijzer in zijn kast keek en daar zonder hem te

vragen leermiddelen uit nam. De hoofdonderwijzer tastte zijn autonomie van

zijn klaslokaal aan door de deur voor leerlingen open te doen die hij juist op de

gang liet wachten.437 De onderwijzer wilde baas zijn in zijn eigen klaslokaal.

De invoering van afzonderlijke klaslokalen werd volgens Dodde als een vorm

van emancipatie ervaren. Van hulponderwijzer als assistent van de hoofdonder-

wijzer, werkend in één schoolruimte, werden zij een onderwijzer die zelfstan-

dig met zijn leerlingen in een eigen klassenlokaal werkte. Deze ontwikkeling

voltrok zich in heel Europa.438

De rol van de Bond van Nederlandse Onderwijzers
De gewone onderwijzers en onderwijzeressen gingen zich steeds meer als een

eigen beroepsgroep ontwikkelen en daarbij hoorde een eigen beroepsvereni-

ging. Het bestaande ‘Nederlands Onderwijzers Genootschap’ (NOG) was al-

leen toegankelijk voor hoofden van scholen. In 1874 werd daarom de eerste

landelijke vereniging voor hulponderwijzers opgericht, waarvan in 1890 de

naam werd omgedoopt in de ‘Bond van Nederlandse Onderwijzers’(BvNO).439

De BvNO nam het op voor de belangen van de gewone onderwijzers.440 In de

jaren negentig maakte de BvNO een onstuimige groei door. Op 1 januari 1900

was het NOG nog de grootste onderwijzersvereniging, maar in 1909 waren de

rollen omgedraaid.441 De BvNO groeide uit tot een echte landelijke vereniging

met afdelingen in het gehele land. In 1890 vermeldde het Provinciaal Verslag
dat er enkele afdelingen van de BvNO in het district Winschoten waren geves-

tigd, onder andere in Beerta en Ten Boer. De districtschoolopziener van Win-

schoten stond vooralsnog positief tegenover de BvNO. Volgens de statuten was

het doel het verkrijgen van meer zelfstandigheid voor de gewone onderwijzers

binnen het onderwijs en het verbeteren van hun maatschappelijke en financië-

le positie. Districtschoolopziener Wijn onderschreef deze doelstelling. De

Bond bestond nog te kort om te kunnen oordelen over hun werkzaamheden, 243
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maar de schoolopziener vertrouwde erop dat het goed zou uitwerken. Wel

hoopte hij dat er hierdoor geen verwijdering tussen schoolhoofd en onderwij-

zers zou ontstaan, maar juist een ‘broederlijke aansluiting’.442 Al een jaar later

constateerde schoolopziener Wijn dat het streven van de onderwijzersbond ef-

fect begon te hebben en meerdere gemeenten de regelingen voor de jaarwed-

den aanpasten.443 Het volgende jaar was de schoolopziener minder optimis-

tisch gestemd over de BvNO. In 1892 waren de meeste openbare onderwijzers

in het district Winschoten al lid van een afdeling van de BvNO. Er heerste gro-

te ontevredenheid onder de onderwijzers over hun karige bezoldiging en hun

weinig zelfstandige maatschappelijke positie. Dit uitte zich in de publieke bla-

den en de mededelingen van de BvNO op een wijze die volgens de schoolop-

ziener niet leidde tot ‘verbetering maar verbittering’. Deze onderwijzers zou-

den hun vrije tijd beter kunnen besteden aan verdere studie voor het onderwijs.

Toch constateerde hij dat de onderwijzers zowel in woord en daad binnen de

perken van de wet bleven en het onderwijs er niet onder leed. De band tussen

de onderwijzers en het hoofd was wel minder innig geworden, mede door het

lidmaatschap van de Bond.444

In de loop der jaren radicaliseerde de BvNO en kwam de meerderheid van

het hoofdbestuur uit sociaal-democraten te bestaan. De Bond werd zo steeds

meer ingelijfd in het ‘rode blok’.445 Dit betekende dat ook meer onderwijzers

het sociaal-democratische gedachtegoed gingen aanhangen. In 1924 sloot de

BvNO zich daadwerkelijk aan bij de arbeidersbeweging.446

Geen eigen klas meer voor de hoofdonderwijzer
Het aantal gewone onderwijzers in de school die onder het schoolhoofd werk-

ten, nam in de tweede helft van de negentiende eeuw toe, waardoor de positie

van het hoofd van de school veranderde. Het beheer van de school werd een

steeds omvangrijkere taak. Het schoolhoofd moest leiding geven aan zijn on-

derwijzers en onderwijzeressen en toezicht houden op hun onderwijs. Hij was

verantwoordelijk voor de eenheid in de school en het gehele onderwijs, ook dat

door de klassenonderwijzer gegeven. Daarnaast steeg het aantal leerlingen op

de school en groeide de administratieve last.

Het schoolhoofd was verantwoordelijk voor de schooladministratie, de in-

richting in de school, het leerplan, de leergang, leermethode en leermiddelen,

voor de indeling van de schooltijden, de klassen en lessen en de tucht in de

school.447 Sterringa noemde het ‘de schaduw der administratie’ die vooral op

de grotere scholen in de stad zwaar op de hoofdonderwijzer drukte. De admi-

nistratie voor de gemeente en voor het Rijk stonden deels los van elkaar. Ge-

meenten hadden leerlingenlijsten nodig voor de inning van de schoolgelden.

Na de invoering van de leerplichtwet wilde de landelijke overheid ook jaar-

lijsten van leerlingen. In het dorp was de hoofdonderwijzer veel tijd kwijt om

het persoonlijke contact met de burgemeester, wethouder en ouders te onder-

houden.448 In 1908 bepaalden veel gemeenten in de provincie Groningen in een

nieuwe verordening dat hoofden van openbare scholen met meer dan 201 leer-

lingen een vergoeding kregen voor de meerdere administratieve arbeid die zij

vervulden.449 Al deze taken maakten het vrijwel onmogelijk dat het school-

hoofd zelf aan een bepaalde klas verbonden was. Schoolopziener Renssen zag

het in 1874 al als een probleem dat de hoofdonderwijzer zijn eigen klas nooit

mocht verlaten, terwijl hij toezicht moest kunnen houden op zijn hulponderwij-244
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zers.450 Het idee ontstond dat het hoofd van de school het recht en de gelegen-

heid moest hebben om in elke klas het onderwijs te controleren en zelf onder-

wijs te geven door af en toe de vaste klassenonderwijzer te vervangen.451 Het

ambulante schoolhoofd, zonder de verantwoordelijkheid voor een eigen klas

kon beter toezicht houden en leiding geven aan zijn onderwijsgevenden.

Veel gemeenten besloten het schoolhoofd vanwege zijn toezichthoudende ta-

ken en de schooladministratie zelf geen vaste klas meer te geven en hem am-

bulant te maken. In de provincie Groningen kwam het ambulante schoolhoofd

in de jaren tachtig van de negentiende eeuw steeds meer voor. In 1886 pleitte

districtschoolopziener Wijn ervoor dat het hoofd van de school enkele uren per

week les bleef geven om dit niet te ontwennen. Op die manier kon hij een mo-

delonderwijzer zijn als voorbeeld voor zijn onderwijzers.452 Sommige scholen

losten dit op door een tweede onderwijzer aan te stellen in de hoogste klas van

het schoolhoofd. In Warffum betreurde de plaatselijke schoolcommissie in

1913 de opheffing van deze vacature, want zij vonden het wenselijk dat het

hoofd van de school de gelegenheid had om bij de klassen rond te gaan. Ook

bij de afwezigheid van ander onderwijspersoneel kon die tweede onderwijzer

gemakkelijk invallen.453

Tegen de instelling van het ambulantisme kwam veel kritiek, met name van

de zijde van gewone onderwijzers. Dit maakte de positie van het schoolhoofd

nog moeilijker.454 De kritiek van de ‘Bond van Nederlandse Onderwijzers’

was dat het ambulante schoolhoofd op deze manier buiten zijn eigenlijke on-

derwijstaak kwam te staan en feitelijk tot het schooltoezicht gingen behoren:

‘zij werden tot schoolopzieners binnen de muren der school’. Van Det consta-

teerde dat niets de tegenstellingen tussen het schoolhoofd en de onderwijsge-

venden in de school zo versterkt had als de instelling van het ‘ambulantis-

me’.455 Een deel van de openbare onderwijzers zag de aanwezigheid van een

schoolhoofd dat niet meer met het onderwijs van een klas belast was als een

inbreuk op de ‘pedagogische vrijheid’ en hun ‘menselijke waardigheid’. Na

een langdurige strijd hierover kwam er in de jaren twintig van de twintigste

eeuw een bepaling voor de openbare lagere school dat het hoofd niet ambu-

lant mocht zijn.456

Het nut van schoolvergaderingen
Hoe meer onderwijzers onder het hoofd van de school kwamen te werken, hoe

meer het aankwam op een goede samenwerking en goed overleg. De onder-

wijzers wilden aan het einde van de negentiende eeuw meer inspraak in het te

voeren onderwijsbeleid in de school. Een schoolvergadering werd als belang-

rijk middel gezien om aan deze wensen tegemoet te komen. Op kleine scho-

len gebeurde dit al en kreeg een schoolvergadering volgens Sterringa gemak-

kelijk vorm ‘door een groepje van drie menschen, allen, die aan de school ver-

bonden zijn, wandelend op den weg’. Op een grote school was dit door het

grote aantal onderwijzers onmogelijk, maar daarom was een schoolvergade-

ring nog meer gewenst.457 Districtschoolopziener Wijn adviseerde in 1887 al

om net als op de HBS maandelijkse vergaderingen van het hoofd met de on-

derwijzers te houden.458 Tien jaar later was het in de provincie Groningen de

normale praktijk om schoolvergaderingen te houden. Dit was volgens de

schoolopzieners belangrijk, want het hoofd van de school besprak zo met zijn

onderwijzers onder andere de belangen van het onderwijs, de te volgen me- 245
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thode, de wijze van straffen en de te gebruiken boeken en leermiddelen. Het

schooltoezicht werd altijd uitgenodigd voor de schoolvergadering. De school-

opzieners vonden dit een goede zaak, want zo leerden ze de onderwijzers nog

beter kennen dan alleen door een bezoek aan hun klas.459 In 1907 was de

schoolopziener in het district Winschoten tevreden over de gunstige werking

van de schoolvergaderingen, waardoor er meer overleg was tussen onderwij-

zers onderling en met het schooltoezicht. Het verbaasde de schoolopziener dat

er nog steeds hoofdonderwijzers tegen invoering van schoolvergaderingen

waren.460

De schoolvergaderingen leken een geschikt middel om de goede samenwer-

king en overleg tussen het schoolhoofd en de onderwijzers te bevorderen. Toch

werd de schoolvergadering zelf onderwerp van strijd in de verhouding tussen

schoolhoofd en onderwijzers. De gewone onderwijzers wilden er een democra-

tisch orgaan van maken, waarin zij samen met het schoolhoofd met meerder-

heid van stemmen beslissingen konden nemen over het onderwijs in de school.

Het schoolhoofd zag het meer als een informele plaats van overleg. Door de

schoolvergadering te formaliseren en er bepaalde bevoegdheden aan toe te ken-

nen, vormde de schoolvergadering een aantasting van zijn positie. De BvNO

schaarde zich achter het invoeren van periodieke schoolvergaderingen. In het

voorjaar van 1895 had zij een referendum gehouden onder de Nederlandse on-

derwijzers, waarvan de uitkomst was dat de wet de schoolvergaderingen impe-

ratief zouden moeten voorschrijven en er tenminste vier per jaar gehouden

dienden te worden.461

De schoolhoofden lieten zich niet zomaar de macht in de school ontnemen.

Hun angst was dat de school door de invoering van schoolvergaderingen onbe-

stuurbaar werd, omdat alle beslissingen met meerderheid van stemmen geno-

men moesten worden. Redelijke voorstellen van de hoofdonderwijzer konden

door de onderwijsgevenden bij meerderheid worden verworpen, zodat beslui-

ten nemen een moeilijk en langdurig proces zou worden.462 In de algemene

vergadering van de ‘Vereeniging van hoofden van scholen in Nederland’ kwam

men tot de conclusie dat naast afzonderlijke besprekingen met de onderwijsge-

venden, vooral in grote scholen ook samenkomsten met het gehele personeel

nuttig waren om alle schoolaangelegenheden te bespreken. Belangrijke kantte-

kening hierbij was dat de resultaten van deze besprekingen voor het school-

hoofd niet meer dan adviezen waren.463 De vereniging had het met opzet niet

over schoolvergaderingen, omdat aan die term door de BvNO al een andere be-

tekenis was gegeven.

De actie van de BvNO voor de invoering van wettelijk verplichte schoolver-

gaderingen had geen succes. Op 18 december 1903 werden hier kamervragen

over gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken. De minister besloot de

verhouding tussen het schoolhoofd en de onderwijzers te laten zoals die was en

‘het hoofd hoofd laten’. Onderling overleg tussen het schoolhoofd en zijn on-

derwijzers was uitstekend en ook kon het schoolhoofd de onderwijzers in som-

mige zaken raadplegen. De minister was echter van mening dat maar één het

hoofd moest zijn en niet allen, omdat de school nu eenmaal een ‘monarchale
inrichting’ was. De ‘onderwijzers van bijstand’, zoals in de wet stond omschre-

ven, waren volgens de minister geen zelfstandige mannen maar ondergeschik-

ten aan het hoofd. Daarin mocht en kon een schoolvergadering geen wijziging

in brengen.464
246
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De invloed van de Sociaal-Democratische Onderwijzers Vereeniging in
Groningen
Voor socialistische onderwijzers die de BvNO nog te gematigd vonden was in

1890 de ‘Sociaal-Democratische Onderwijzers Vereeniging’ (SDOV) opge-

richt.465 Een deel van de leden van de BvNO was tevens lid van de SDOV.

Dodde berekende naar aanleiding van het ledental van de BvNO en de SDOV

dat tegen het einde van de negentiende eeuw ongeveer de helft van het onder-

wijzend personeel in Nederland lid was of sympathiseerde met een sociaal-de-

mocratische groepering.466 In die tijd werd alleen gesproken over ‘rooie onder-

wijzers’, maar het was niet duidelijk of er ook veel onderwijzeressen actief wa-

ren binnen de sociaal-democratische beweging. Megens en Rol kwamen bij

hun onderzoek in het archief van de SDOV en BvNO geen onderwijzeressen

tegen. In de redacties van zowel De Volksonderwijzer als De Bode, de tijd-

schriften van respectievelijk de SDOV en de BvNO, waren geen onderwijze-

ressen te vinden.467 De twee ledenlijsten die bewaard zijn gebleven, bevatten

uit 1897 met 84 namen, 1 vrouw en uit 1907 met 124 namen, 20 vrouwen.468

Toch kan de rol van onderwijzeressen, net als wat bij de onderwijzers gebeur-

de, in de officiële onderwijsbronnen zijn gebagatelliseerd, omdat socialistische

activiteiten van onderwijsgevenden een smet wierpen op het openbaar onder-

wijs. Ze waren er wel zoals uit een voorbeeld van Van Essen bleek over een on-

derwijzeres die weigerde met de schoolkinderen oranjefeesten te vieren en

pamfletten uitdeelde voor de SDAP.469 De SDOV richtte zich op zowel open-

bare als bijzondere onderwijzers van elke rang. Bij de bijzondere onderwijzers

hadden ze echter geen succes. Ook waren er maar weinig schoolhoofden lid

van de SDOV.470

De ‘Sociaal Democratische Onderwijzers Vereeniging’ telde bij oprichting

28 leden, waarvan er 15 uit Friesland en Groningen kwamen. In juni 1893 werd

er in Groningen een afdeling van de SDOV opgericht met elf leden.471 De

SDOV kwam net als de BvNO op voor de belangen van de onderwijzers en

kwekelingen. In het Provinciaal Verslag werd geen enkele aandacht besteed

aan de oprichting van deze onderwijzersvereniging, maar het schooltoezicht

hield deze nieuwe ontwikkelingen onder de onderwijzers nauwlettend in de ga-

ten. Districtschoolopziener Alberda van Ekenstein kreeg in december een brief

van de SDOV met een oproep om een onderzoek in te stellen naar de beschul-

digingen tegen directeur Van Milligen over misstanden bij huisvesting van

kwekelingen van de Rijkskweekschool.472 De brief was niet ondertekend met

namen van het bestuur van de afdeling, zodat hij niet wist met wie hij te ma-

ken had. Daarom schreef de schoolopziener onderwijzer Robertus van Kiel-

Windeweer aan als voorzitter van de SDOV naar aanleiding van diens toe-

spraak op de vergadering. De schoolopziener wilde graag meer weten over ‘de

aard en de strekking’ van de SDOV.473 Onderwijzer Robertus liet de schoolop-

ziener weten dat hij niet de voorzitter was van de SDOV en de ledenlijst van

deze vereniging geheim was.474 In het kort beschreef Robertus de doelstellin-

gen van de SDOV:

‘De vereeniging stelt zich op de bodem der Sociaal Democratie, ze verwacht
alleen heil voor de maatschappij en dus ook voor de lagere school van de af-
schaff. van ’t privaat bezit. Zij wil de kostelooze door de staat bekostigde,
maar geheel vrije school, onafhankelijke en goed onderlegde onderwijzers; 247
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en daarvoor een verbeterde opleiding – afschaff. van ’t stelsel van hoofden
en onderwijzers – voldoende bezoldiging (zoolang er nog van gelijke verdee-
ling der arbeidsprod. geen sprake is) en verbetering van ’t schooltoezicht en
de wijze van benoeming.’475

Het hele programma en de statuten van de SDOV waren volgens Robertus ge-

woon aan te vragen bij de redacteur van De Volksonderwijzer.476 Meer infor-

matie was er in de officiële onderwijsbronnen niet te vinden. De SDOV werd

in 1908 wegens interne onenigheden opgeheven.477

Het weren van ‘rode onderwijzers’ in Groningen
Op een bijeenkomst van burgemeesters in de provincie Groningen in maart

1894 werd de afspraak gemaakt om voortaan bij elke benoeming navraag te

doen over het gedrag van de sollicitanten buiten de school. Sommige gemeen-

tebesturen deden dit al, zoals het gemeentebestuur van Slochteren dat in 1892

al vragen stelde aan andere burgemeesters over de politieke voorkeur van de

sollicitanten: ‘Is het u bekend dat genoemde onderwijzer sociaal-democrati-

sche of radicale denkbeelden koestert?’478 Soms gaven burgemeesters ook

slechte referenties af voor socialistische onderwijzers. In Slochteren raakte de

burgemeester in opspraak, omdat hij een negatieve beoordeling over een onder-

wijzer gaf. Onderwijzer Gerard de Vries uit Slochteren solliciteerde naar een

functie in Zwollerkerspel. In de brief die de burgemeester van Slochteren aan

zijn collega stuurde, omschreef hij de onderwijzer als een ‘uiterst pedant per-

soon’ en een ‘volbloed socialist’. Onderwijzer De Vries was voorzitter van de

‘Bond van Algemeen Kies- en Stemrecht’ en het was hem in 1891 gelukt een

paar leden in de gemeenteraad te krijgen met een ‘roode tint’. Volgens de bur-

gemeester zette de onderwijzer die aan om oppositie te voeren tegen de ande-

re raadsleden. Ook ging de onderwijzer nooit naar de kerk, terwijl hij wel tot

de Nederlands Hervormde gemeente behoorde. De burgemeester noemde zijn

onderwijs ‘matig goed’, maar onderwijzer De Vries lag met het hoofd van de

school die tevens zijn schoonvader was, voortdurend overhoop. Dit getuig-

schrift dat de burgemeester van Slochteren vertrouwelijk aan zijn collega had

gestuurd, was tussen de sollicitatiestukken terecht gekomen en nadien terugge-

stuurd aan onderwijzer De Vries.

De uitgelekte, vertrouwelijke, brief leidde tot een rel in de gemeenteraad

van Slochteren. De meerderheid van de gemeenteraad was van oordeel dat De

Vries een ‘flinke onderwijzer’ was. Vooral de in 1891 gekozen raadsleden wa-

ren verontwaardigd aangezien hun integriteit door de burgemeester in twijfel

werd getrokken. De burgemeester deed altijd zo vriendelijk tegen hen, maar

schreef dit in het geniep. Zij vroegen de burgemeester te bewijzen of zij rood

waren en dat zij door de onderwijzer geleid werden. De burgemeester onthield

zich wijselijk van een antwoord. Uiteindelijk werd een motie met een krappe

meerderheid aangenomen, waarin de raad het schrijven van de burgemeester

betreurde.479

Het hoofdbestuur van de BvNO protesteerde bij de minister van Binnen-

landse Zaken over de handelswijze van de burgemeester van Slochteren. De

meeste beschuldigingen aan het adres van onderwijzer De Vries bleken onge-

grond te zijn. De BvNO verzocht de minister maatregelingen te nemen om

herhaling te voorkomen. De burgemeester had de carrière van onderwijzer De248
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Vries op deze manier belemmerd. Dit uitgangspunt om zo over de onderwij-

zers te oordelen, was een gevaar voor alle onderwijzers. De minister zag geen

reden om in te grijpen. De gemeentebesturen waren vrij om inlichtingen over

onderwijzers in te zamelen en te geven.480 De hele affaire heeft de carrière van

onderwijzer De Vries verder niet geschaad. Hij bleef werkzaam aan de open-

bare lagere school in Slochteren. Twee jaar later ging zijn schoonvader met

pensioen en werd De Vries benoemd als hoofd van de school.481

Deze vertrouwelijke brief was toevallig in handen gevallen van de betrokken

onderwijzer die deze in de openbaarheid bracht. Soms kon een bepaalde regio

waar de sollicitant vandaan kwam al verdenkingen van socialistische sympa-

thieën oproepen. De gemeenteraad van Hoogkerk was in 1902 zo op haar hoe-

de voor het socialisme dat zij voorzichtig was met het aannemen van een sol-

licitant uit Friesland waar het socialisme eveneens welig tierde.482 Of het vaak

gebeurde dat een onderwijzer vanwege zijn socialistische sympathieën niet

werd benoemd, viel niet te zeggen.

Erkenning en zelfstandigheid van de onderwijsgevenden
De gewone onderwijsgevenden eisten erkenning van hun professionaliteit en

daarmee meer zelfstandigheid in de school. Zij wilden niet steeds gecontro-

leerd worden door het schoolhoofd. In mei 1905 maakten twaalf leerkrachten

van het openbaar lager onderwijs bezwaar tegen de nieuwe instructie voor on-

derwijzers en onderwijzeressen in de gemeente Grootegast. Zij betreurden het

dat zij als belanghebbenden niet gehoord waren bij het opmaken van deze in-

structie. Het grootste bezwaar hadden de onderwijsgevenden tegen artikel 5:

‘bij ’t welk den onderwijzers verboden wordt, buiten ’t hoofd der school om,

den kinderen straffen op te leggen, alsnog op te heffen of buiten kracht te stel-

len’.483 Dit artikel achtten zij in strijd met alle opvoedkundige wetten. De on-

derwijzer was ook opvoeder en nam een deel van de taak van de ouders over.

Daarom diende hij dezelfde rechten te hebben als de ouders, want hij had de-

zelfde plichten om de leerlingen op te voeden tot ‘zedelijke wezens’. De onder-

wijsgevenden vonden het immoreel dat de ouders wel het recht hadden om kin-

deren te straffen en onderwijzers niet, terwijl onderwijzers juist voor hun taak

waren opgeleid en ouders niet. De onderwijsgevenden wilden daarom respect

van de autoriteiten en de ouders. Als men hen beschouwde als knechten dan

waren zij ook niet in staat de aan hen toevertrouwde jeugd op te voeden tot

mensen met karakter. De gewraakte bepaling betekende volgens hen een wan-

trouwen naar de onderwijzers en was daarnaast praktisch zeer onhandig. Als de

onderwijzer of onderwijzeres elke keer als een leerling lastig was en straf ver-

diende naar het schoolhoofd moest gaan om met hem te overleggen dan was

een lesuur wel erg snel voorbij. Het betekende ook dat het schoolhoofd telkens

in zijn eigen werkzaamheden gestoord zou worden.484 Het bezwaarschrift was

niet alleen getekend door gewone onderwijzers en onderwijzeressen, maar ook

door zes van de acht hoofdonderwijzers in de gemeente Grootegast.485 De

hoofden van scholen trokken hier samen op met hun onderwijzers en onderwij-

zeressen om te pleitten voor een meer zelfstandige positie van de gewone on-

derwijsgevenden. Alleen onderwijzer Braaksma, die bovenaan stond en waar-

schijnlijk de initiatiefnemer van het bezwaarschrift was, had niet de steun van

het hoofd van zijn school in Doezum. Zijn verhouding met het schoolhoofd

verliep ook moeizaam. 249
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Brutaliteit tegenover het schoolhoofd
In mei 1906 klaagde hoofdonderwijzer Tamsma van de openbare lagere school

in Doezum bij het college van B&W van Grootegast over zijn onderwijzer

Henderikus Johannes Braaksma en onderwijzeres Jantje Sipkes.486 Een gede-

tailleerd verhaal volgde over het gedrag van de onderwijsgevenden in zijn

school. De aanleiding vormden de griffels487 die naar het oordeel van hoofdon-

derwijzer Tamsma niet scherp genoeg waren. Onderwijzeres Sipkes moest er-

voor zorgen dat de griffels van haar leerlingen gepunt waren. Om haar tege-

moet te komen mocht ze dit de zesjarigen zelf laten doen, maar zij diende het

voor de vijfjarigen te doen.488 Dit soort klusjes stonden wel vaker ter discussie

of ze tot de taak van de onderwijsgevende behoorden. In 1888 vroeg een on-

derwijzer aan de redactie van De Wekker of het schoolhoofd het recht had om

van de onderwijzer te verlangen elke dag een half uur voor de schooltijd aan-

wezig te zijn om dan voor ongeveer veertig leerlingen de griffels te punten. De

redactie was van mening dat als het niet in de instructie of verordening stond,

het hoofd buiten zijn bevoegdheid trad en deze werkzaamheden niet van de on-

derwijzer kon vergen. Anders zou de grens ver te zoeken zijn.489 Onderwijze-

res Sipkes deed in het begin trouw wat haar werd opgedragen, maar op een ge-

geven moment veranderde haar houding. Bij een bezoek aan haar klas merkte

hoofdonderwijzer Tamsma weer op dat haar griffels niet scherp waren. Brutaal

antwoordde juffrouw Sipkes hem: ‘Zoo kom je daarom hier kijken.’. De hoofd-

onderwijzer had haar hier streng over toegesproken en juffrouw Sipkes was ze-

nuwachtig gaan ‘schreien van nijdigheid’. Onderwijzer Braaksma ging zich er-

mee bemoeien en dreigde de hoofdonderwijzer dat als hij weer over zulke

‘peuterigheden’ bij de juffrouw zou klagen, zij een aanklacht tegen hem in zou-

den dienen bij de autoriteiten. Er was net weer een vergadering geweest van de

BvNO en Tamsma zag dit als verklaring voor het opstandige gedrag van zijn

onderwijzers. Nijdig voegde hij onderwijzer Braaksma toe: ‘Schrijf je Bode er

maar vol van.’. En hij maakte de BvNO uit voor een ‘troep kwajongens’. De

ruzie liep verder uit de hand doordat hoofdonderwijzer Tamsma met juffrouw

Sipkes een onderhoud wilde, maar onderwijzer Braaksma weigerde weg te

gaan. De hoofdonderwijzer beschuldigde zijn onderwijsgevenden: ‘jullie bent

me opvoeders der jeugd. Hoe kunnen zulken, die zoo zijn, gehoorzaamheid van

de leerlingen eischen. De grootste vijanden zijt ge van de openbare school.’ De

onderwijzer en onderwijzeres hadden hem lachend en spottend aangehoord.

Onderwijzer Braaksma antwoordde: ‘Als men huichelen kan gelijk hoofden

kunnen dan heet men vrienden van de openbare school.’ De hoofdonderwijzer

vroeg nog of onderwijzer Braaksma hem dan ‘lastig’ vond, maar die antwoord-

de: ‘mij durf je niet aan’. Volgens de hoofdonderwijzer hield de onderwijzer

zich niet aan het lesrooster, maar volgde een eigen indeling. De verordening

van de gemeente bestempelde onderwijzer Braaksma als ‘gemaakt door dwa-

zen’. Daar ruzieden ze nog door in het bijzijn van de leerlingen. Braaksma stak

de draak met de hoofdonderwijzer en die dreigde hem dat het net zo ging als

met ‘Traanberg en Edelman’. Dit waren twee Amsterdamse onderwijzers die in

december 1905 waren ontslagen wegens ‘miskenning van het gezag van het

hoofd der school’.490

Hoofdonderwijzer Tamsma riep de hulp in van de burgemeester, omdat on-

derwijzer Braaksma en onderwijzeres Sipkes zich niet alleen verzetten tegen

elke orde en regel, maar ook tegen hem. Volgens de hoofdonderwijzer waren250
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de kinderen bij ‘zulke opvoeders niet veilig’. 491 Hij verwees in zijn brief ook

naar de twee ontslagen, Amsterdamse, onderwijzers, waarmee hij suggereerde

dat de problemen gelijk waren aan die situatie en er daarom redenen waren

voor ontslag van zijn onderwijzer en onderwijzeres. De kranten hadden aan het

einde van 1905 en begin 1906 vol gestaan over ‘de Amsterdamsche onderwij-

zersquaestie’.492 Het was duidelijk dat de hoofdonderwijzer geen gezag had

over zijn onderwijsgevenden en de situatie alleen niet aan kon. Het hoofd van

de school was dan wel de baas over zijn onderwijzers, maar had verder geen

machtsmiddelen om hen in het gareel te houden. Het gemeentebestuur en de

schoolopziener gingen over de schorsing of ontslag van de onderwijzers en on-

derwijzeressen. Het college van B&W van Grootegast liet zich door de hoofd-

onderwijzer op de hoogte houden van de situatie in de school, maar het was

niet duidelijk welke stappen zij heeft ondernomen om de problemen tussen de

hoofdonderwijzer en zijn onderwijzer en onderwijzeres op te lossen. Hoofdon-

derwijzer Tamsma bleef ontevreden over de houding van onderwijzer Braaks-

ma. In de vakantie was onderwijzer Braaksma gewoon in Doezum gebleven en

was nooit bij zijn hoofdonderwijzer langsgekomen. Tamsma klaagde bij het

college van B&W:

‘Nu neem ik hem deze handelwijze niet kwalijk en ik zal er met andere niet
over spreken, ook niet als er eens inlichtingen over hem bij mij gevraagd
worden als hij [‘eens’ is hier doorgestreept, GB] mocht solliciteren, maar
zelf heb ik mijn patroon nooit zoo behandeld en nooit hoop ik zulk en non-
chalance tegen mijne meerdere te begaan en ik keur zijne houding dan ook
zeer af.’493

Aangezien hij deze onderwijzer liever kwijt was, zou hij in een referentie geen

vermelding maken van hun verstoorde verhouding. Mogelijk had hoofdonder-

wijzer Tamsma andere bijbedoelingen, want hij aasde op het herhalingsonder-

wijs dat aan onderwijzer Braaksma was toegewezen. Tamsma liet de burge-

meester weten dat hij dit herhalingsonderwijs het liefst zelf alleen deed. In de

winter had hij daar alle tijd voor om zes lesuren per week meer te geven en kon

het extra inkomen goed gebruiken. In de negentiende eeuw was het ook altijd

gebruikelijk geweest dat de hoofdonderwijzer het herhalingsonderwijs ver-

zorgde. Hij legde zich echter neer bij de wens van de burgemeester die Braaks-

ma had aangesteld. Voor de volledigheid meldde hoofdonderwijzer Tamsma

eerlijk aan het college van B&W dat hij tot dusverre niets op het gedrag van

onderwijzer Braaksma in de school had aan te merken.494 In het archief zijn

daarna ook geen klachten meer te vinden. De situatie loste zich op doordat on-

derwijzer Braaksma ruim een jaar later naar Groningen vertrok vanwege een

benoeming als onderwijzer aan de school in de Nieuwe Boteringestraat.495 On-

derwijzeres Sipkes bleef wel langer werkzaam in Doezum en kreeg per 1 okto-

ber 1911 eervol ontslag, omdat zij ging trouwen.496

Roken in de klas
Elke hoofdonderwijzer had zijn eigen ideeën over hoe zijn onderwijzers zich

dienden te gedragen in de school. Het was afhankelijk van zijn eigen gezag of

het hem lukte zijn regels op te leggen aan zijn onderwijsgevenden. In 1884

schreef hoofdonderwijzer Eildert Drenth van de openbare lagere school in 251
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Middelstum aan de districtschoolopziener dat hij problemen had met zijn hulp-

onderwijzers. Hoofdonderwijzer Drenth vond het niet gewenst dat zijn hulpon-

derwijzers rookten tijdens de les. Zelf hield hij wel van een pijp of sigaar, maar

had hij sinds een aantal jaren de gewoonte aangenomen om niet te roken onder

schooltijd, omdat hij het daar niet op zijn plaats vond. In de klas moest de on-

derwijzer zich volledig concentreren op zijn onderwijs in plaats van zijn ont-

spanning te zoeken in het roken. Bij het in functie treden van zijn twee hulp-

onderwijzers had hoofdonderwijzer Drenth gezegd dat hij het roken niet wilde

verbieden, maar dat hij het niet aangenaam vond. In het begin hielden zij hier

rekening mee en deden het niet, maar later gingen zij gewoon roken in de klas.

Eerst zag hij dit gedrag nog door de vingers, maar toen hij herhaalde dat hij het

onaangenaam vond, verergerde het roken van de hulponderwijzers juist. Daar-

om besloot hoofdonderwijzer Drenth het te verbieden. Vlak daarna was hij uit-

gegleden en had zijn enkel verstuikt, waardoor hij een week thuis moest zitten.

Bij terugkomst in de school bleek hulponderwijzer Bersma gewoon te roken.

Toen Drenth hem nogmaals waarschuwde, antwoordde Bersma: ‘Daar kunt gij

niets aan doen, hè!’. De hoofdonderwijzer vond dat hulponderwijzer Bersma

hem op meerdere terreinen tegenwerkte. Bersma had zelf verteld dat hij het met

geen van zijn vorige schoolhoofden goed had kunnen vinden. Volgens Drenth

zei dit genoeg over ‘zijn steeds tot oppositie geneigd karakter’. Ook probeerde

hulponderwijzer Bersma de andere hulponderwijzer voor zich te winnen die

naar de mening van Drenth ‘een weinig zelfstandig karakter’ bezat.

Hoofdonderwijzer Drenth wist niet goed hoe hij met deze situatie om moest

gaan, want hij streefde altijd naar ‘een goede omgang met zijn personeel’.

Daarom vroeg hij advies aan schoolopziener Alberda van Ekenstein of hij het

roken nu wel of niet moest toestaan en hoe hij dan diende te handelen.497 De

schoolopziener was het met Drenth eens over het roken. Als een onderwijzer

een leerling verbood om versnaperingen tijdens de schooltijd te gebruiken dan

moest hij zelf het goede voorbeeld geven dat hij zich hiervan kon onthouden.

Uit pedagogisch oogpunt was het niet goed om te roken. Schoolopziener Alber-

da van Ekenstein wilde echter niet met een bevel komen. Hij rekende erop dat

hulponderwijzer Bersma op basis van redelijke argumenten tot inkeer zou ko-

men als de hoofdonderwijzer met hem in overleg ging. Anders kon Drenth hem

de brief van de schoolopziener laten lezen.498

Schoolopziener Alberda van Ekenstein vond dat de hoofdonderwijzer pro-

blemen met zijn hulponderwijzers zelf op moest lossen. Het feit dat hoofdon-

derwijzer Drenth zijn onderwijzers ‘personeel’ noemde, zal niet bevorderlijk

zijn geweest voor een goede verstandhouding. Het ging bovendien om het

handhaven van een eigen regel van de hoofdonderwijzer. Het roken in de klas

door onderwijzers was niet wettelijk of via een gemeentelijke verordening ver-

boden. Een staatscommissie die zich sinds 1879 bezig hield met de voorschrif-

ten voor de inrichting van schoolgebouwen en lokalen besprak bij het onder-

werp ventilatie ook het roken door onderwijzers. De commissie was geen voor-

stander van een rookverbod in het schoollokaal. Zij liet die verantwoordelijk-

heid liever aan het inzicht van de onderwijzers zelf over: ‘De onderwijzers zel-

ven – meent zij – zien beter dan iemand anders in, dat het niet aan gaat, de met

aanwending van alle beschikbare middelen verkregen versche lucht door ta-

bakswalm van hare frischheid te berooven’.499

Mogelijk gaf het probleem van de ventilatie van schoolgebouwen begin ja-252
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ren tachtig een eerste aanzet tot discussie over rokende onderwijzers. Het was

altijd heel gebruikelijk geweest dat onderwijzers rookten in de klas tijdens de

lesuren. Hoofdonderwijzer Boerma schreef over zijn jeugd in de jaren vijftig

dat zijn meester tijdens de avondschool een ‘Gouwenaar’, rookte, dit was een

bekend soort pijp. Overdag rookte hij niet. Volgens Boerma kon hij dat waar-

schijnlijk niet betalen, want hij had het niet breed.500 Het roken was een dure

hobby. Hoofdonderwijzer Brassinga van Baflo berekende in zijn uitgavenover-

zicht dat hij per week 30 cent nodig had voor pijpen en tabak, in totaal f15,60

per jaar.501 De hoofdonderwijzer van de school in Surhuisterveen waar onder-

wijzer Ferré Jacobs eind jaren vijftig kwam te werken, rookte voor de klas een

pijp en liet ook zijn hulponderwijzer een pijp opsteken.502 Onderwijzer Beis-

huizen was in 1913 nog steeds gewend om te roken in de klas. De hoofdonder-

wijzer durfde hier niet heel streng tegen op te treden en ontkende dat hij onder-

wijzer Beishuizen had verboden te roken.503

De hoofdonderwijzers waren verantwoordelijk voor de goede samenwer-

king in de school. Zij moesten een middenweg zien te vinden tussen het op-

leggen van hun regels en de zelfstandigheid van de gewone onderwijsgeven-

de in de klas.

Besluit

De gemeentebesturen waren volgens de onderwijswet van 1857 verantwoor-

delijk geworden voor de kosten van het lager onderwijs. Voor gemeenten was

het goedkoper om het onderwijs zo lang mogelijk door een kwekeling te la-

ten verrichten. Een kwekeling kreeg dan soms een extraatje voor de vele

werkzaamheden. Zeker in tijden van een krappe arbeidsmarkt, met stijgende

jaarwedden voor hulponderwijzers, was het aanstellen van een kwekeling een

gemakkelijke en goedkope oplossing. De meeste gemeenten waren onwillig

om bij een toename van het aantal leerlingen meer hulponderwijzers in dienst

te nemen. De hoofdonderwijzers dienden de leerlingenaantallen bij te hou-

den, maar vooral door het hoge schoolverzuim was het moeilijk om precies

te bepalen hoeveel leerlingen er eigenlijk naar school gingen. De gemeente-

besturen probeerden met creatief cijferen en het schuiven van leerlingen naar

andere scholen, te voorkomen dat zij een extra hulponderwijzer moesten aan-

nemen. Ook gingen gemeentebesturen leerlingen uit andere gemeenten op

hun scholen weren. De leerlingen werden hier de dupe van, omdat ze verder

moesten lopen.

De schoolopzieners moesten vaak druk uitoefenen op de gemeentebesturen

om deze te bewegen de wettelijk verplichte hulponderwijzer aan te stellen.

Vaak konden zij niet voorkomen dat er in hun ogen ongeschikte kandidaten op

de voordracht kwamen. Hun rol was om het gemeentebestuur hierop te atten-

deren. Alleen als de benodigde papieren van sollicitanten niet op orde waren of

als de voordracht niet volledig was, kon de schoolopziener deze afkeuren. De

wettelijk eis om een voordracht van drie personen op te stellen kon in de peri-

oden met een krappe arbeidsmarkt vaak moeizaam worden gehandhaafd. In het

belang van het onderwijs en de goede samenwerking met het gemeentebestuur

was het beter dat de schoolopziener zich soepeler opstelde bij een onvolledige

voordracht met minder geschikte kandidaten. De schoolopziener verwachtte 253
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dan wel dat het gemeentebestuur er alles aan had gedaan om goede sollicitan-

ten te lokken, bijvoorbeeld met een hoge jaarwedde. Tegenover het gemeente-

bestuur van Slochteren, die een slechte reputatie had, stelde de schoolopziener

zich streng op. Een aantal keren maakte de schoolopziener bezwaar tegen on-

geschikte kandidaten met als gevolg dat zij ergens anders een benoeming aan-

namen. Vanwege de concurrentie met andere gemeente om de schaarse hulp-

onderwijzers ging het gemeentebestuur meestal onmiddellijk over tot de be-

noeming van de enige sollicitant onder de voorwaarde dat de schoolopziener

die achteraf moest goedkeuren. Het overleg vooraf was weggevallen, maar

daarvoor in de plaats kreeg de schoolopziener van de gemeenteraad van Sloch-

teren het recht van ‘goedkeuring’. Renssen accepteerde deze onwettige proce-

dure niet en probeerde deze benoemingen ongedaan te maken via Gedeputeer-

de Staten van Groningen. Vaak kreeg hij niet de gewenste ruggesteun van Ge-

deputeerde Staten, waardoor het gemeentebestuur van Slochteren uiteindelijk

aan het langste eind trok.

De schoolopzieners hechtten meestal groot belang aan de mening van de

hoofdonderwijzer. Normaal gingen zij er vanuit dat het gemeentebestuur in

overleg met de hoofdonderwijzer de voordracht opstelde. In Slochteren stelde

het gemeentebestuur de schoolopziener vaak laat en onzorgvuldig op de hoog-

te van de aanmeldingen van sollicitanten en de benoemingen. De hoofdonder-

wijzer speelde in de ogen van het college van B&W geen rol van betekenis.

Daarom betrok de schoolopziener de hoofdonderwijzer nadrukkelijk in de be-

noemingsprocedure. Het was de hoofdonderwijzer die hem informeerde over

nieuwe kandidaten. Tussen de hoofdonderwijzer en de schoolopziener leidde

dit tot een vorm van samenwerking tegen het gemeentebestuur. De hoofdon-

derwijzer zocht steun bij de schoolopziener tegen een gemeentebestuur dat

minder geschikte hulponderwijzers bij hem wilde plaatsen. Hij had dringend

extra hulp nodig, maar nam niet met iedere hulponderwijzer genoegen. De

hoofdonderwijzer zag de schoolopziener als een bondgenoot tegen een slechte

werkgever. Gevolg was wel dat de hoofdonderwijzer betrokken werd in het

conflict tussen de schoolopziener en het gemeentebestuur.

In Warffum in de periode 1887-1906 liet de benoemingsprocedure van on-

derwijzers en onderwijzeressen een heel ander beeld zien van de samenwer-

king tussen gemeentebestuur, schoolopziener en hoofdonderwijzer. De school-

opziener van het schoolarrondissement Onderdendam leek een marginale rol te

spelen bij de benoeming van onderwijzers en onderwijzeressen aan de school

in Warffum. De hoofdrol was weggelegd voor hoofdonderwijzer Van Braam-

beek. Hij won inlichtingen in over de sollicitanten, liet kandidaten langskomen

om zich voor te stellen en stelde een advies op voor het college van B&W. Hij

maakte een voorselectie voor het gemeentebestuur en gaf duidelijk zijn voor-

keur aan voor kandidaten die een plaats op de voordracht verdienden. Uit de

bewaard gebleven adviezen blijkt dat het college van B&W in alle gevallen de

keuze van Van Braambeek volgde. Zijn oordeel over de onderwijzers en onder-

wijzeressen was doorslaggevend.

Vanwege de uitgebreide correspondentie rond een sollicitatieprocedure die in

Warffum bewaard was gebleven, kon een analyse worden gemaakt van de door

Van Braambeek gehanteerde criteria voor onderwijzers en onderwijzeressen.

Van Braambeek vond een persoonlijke presentatie van de kandidaat erg belang-

rijk. Zijn eigen oud-leerlingen van de Normaalschool in Warffum hadden dui-254
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delijk een streepje voor. Van Braambeek had een persoonlijke voorkeur voor

goed zangonderwijs en lette daarom op de zangkwaliteiten en muzikale talen-

ten van de sollicitanten.

Aan de hand van de vacatures voor onderwijzer en onderwijzeres kon een

genderanalyse worden gemaakt om antwoord te krijgen op de vraag of Van

Braambeek andere kwaliteiten zocht in mannelijke of vrouwelijke onderwijs-

gevenden. De eisen die hij aan onderwijzers en onderwijzeressen stelde, ontlie-

pen elkaar niet veel. Bij de mannelijke onderwijsgevenden was hij beducht

voor het uitdelen van lijfstraffen, terwijl hij zich bij de vrouwelijke onderwijs-

gevenden meer zorgen maakte of zij in staat waren de orde te handhaven. Ook

wilde hij van de onderwijzeressen weten of ze het beroep fysiek aan konden.

Ambitie en studiezin vond hij bij zowel onderwijzers als onderwijzeressen be-

langrijk en uit de antwoorden van referenten bleek bij de sollicitanten hierin

weinig verschil te bestaan.

Van Braambeek oefende zo een grote invloed uit op de benoemingen van on-

derwijzers en onderwijzeressen aan zijn school. Hij kreeg van het college van

B&W de erkenning van zijn deskundigheid en hij maakte gebruik van zijn uit-

gebreide netwerk binnen de onderwijswereld. De rol die hij speelde bij de be-

noemingen in de periode 1887-1906 verschilde zeer met de positie die hoofd-

onderwijzer Schetsberg in de jaren zeventig in de gemeente Slochteren innam.

Dit kon te maken hebben met lokale of persoonlijke verschillen, maar het was

ook mogelijk dat de voortschrijdende professionalisering van het beroep van

onderwijsgevende de rol van de hoofdonderwijzer belangrijker maakte. De op-

leiding voor onderwijzers en onderwijzeressen was verbeterd en er werden ho-

gere eisen aan vooral de hoofdonderwijzer gesteld. Het aanzien van het beroep

steeg ook door het hogere inkomen. Uit de vergelijking tussen Schetsberg en

Van Braambeek bleek dat de hoofdonderwijzer minder aan de hand van de

schoolopziener liep en meer een gelijkwaardige samenwerkingspartner was

van het gemeentebestuur in zake het onderwijs.

De werksituatie binnen de school wijzigde met de toename van het aantal

hulponderwijzers en de intrede van de onderwijzeres. De hoofdonderwijzer

bleef verantwoordelijk voor het onderwijs in zijn school, maar verzorgde niet

meer zelf al het onderwijs. Een nieuw aspect aan het hoofdonderwijzerschap

was het leiding geven aan meerdere onderwijsgevenden. Het was zijn taak om

het onderwijs in de school op elkaar af te stemmen en de samenwerking tussen

de onderwijsgevenden onderling te bevorderen. Het doel van een mooie onder-

wijzersloopbaan, de positie van hoofd van de school, was vanwege het grote

aantal onderwijsgevenden niet meer voor iedereen weggelegd. De aard van de

functie van hulponderwijzer verschoof van assistent van de hoofdonderwijzer

naar zelfstandig werkende klassenonderwijzer. De hoofdonderwijzer werd in

plaats van een opleider steeds meer een leidinggevende. Het hoofd van de

school kreeg onderwijsgevenden naast zich werken die in het bezit waren van

dezelfde hoofdakte en soms zelfs over meer vakakten beschikten. Ook kon hij

zich niet altijd meer onderscheiden door langere werkervaring. De verhouding

tussen de hoofdonderwijzer en de hulponderwijsgevenden kreeg hierdoor een

ander karakter, wat gepaard kon gaan met onderlinge spanningen. De gewone

onderwijsgevenden ontwikkelden zich als een eigen beroepsgroep die erken-

ning wilde voor haar deskundigheid als klassenonderwijsgevende en autono-

mie wilde in hun eigen klaslokaal. De opkomst van het socialisme en de aan- 255
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trekkingskracht die deze ideologie uitoefende op vooral de gewone onderwij-

zers leverde extra spanningen op zowel binnen de verhouding tussen hoofdon-

derwijzer en onderwijzers als ten opzichte van het gemeentebestuur en het

schooltoezicht.

256
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5 Van vele bijbanen naar leven van
hun beroep

Inleiding

Bijbaantjes worden in historisch onderzoek vaak voor een groot deel genegeerd,

terwijl de meeste mensen naast hun hoofdberoep met verschillende activiteiten

altijd zorgden voor extra inkomen.1 Het doel van de landelijke overheid was dat

de onderwijsgevenden van hun beroep in het onderwijs konden leven. De na-

druk in de officiële onderwijsbronnen lag daarom op de vaste jaarwedde die zo-

wel de hoofdonderwijzer als de hulponderwijsgevenden of gewone onderwijs-

gevenden voor hun onderwijs van de gemeenten kregen. In hoofdstuk twee is

onderzocht hoe deze jaarwedden zich ontwikkelden onder invloed van het over-

heidsbeleid en de arbeidsmarkt. Onderzoek naar de vaste jaarwedde van de on-

derwijsgevenden vormde echter slechts de helft van het verhaal als het gaat over

de inkomsten van de onderwijsgevenden. In de negentiende eeuw hadden veel

onderwijsgevenden moeite om een inkomen bijeen te scharrelen waarmee ze

een levensstandaard konden bereiken die paste bij hun nieuwe sociale positie.

De lage jaarwedden noodzaakten de onderwijzers om hun inkomen op andere

manieren aan te vullen. Veel onderwijsgevenden verdienden een deel van hun

inkomen, buiten hun vaste baan in de school, in de vorm van privé-onderwijs en

bijlessen, maar ook met werkzaamheden die niets met het onderwijs te maken

hadden. De overheid wilde juist met de onderwijswetten paal en perk stellen aan

de bijbanen naast het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt onderzocht op welke

manier en met wat voor soort baantjes onderwijsgevenden hun inkomen pro-

beerden te vermeerderen en hoe de overheid hier toezicht op hield.

De functie van hoofd van de school was van oudsher verbonden met de ker-

kelijke bedieningen die de hoofdonderwijzer vervulde voor de Nederlands Her-

vormde Kerkgemeente. Vóór de wet van 1857 werden bij een vacature in de re-

gel ook de verdiensten voor de kerkelijke bedieningen vermeld, maar na de for-

mele ontkoppeling van beide functies zijn deze gegevens in de officiële onder-

wijsbronnen nog slechts sporadisch terug te vinden. In sommige gevallen waren

deze inkomsten bekend en vormden een verklaring voor de aantrekkelijkheid

van het hoofdonderwijzerschap in bepaalde dorpen. In dit hoofdstuk wordt na-

der ingegaan op de financiële band tussen de Nederlands Hervormde Kerk en

het openbaar onderwijs. De invloed van de Nederlands Hervormde Kerk op het

openbaar onderwijs vormde een doorn in het oog van de voorstanders van bij-

zonder onderwijs. De schoolstrijd speelde een belangrijke rol in de ontkoppe-

ling van de openbare school en de Nederlands Hervormde kerkgemeente. In de

strijd om het bestaan moesten de hoofdonderwijzers zich staande houden tussen

verschillende partijen.

Naast de invoering van een vaste jaarwedde bepaalde de onderwijswet van

1857 ook het recht op ‘vrije woning’ voor de hoofdonderwijzer. Het hoofd van

de school kon zo direct worden voorzien van een geschikte woning passende

bij zijn sociale positie. In dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe gemeenten deze 257
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wettelijke bepaling uitvoerden en welke problemen deze secundaire arbeids-

voorwaarde voor de hoofdonderwijzers met zich meebracht.

5.1 Bijverdiensten binnen het onderwijs

De verkoop van schoolboeken door hoofdonderwijzers
Schoolboeken, leien, griffels, papier, pennen en andere schoolbenodigdheden

werden gewoonlijk door de onderwijzer geleverd. Naast het schoolgeld be-

taalden de ouders hiervoor een apart bedrag aan de onderwijzer. Voor de leer-

lingen van armlastige ouders kreeg hij meestal een vergoeding uit de armen-

kas of direct van de gemeente.2 In de stad Groningen ontving elke onderwij-

zer aan de stads- en armenscholen vanaf 1831 voor het leveren van school-

boeken en schoolbenodigdheden voor de eerste tweehonderd kinderen f 1,25

en voor de volgende f 1,- per kind.3 Al vanaf de achttiende eeuw bestond er

voor onderwijzers op de inkoop van schoolboeken een kortingsregeling van

tien procent, de zogenaamde ‘schoolmeestersprijzen’.4 De onderwijzers ver-

dienden zo extra geld met de verkoop van schoolboeken en schoolbenodigd-

heden.

De overheid wilde deze directe financiële band tussen onderwijzers en ou-

ders verbreken. Het Groningse schoolreglement van 1839 bepaalde daarom

dat de schoolboeken voortaan in een vast bedrag werden verrekend in het

schoolgeld.5 In een oproep voor een vacature in Woldendorp uit 1841 stond

vermeld dat de aanschaf van schoolbehoeften ten laste kwam van de hoofd-

onderwijzer. De gemeenteontvanger bracht dit bedrag al in mindering op het

aan de onderwijzer uit te keren schoolgeld.6 Al snel kwamen er klachten over

misbruik van de nieuwe regeling door sommige onderwijzers die karig wa-

ren met de verstrekking van schoolboeken en schoolbehoeften om zo geld uit

te sparen.7

De onderwijswet van 1857 bepaalde dat de gemeenten verantwoordelijk wa-

ren voor de kosten van het onderwijs, ‘voor zooverre die niet komen ten laste

van anderen, of op andere wijze worden gevonden’.8 De aanschaf van school-

boeken en schoolbehoeften voor de leerlingen kwam nu voor rekening van de

gemeenten.9 Gemeentebesturen konden zo voor meerdere scholen aanbestedin-

gen doen bij boekhandelaren om de schoolboeken dan voor de meest gunstige

prijs te kopen.10 De ouders hoefden de schoolboeken en schoolbehoeften niet

meer van de onderwijzer te kopen, waardoor de schoolmeester zijn rol als tus-

senhandelaar verloor. Al snel constateerden de schoolopzieners een verbetering

van de hulpmiddelen en schoolbehoeften: ‘Thans is het papier blank en zwaar,

de leijen met lijsten omgeven, de schoolboeken net, de griffels lang, de stalen

pennen van goede kwaliteit.’11 Toch lieten veel gemeenten in de provincie Gro-

ningen de inkoop van schoolboeken en schoolbehoeften ook na de onderwijs-

wet van 1857 nog over aan de onderwijzers. Wel hadden zij hier toestemming

van de schoolopzieners voor nodig. Deze gemeenten voerden een zogenaamd

abonnementenstelsel in, waarbij het schoolhoofd voor elk werkelijk school-

gaand kind per week een bedrag kreeg voor de aanschaf van schoolbehoeften.

Deze overeenkomst tussen gemeentebestuur en onderwijzers werd door de lan-

delijke overheid als ongewenst beschouwd. Een Koninklijk Besluit uit 1865

over de kwaliteit en kwantiteit van schoolbehoeften bepaalde dat het bij abon-258
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nement leveren van schoolbehoeften niet in het algemeen belang was en zelfs

strijdig was met de wet.12 Ondanks dit verbod bleef het abonnementenstelsel in

sommige gemeenten in de provincie Groningen nog langere tijd bestaan. De

schoolopzieners stonden dit blijkbaar toe zolang er geen klachten over misstan-

den binnenkwamen.

Schoolopziener Renssen van het vijfde schooldistrict constateerde echter dat

de aanschaf van schoolboeken en schoolbehoeften aanleiding gaf tot moeilijk-

heden in de gemeenten Slochteren en Hoogezand. In de gemeente Slochteren

was het de gewoonte om voor een hoofdonderwijzer al een credit te openen bij

een boekverkoper. De hoofdonderwijzer was vrij in zijn keuze voor boeken zo-

lang het bedrag beneden dit maximum bleef. Kwam hij boven het vastgestelde

credit uit dan moest hij zelf bijbetalen, maar bleef hij beneden het saldo dan

was het voordeel voor hem. De gevolgen van dit systeem in de gemeente

Slochteren waren volgens schoolopziener Renssen voorspelbaar: ‘Ik behoef,

wijzende op de meest lage traktementen der onderwijzers niet uiteen te zetten,

hoe dit aanleiding kan geven tot misbruik ten nadele van ’t onderwijs’. Op

sommige scholen trof hij geheel verouderde boeken aan. Schoolopziener Rens-

sen kwam tot de conclusie dat het hier ging om onwettig handelen ten aanzien

van de schoolbenodigdheden.13

Inkoopregelingen van schoolboeken door onderwijzers, zoals het abonne-

mentenstelsel, creëerden verwarring over wie nu eigenaar was van de leermid-

delen in de school: het schoolhoofd of de gemeente. Het was niet altijd duide-

lijk of het geld dat de gemeente ter beschikking stelde aan de onderwijzer voor

de aanschaf van schoolboeken en schoolbehoeften een soort aanvulling van

zijn inkomen was. Bij pensioen of overlijden van de oude onderwijzer probeer-

de hij of zijn erfgenamen de schoolboeken vaak te verkopen aan zijn opvolger

of collega’s. In Warffum liep in 1857 de termijn waarin de school in Warffum

ten voordele van de erven van hoofdonderwijzer Lubbertus Patroclus Röme-

lingh werd waargenomen af. De in de school aanwezige schoolboeken waren

eigendom van de erfgenamen. Volgens hoofdonderwijzer Roegholt van de

school in Breede was het gebruikelijk dat bij iedere vacature de nieuw benoem-

de onderwijzer werd opgelegd om de aanwezige schoolbehoeften over te ne-

men tegen een prijs volgens de taxatie van twee naburige onderwijzers. Aange-

zien de vacature in Warffum nog niet was vervuld, wilde hoofdonderwijzer

Roegholt14, als één van de erfgenamen, de schoolbehoeften onder dezelfde

voorwaarden overnemen.15 Het gemeentebestuur had niet aan dit verzoek vol-

daan, omdat zij anders voor nieuwe schoolbenodigdheden moest zorgen.16 In

de gemeente Slochteren was hulponderwijzer Fruitema bij zijn benoeming als

hoofd van de school in Over ’t Schild in oktober 1876 verplicht om de school-

benodigdheden van de vorige hoofdonderwijzer over te kopen. Volgens de

schoolopziener moest hij deze voorwaarde accepteren, maar wel goed kijken of

de prijs van f 42,32 geen bezwaar was en een kwitantie vragen van de oude

hoofdonderwijzer. ‘Indien de voorwaarden bij de functie toch in strijd waren

met de wet’ zou de schoolopziener hiertegen optreden en zorgen dat Fruitema

geen schade zou ondervinden.17

Het gemeentebestuur van Warffum besloot pas per 1 januari 1885 op verzoek

van de plaatselijke schoolcommissie het abonnementenstelsel, dit ‘schadelijk

en onzedelijk stelsel’ af te schaffen.18 Hoofdonderwijzer Molema verzocht

daarom het gemeentebestuur van Warffum om zijn schoolboeken en school- 259
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behoeften tegen een ‘billijke taxatie’ over te nemen. Molema beschouwde de

leermiddelen in de school als zijn eigendom. Bij zijn benoeming in maart

1858 was hoofdonderwijzer Molema volgens een provinciale verordening

verplicht geweest om de nalatenschap van de oude hoofdonderwijzer over te

nemen. De plaatselijke schoolcommissie betwistte dit eigendomsrecht, om-

dat de gemeente alles bekostigd had. Sinds 1860 kreeg de hoofdonderwijzer

in Warffum voor elk werkelijk schoolgaand kind twee cent per week voor de

aanschaf van schoolbehoeften.19 Volgens Molema waren alleen de gedrukte

kaarten, leien en dergelijke eigendom van de gemeente. Hoofdonderwijzer

Molema vergeleek de regeling met het geld dat hij van de gemeente kreeg

voor de turf om zijn school te verwarmen. Als hij daar turf van overhield,

maakte de gemeente daar ook geen aanspraak op. De gemeente was niet ver-

plicht de leermiddelen over te nemen, maar anders zouden zij volgens Mole-

ma met de afschaffing van het abonnementenstelsel alles nieuw moeten aan-

schaffen. Er werd een commissie ingesteld om de waarde te schatten van de

in de school aanwezige leerboeken, cahiers en pennen. De taxatie van de

schoolbenodigdheden bracht echter aan het licht dat deze in een ‘hoogst treu-

rige toestand’ verkeerden. Ook kwamen er in het leerplan elf boekjes voor die

geheel niet aanwezig waren en dus nooit door hoofdonderwijzer Molema wa-

ren ingevoerd. Uiteindelijk werd Molema voor een bedrag van 118 gulden

gecompenseerd.20 Volgens de nieuwe regeling diende het schoolhoofd in

overleg met de plaatselijke schoolcommissie ieder kwartaal aan het college

van B&W door te geven welke schoolbenodigdheden hij voor de volgende

periode nodig had.21 Met de nieuwe regeling had hoofdonderwijzer Molema

direct veertien nieuwe stellen leermiddelen bij de gemeente besteld, bestaan-

de uit 436 nieuwe exemplaren boeken en atlassen, wat neerkwam op een be-

drag van 109 gulden. Daarnaast verzocht hij ook nog om nieuwe schriftboe-

ken, pennen en griffels. De schoolcommissie stelde verontwaardigd vast dat

zijn nieuwe aanvraag minstens gelijk stond aan de waarde van de aanwezige

schoolbehoeften over 24 jaar. Toch raadde de plaatselijke schoolcommissie

het gemeentebestuur ten sterkste aan om de school in Warffum van nieuwe

leermiddelen te voorzien, want dit was bittere noodzaak en al te lang had

‘deze treurige toestand’ bestaan.22 De commissie dacht dat de hoofdonder-

wijzer deze grote aanvraag deed om de gemeenteraad te doen terugverlangen

naar het abonnementenstelsel. De afschaffing van het abonnementstelsel

achtte de schoolcommissie zowel in het belang van het onderwijs als de ge-

meentekas.23

De hoofdonderwijzers verloren na de wet van 1857 hun rol als boekverko-

per, maar bleven in de meeste gemeenten wel boekinkoper. Veel gemeenten in

de provincie Groningen voerden een abonnementenstelsel in waarbij de onder-

wijzers van de gemeente een vast bedrag ontvingen voor de aanschaf van

schoolboeken en schoolbenodigdheden. Deze regelingen zorgden ervoor dat de

onderwijzers door handig en zuinig in te kopen nog steeds extra geld konden

verdienen aan de inkoop van leermiddelen. Ongewenste effecten voor het on-

derwijs konden zijn verouderde en versleten boeken en karige uitdeling van

schoolbehoeften. Ondanks deze nadelige gevolgen bleven deze regelingen nog

lang na 1857 bestaan. Zelfs na het expliciete verbod in 1865 op het abonne-

mentenstelsel duurde het nog bijna twintig jaar tot deze manier van boekenin-

koop in Groningen verdween.260
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Privaatonderwijs als bijverdienste
Voor onderwijsgevenden was het gemakkelijk om wat bij te verdienen met het

geven van privaatonderwijs. Ouders betaalden dan voor extra lessen voor hun

kinderen. Met een vakakte kon een onderwijsgevende ook privaatonderwijs ge-

ven in de vakken die niet op school werden onderwezen. Op de openbare lage-

re school in Bedum bijvoorbeeld gaf hulponderwijzer Bos vanaf 1874 in de na-

middag les in Frans en tekenen.24 Een vacature in Middelstum werd aantrekke-

lijk gemaakt door te vermelden dat naast een jaarwedde van 500 gulden met

privaatlessen nog 125 gulden extra viel te verdienen.25 Een andere oproep voor

de functie van hulponderwijzer in Adorp vermeldde als aanbeveling dat er in

het dorp gelegenheid was tot het geven van privaatles in het ‘Hoogduits’. De

vaste jaarwedde was echter zo laag dat geen enkele onderwijzer solliciteerde.26

De belangstelling voor privaatonderwijs was een graadmeter voor de vraag

naar het meer uitgebreid lager onderwijs. In Onderdendam gaf hoofdonderwij-

zer Mulder privé-lessen in de vakken Frans, wiskunde en tekenen voor welke

vakken hij de vakakte bezat. De gemeenteraad van Bedum besloot daarom in

1878 om de bevolking op de openbare scholen in de gemeente meer uitgebreid

lager onderwijs in de vakken Frans, wiskunde en tekenen aan te bieden.27 De

gemeenteraad van Bedum compenseerde hoofdonderwijzer Mulder voor het

verlies aan inkomen uit de privé-lessen met een verhoging van zijn jaarwedden

van 750 naar 1000 gulden.28

Voor de onderwijsgevenden was het niet altijd duidelijk of zij volgens de

wet toestemming nodig hadden voor het geven van privé-lessen buiten de

school om. Bij Gedeputeerde Staten kwamen enkele verzoeken binnen die al-

tijd werden gehonoreerd. Zo kregen twee onderwijzeressen aan de mulo voor

meisjes in 1872 toestemming van Gedeputeerde Staten voor het geven van

privaatonderwijs, maar wel met de beperking van drie lessen in de week.29 De

schoolopziener van Winschoten constateerde in 1886 dat vrijwel alle hoofd-

onderwijzers en onderwijzers hun inkomen hadden kunnen vermeerderen met

het geven van privaatonderwijs, terwijl hun jaarwedden gelijk waren geble-

ven. Opvallend was dat zij ook privé-lessen gaven in vakken die gewoon ver-

plicht waren op de lagere school. De schoolopziener vond dit alleen wenselijk

als kinderen achterstanden hadden opgelopen door ziekte of voor ‘achtelijke’

kinderen. Daarnaast was het functioneel voor sommige kinderen ter voorbe-

reiding voor de HBS en het gymnasium. Het mocht geen gewoonte worden

om rijkere ouders te laten betalen voor privé-les om hun kinderen over te la-

ten gaan. Als privé-lessen een onmisbare steun voor de leerlingen waren en ei-

genlijk onderdeel vormde het geregelde onderwijs dan was dit een teken van

het falen van het gewone onderwijs. De schoolopziener vond daarom dat ge-

meentebesturen het geven van onwenselijk privaatonderwijs dienden te voor-

komen. Bijvoorbeeld door in een plaatselijke verordening vast te stellen dat de

toestemming van het college van B&W verplicht was en het aantal uren be-

perkt werd. Ook voor het geven van herhalingsonderwijs dat meestal in de

avonduren plaats vond, was een inperking van het privaatonderwijs noodza-

kelijk. Anders hadden de onderwijzers daar geen tijd voor.30 Sommige ge-

meentebesturen waren tegen het geven van privaatlessen door de in dienst

zijnde onderwijzers, zeker als dat de enige manier voor kinderen werd om de

school met goed gevolg te kunnen verlaten. De schoolopziener erkende dat

privaatlessen een aardige bijverdienste vormden voor de onderwijzers. Het 261
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was een gerechtigde manier om hun inkomen aan te vullen, zolang het niet ten

koste van het gewone lager onderwijs ging.31

Beloningen voor avondschool of herhalingsonderwijs?
In de negentiende eeuw bestonden er naast het gewone onderwijs op de open-

bare dagschool nog verschillende soorten aanvullend onderwijs, zoals herha-

lingsscholen, avondscholen of ‘inhalingsscholen’, waarvan niet altijd duidelijk

was wat het onderscheid was en voor welke leerlingen deze bedoeld waren. In

de provincie Groningen waren in 1850 bijvoorbeeld 55 herhalingsscholen. In

1853 waren er nog maar vijftig herhalingsscholen en was het aantal leerlingen

afgenomen. Volgens de schoolopzieners was dit niet ‘bedroevend’, maar een

‘verblijdend verschijnsel’, want de inrichting van herhalingsonderwijs was

hoofdzakelijk om in verwaarloosd onderwijs te voorzien, dus: ‘hoe minder be-

hoefte hoe beter het onderwijs in gewone scholen’.32 Begin jaren zestig waren

er nog maar weinig openbare herhalingsscholen over.33

Eind jaren zestig vond er een herwaardering plaats van het herhalingsonder-

wijs. Volgens de schoolopzieners zou het juist talrijker moeten zijn, want her-

halingsonderwijs was zeer nuttig om de kennis van de lagere school te onder-

houden. Meestal was men al voor het huwelijk, als jongeren zelfstandig de

maatschappij intraden, al het geleerde vergeten. Mede door het hoge schoolver-

zuim kwamen kinderen met onvoldoende kennis van school.34 Er volgden plei-

dooien voor het herhalingsonderwijs.35 Schoolopzieners klaagden dat de ge-

meentebesturen onvoldoende de noodzaak van voortgezet en herhalingsonder-

wijs begrepen.36 Het probleem was dat herhalingsscholen vaak inhaling van

onderwijs verzorgden voor leerlingen die de dagschool verzuimden. Het herha-

lingsonderwijs zou echt alleen voor leerlingen moeten zijn die al van de lage-

re school af waren.37

In de onderwijswet van 1878 kregen gemeenten de verplichting herhalings-

onderwijs aan te bieden: ‘Voor zooveel doenlijk wordt aan hen, die het gewoon

schoolonderwijs genoten hebben, gelegenheid gegeven tot het genieten van

herhalingsonderwijs.’38 Gemeenten gaven verschillende uitvoering aan dit

wetsartikel. Niet overal in de provincie Groningen werd herhalingsonderwijs

ingevoerd. Er waren gemeenten die een minimumgrens hanteerden voor het

aantal leerlingen en als er niet genoeg belangstelling was, zagen zij af van het

aanbieden van herhalingsonderwijs.39 Het gemeentebestuur van Bellingwolde

had besloten helemaal geen herhalingsonderwijs in te voeren, omdat in de ge-

meene al een mulo was. De schoolopziener maakte duidelijk dat herhalingson-

derwijs geen toegift was, maar belangrijk om de dagschool vruchtbaar te laten

werken. Lager onderwijs was onvolledig zonder herhalingsonderwijs. Herha-

lingsonderwijs was voor alle kinderen, terwijl de mulo meer door kinderen van

de gegoeden werd bezocht.40 Sommige gemeenten stonden toe dat ook kinde-

ren die nog de dagschool bezochten, gebruik konden maken van het herha-

lingsonderwijs.41 De hoofdgedachte was: ‘’t is altijd goed maar op school te

gaan’. Volgens schoolopziener Wijn begrepen gemeenten niet de noodzakelijk-

heid van een duidelijke orde en werkverdeling in het onderwijs.42 Soms gold

een maximumleeftijd van 15 jaar voor de herhalingsschool. De schoolopziener

keerde zich hiertegen en vond dat gemeenten iemand die wilde leren, niet kon

weigeren.43 Lager onderwijs zonder herhalingsonderwijs kostte teveel, omdat

‘het nimmer tot zijn doel komt en voor ’t grootste deel weer verloren gaat’.44
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De kosten van het herhalingsonderwijs waren aanleiding tot heftige discussies

in gemeenteraden over de vraag of onderwijzers aanspraak konden maken op

een afzonderlijke beloning voor het geven van herhalingsonderwijs. Vaak werd

de hulp van Gedeputeerde Staten ingeroepen. Zo wilde de burgemeester van

Leek de onderwijzers voor het geven van herhalingsonderwijs een vergoeding

geven, terwijl de gemeenteraad vond dat zij het recht had de functie-invulling

van de onderwijzers te wijzigen en aan te vullen zonder dat zij aanspraak kon-

den maken op een extra toelage. Gedeputeerde Staten stelde de gemeenteraad

in het gelijk, maar vond het billijk om de jaarwedde van de onderwijzers wel

te verhogen.45 Onderwijzers en gemeenteraden bleven zo lijnrecht tegenover

elkaar staan. Veel gemeenteraden weigerden een extra verhoging van de jaar-

wedden, omdat het herhalingsonderwijs gewoon onder het lager onderwijs viel.

Dit betekende dat onderwijzers meer moesten werken, maar hier niet voor be-

taald kregen. Wel mochten onderwijzers zelf vier dagen kiezen om van vijf tot

zeven ‘s avonds les te geven.46 Schoolopziener Wijn vond dat herhalingsonder-

wijs in de winter het beste gegeven kon worden in de avonduren en in de zo-

mer in de ochtenduren.47 Onderwijzers bleven op het standpunt dat het herha-

lingsonderwijs niet tot het gewoon lager onderwijs behoorde en richtten zich

tot de minister. In zijn antwoord stelde de minister dat de onderwijswet van

1878 herhalingsonderwijs slechts in het algemeen vermeldde en de regeling

hiervan overliet aan het gemeentebestuur. Herhalingsonderwijs maakte echter

geen deel uit van het gewone schoolonderwijs, omdat er ook vakken werden

gegeven die niet behoorden tot de gewone school. Dit betekende dat de onder-

wijzer niet verplicht was herhalingsonderwijs te geven tenzij dit al bij de solli-

citatie was bepaald. De minister adviseerde daarom een verhoging van de jaar-

wedden.48

Ondanks dit ministerieel schrijven bleef er onduidelijkheid bestaan of onder-

wijzers verplicht waren herhalingsonderwijs te geven voor dezelfde jaarwedde.

Het herhalingsonderwijs hoorde volgens de schoolopzieners wel bij het lager

onderwijs en was daarmee een taak van de onderwijzer. Onderwijzers die bij

hun aanstelling al de opdracht hadden gekregen tot het geven van avond of her-

halingsonderwijs kregen hiervoor geen beloning, was dit niet het geval dan

diende de gemeenteraad hen hier opnieuw voor aan te stellen en hun jaarwed-

de aan te passen.49 In Noordbroek weigerden de onderwijzers van de drie open-

bare scholen herhalingsonderwijs te geven zonder vergoeding.50 Volgens Ge-

deputeerde Staten mochten onderwijzers niet weigeren anders maakten zij zich

schuldig aan plichtsverzuim. Dit stond los van de vraag of zij recht hadden op

een vergoeding.51 De minister vond weigering zelfs reden voor ontslag of

schorsing en wees op het ‘gevaarlijke van deze handelwijze’.52

Het conflict over de beloning voor herhalingsonderwijs had een ongunstige

invloed op de invoering van het onderwijs.53 In 1883 waren er nog negen ge-

meenten die geen herhalingsonderwijs hadden ingevoerd en in 1886 nog vijf.54

In sommige gemeenten moesten herhalingsscholen alweer sluiten wegens een

gebrek aan leerlingen.55 Enkele gemeenten hadden een percentsgewijze vergoe-

ding of een beloning naar het aantal leerlingen. De districtschoolopziener beval

deze ‘goede regeling’ andere gemeenten aan.56 Maar in de meeste gemeenten

werd het gangbaar om bij een nieuwe benoeming van een hoofdonderwijzer de

voorwaarde te stellen dat hij verplicht was tot het geven van herhalingsonder-

wijs en de salariëring hiervoor in zijn jaarwedde was inbegrepen.57
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Het was de gewoonte dat het herhalingsonderwijs werd gegeven door de hoofd-

onderwijzer. Meestal werd het onderwijs meer bezocht door jongens dan door

meisjes. De schoolopziener van Groningen benadrukte juist het belang van her-

halingsonderwijs voor meisjes. Vooral meisjes uit de volksklasse konden na de

lagere school nergens naartoe.58 Daarom pleitte hij voor het geven van vrouwe-

lijke handwerken op de herhalingsschool.59 Alleen in de stad Groningen en

Warffum werd het vak vrouwelijke handwerken structureel ingevoerd in het

herhalingsonderwijs met als gevolg een grote toestroom van meisjes. Zo gingen

ook onderwijzeressen les geven op de herhalingsschool. Op het platteland werd

vaak geen handwerken gegeven op de avondschool.60 Begin twintigste eeuw

kwamen regelingen om herhalingsonderwijs voor meisjes in de middag moge-

lijk te maken voor ouders die hun dochters niet in de avonduren naar school wil-

den laten lopen.61 Maar herhalingsonderwijs bleef weinig bezocht door meisjes,

en dan alleen als er handwerken werd gegeven.62

Op de scholen met meerdere onderwijsgevenden werd het herhalingsonder-

wijs steeds vaker opgedragen aan de gewone onderwijzers die hiervoor een ver-

goeding kregen. In Warffum kwamen verzoeken binnen van de onderwijzers om

benoemd te worden als onderwijzer bij de herhalingslessen.63 Op sommige

scholen gaven onderwijzers om beurten herhalingsonderwijs, ieder een week, of

elke onderwijzer een eigen avond.64 De schoolopzieners vonden dit een treurig

verschijnsel dat hetzelfde vak steeds door een andere onderwijzer werd gegeven

en streefden ernaar dat één of twee onderwijsgevenden hiervoor verantwoorde-

lijk werden.65 Volgens Sterringa leverde het herhalingsonderwijs in de avond

vaak honderd gulden extra op.66 Daarmee werd het een aantrekkelijk bijbaantje

voor de onderwijzers. Met de invoering van het vak handwerken op de herha-

lingsschool kregen onderwijzeressen ook toegang tot deze bijverdienste.67

5.2 Nevenfuncties van hoofdonderwijzers en onderwijzers

‘Wat had die man een bijbaantjes!’
‘Wat had die man een bijbaantjes!’ was een uitspraak van hoofdonderwijzer

Boerma in 1916 over zijn vroegere onderwijzer, bij wie hij als jongen in de ja-

ren vijftig van de negentiende eeuw naar school ging. De onderwijzer had het

in die tijd niet breed en moest volgens Boerma met allerlei baantjes zijn kari-

ge inkomen aanvullen.68 Dit betekende dat de schoolmeester niet al zijn tijd

aan het onderwijs kon besteden. Voor de invoering van de eerste landelijke on-

derwijswetten begin negentiende eeuw was het beroep van schoolmeester altijd

gecombineerd met ander werk. Vaak was het niet duidelijk of de functie van

schoolmeester het hoofdberoep was of juist de nevenbetrekking.69 Uit onder-

zoek van Bottema naar de schoolmeesters in de provincie Groningen voor 1795

bleek, dat veel baantjes die zij in die tijd verrichten betrekking hadden op hun

vaardigheid met de pen, zoals het schrijven van brieven, het bijhouden van re-

keningen en ander administratief werk. Ook de functie van ‘collecteur’, de ont-

vanger van de belasting op consumptiegoederen, werd vaak bekleed door de

plaatselijke schoolmeester.70 Visser constateerde hetzelfde in haar onderzoek

naar de onderwijzers in Zeeland in de eerste helft van de negentiende eeuw. Be-

lastinggaarder was van oudsher een taak van de schoolmeester aangezien deze

kon lezen, schrijven en vooral rekenen. De verdiensten waren zeer goed, zodat264
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de schoolmeesters vaak veel tijd hieraan besteedden met als gevolg dat zij hun

school verwaarloosden.

In het begin van de negentiende eeuw wilde de overheid dat de onderwijsge-

venden meer tijd aan studie gingen besteden en dat het geven van onderwijs

hoofdzaak werd in plaats van bijzaak. Met de invoering van een nieuw belas-

tingstelsel in 1806 verbood zij daarom deze combinatie van beroepen en wer-

den de onderwijzers ontslagen bij de belastingen. In een aantal gevallen koos

de onderwijzer voor het meer lucratieve beroep van belastinggaarder en nam

ontslag als onderwijzer. De onderwijzers die wel op hun post bleven, kregen

van de overheid een gratificatie als schadeloosstelling voor het gemis aan in-

komsten.71 De overheid maakte zo al aan het begin van de negentiende eeuw

een einde aan deze combinatie van functies en compenseerde de onderwijzers

hiervoor.

De band tussen de Nederlands Hervormde Kerk en de openbare school
De belangrijkste nevenfunctie voor hoofdonderwijzers in de negentiende eeuw

vormde de kerkelijke bedieningen, waaronder de functies van koster, organist,

voorzanger en voorlezer konden vallen.72 Dit betekende dat de meeste hoofd-

onderwijzers tevens in dienst waren van de Nederlands Hervormde Kerk. In

gebieden waar veel katholieken woonden, stuitte deze verbinding met de Ne-

derlands Hervormde Kerk al in het begin van de negentiende eeuw op verzet.

Een eerste handreiking aan het katholieke bevolkingsdeel vormde het Konink-

lijk Besluit van 2 januari 1842. Hierin werd een einde gemaakt aan ‘de ver-

plichte vereeniging, waar die nog bestaat, der onderwijzersbetrekking met kerke-

lijke bedieningen’, echter wel met het voorbehoud ‘voor zooveel zulks behou-

dens alle verkregene rechten kan geschieden’.73 In de provincie Groningen was

het effect van deze bepaling niet meer dan symbolisch vanwege de al bestaan-

de rechten. Het enige verschil was dat in de oproepen voor vacatures voortaan

duidelijk vermeld stond dat het ging om twee verschillende benoemingen,

waarbij een onderscheid werd gemaakt in de inkomsten uit de functie van on-

derwijzer en van koster. Een oproep voor de vacature van hoofd van de open-

bare school in Schildwolde stelde in 1848 bijvoorbeeld duidelijk de voorwaar-

de: ‘Zoo de te benoemen onderwijzer van de Hervormde godsdienst is, en hem

de betrekking van koster en voorzanger, welke er steeds met die des onderwij-

zers is vereenigd geweest, wordt opgedragen, zijn de voordeelen, aan die be-

trekking verbonden, […]’.74 Een katholieke onderwijzer zou dus niet in aan-

merking komen voor de betrekking van koster en voorzanger en daardoor min-

der verdienen dan een onderwijzer van de Nederlands Hervormde gezindte. In

de provincie Groningen waren echter geen benoemingen van katholieke hoofd-

onderwijzers aan de openbare school bekend. Daarom leverde de combinatie

van deze functies in Groningen geen problemen op.

In de provincie Groningen kwam de kritiek vooral van de uit de Afschei-

ding ontstane Gereformeerde Kerk en laaide de schoolstrijd na 1878 hevig

op. Een hoofdonderwijzer die tevens de kerkelijke bedieningen verrichtte

binnen de Nederlands Hervormde Kerk was volgens de gereformeerden on-

gewenst. Als reactie op het algemeen christelijke of teveel Nederlands Her-

vormde karakter van de openbare school gingen zij hun eigen scholen oprich-

ten. Bij de meeste gemeentebesturen en ingezetenen stuitte de combinatie

hoofdonderwijzer en kerkelijke bedieningen op geen bezwaar en bleef nog 265
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tot in het begin van de twintigste eeuw bestaan.

In de provincie Groningen bleef in de praktijk de benoeming tot hoofd van

de school en van koster gewoonlijk tegelijkertijd plaats vinden. De inkomsten

uit het kosterschap en de beschikking over de kosterij vormden ook een nood-

zakelijke aanvulling op het inkomen van de hoofdonderwijzer. Vaak ging het

niet om een vaste jaarwedde, maar fluctueerde dit inkomen afhankelijk van de

opbrengst van verschillende stukken landbouwgrond. Het verbreken van deze

combinatie van functies zou voor de hoofdonderwijzers een enorme achteruit-

gang in inkomen betekenen. De rijksoverheid wilde deze situatie wel verande-

ren, maar kon dit niet doen zonder de hoofdonderwijzers te compenseren voor

hun verlies aan inkomsten. De gemeenten waren hier echter niet toe bereid en

financieel vaak niet toe in staat. In 1847 had de Commissie van Onderwijs van

Groningen berekend in hoeverre het lager onderwijs financieel afhankelijk was

van de kerkelijke instanties. Uit deze berekening bleek dat bij een volledige

scheiding van kerk en school op het Groningse platteland de onderwijzers

tweevijfde van hun inkomsten zouden verliezen. Daarnaast zou er ook nog

eens f 300.000 nodig zijn voor de bouw van nieuwe scholen en onderwijzers-

woningen.75 De band tussen de openbare school en de Nederlands Hervormde

Kerk op het Groningse platteland was zeer sterk door deze financiële steun van

de kerk aan het openbaar onderwijs.

Toestemming voor nevenfuncties als formaliteit
De onderwijswet van 1857 wilde paal en perk stellen aan de vele nevenfunc-

ties van de onderwijzers, zodat zij meer tijd en aandacht konden besteden aan

hun hoofdfunctie, het geven van onderwijs. Achterliggend doel van de wetge-

ver was het inperken van de invloed van de Nederlands Hervormde Kerk op het

openbaar onderwijs en het verbreken van de traditionele band tussen school-

meester en kerk. De wet ging niet zover om deze combinatie van functies he-

lemaal te verbieden. Artikel 24 van de wet bepaalde: ‘De hoofd- en hulponder-

wijzers bekleeden geene ambten of bedieningen dan met goedkeuring van Ge-

deputeerde Staten, […]’.76 Voor hun beslissing diende Gedeputeerde Staten

eerst inlichtingen in te winnen bij de desbetreffende burgemeester en wethou-

ders en de plaatselijke schoolcommissie of de schoolopziener. De combinatie

van onderwijzer en koster kon met goedkeuring van Gedeputeerde Staten ge-

woon blijven bestaan.

In de provincie Groningen bleek deze toestemming niet meer dan een forma-

liteit te zijn. Er zijn geen gevallen bekend dat Gedeputeerde Staten goedkeu-

ring weigerde voor de uitoefening van de kerkelijke bedieningen. De aanbeve-

ling van de Groningse Commissie van Onderwijs was in 1858 dan ook om de

mogelijkheid van deze combinatie met de kerkelijke bedieningen te laten be-

staan als hier in het dorp geen bezwaar tegen bestond. Reden hiervoor was het

financiële belang van de gemeenten, maar ook om botsingen tussen kerk en ge-

meente te vermijden.77 Twee schoolopzieners bleken zich naar aanleiding van

dit nieuwe wetsartikel eerder zorgen te maken over de mogelijkheid dat de kerk

de onderwijzers niet meer zouden willen voor de kerkelijke bedieningen, waar-

door de hoofdonderwijzers een deel van inkomen zouden verliezen.78

Langendijk, die een proefschrift schreef over het protestants-christelijke on-

derwijs vanuit het perspectief van de voorstanders van bijzonder onderwijs,

vond dat in de meeste provincies met artikel 24 de hand werd gelicht. Volgens266
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hem lag in de wet de nadruk op de zinsnede: ‘bekleeden geene ambten of bedie-

ningen’, terwijl Gedeputeerde Staten handelde alsof haar gewoon goedkeuring

moest worden gevraagd. Hij constateerde dat in de meeste provincies Gedepu-

teerde Staten geen bezwaar maakte tegen de verbinding tussen beide functies.

Vooral gemeentebesturen waren volgens hem voorstander van de regeling, want

dit kwam ten voordele van de gemeentekas. Op het platteland namen veel ge-

meenteraadsleden gewoonlijk ook zitting in de kerkelijke colleges, zodat dit on-

derling gemakkelijk geregeld kon worden. Langedijk vond dat de combinatie

van functies een extra concurrentie vormde voor de bijzondere school, omdat de

gemeenten zo geld bespaarden op het salaris van de openbare onderwijzers. Dit

geld konden ze besteden aan een betere schoolinrichting en leermiddelen.79

Het voordeel van het afgeven van vergunningen was dat Gedeputeerde Staten

meer inzicht kreeg in welke dorpen de functies van hoofdonderwijzer en koster

waren samengevoegd. In het Provinciaal Verslag werd voor de meeste jaren het

aantal afgegeven vergunningen voor het uitoefeningen van een nevenfunctie ver-

meld en vaak ook aan wie de vergunning was verleend. In de periode 1858-1877

verleende Gedeputeerde Staten aan ruim 160 hoofdonderwijzers goedkeuring

voor het bekleden van de kerkelijke bedieningen, in de eerste twee jaar na de in-

voering van de wet werden 57 vergunningen afgegeven.80 Langendijk had gelijk

met zijn constatering dat het veelal een formaliteit was.81

De onderwijsgevenden dienden zelf een vergunning aan te vragen, maar ve-

len bleken hier niet van op de hoogte te zijn. In 1878 bleken nog vele onderwij-

zers zonder vergunning een nevenbetrekking te hebben. De Commissie van On-

derwijs schreef daarom de gemeentebesturen aan om met de invoering van de

nieuwe wet in 1880 de onderwijzers hier alsnog op te attenderen.82 In de wet

van 1878 bleef de verbodsbepaling en de mogelijkheid tot vrijstelling van

kracht. Artikel 24 werd echter opgesplitst in twee artikelen om een duidelijker

onderscheid te maken tussen het verbod op het drijven van handel, het hebben

van een nering of beroep in artikel 35 en de mogelijkheid van vrijstelling voor

het uitoefenen van ambten en bedieningen in artikel 36. Het verbodsartikel 35

werd aangescherpt met de vermelding van de sanctie op de overtreding: ‘Het is

den onderwijzers op straffe van ontslag verboden […]’. 83 Het was daarvoor niet

duidelijk wat er gebeurde als de onderwijzer weigerde zijn beroep of zaak op

last van Gedeputeerde Staten op te geven. Er zijn echter geen ontslagen om die

reden bekend. Toch bleef het onderscheid tussen een beroep of ambten en be-

dieningen veel onduidelijkheid opleveren. Ook na 1878 bleven in veel gemeen-

ten in Groningen de kerkelijke bedieningen verbonden aan de functie van hoofd

van de school.84 De schoolopzieners waren positief over deze steun van de kerk

aan het openbare onderwijs, zodat de hoofdonderwijzers nog een behoorlijk in-

komen hadden. Schoolopziener Wijn verklaarde nadat hij had geconstateerd dat

sinds 1 januari 1883 alle jaarwedden tenminste op het minimum van 700 gulden

waren gesteld: ‘Gelukkig voor vele hoofden der scholen dat zij bij hun ietwat

karig inkomen van f 700 als onderwijzer, nog een inkomen konden voegen, ge-

noten voor de waarneming van kerkelijke betrekkingen.’85

De wetgever wilde wel een einde maken aan de invloed van de kerk op het

openbaar onderwijs, maar de gemeenten betaalden het onderwijs. Zij waren

juist blij met de extra financiering voor het openbaar onderwijs. De beslissing

werd zo neergelegd bij Gedeputeerde Staten om te voorkomen dat er proble-

men ontstonden. De vraag was hoe de hoofdonderwijzers hier tegenover ston- 267
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den. Zij bleven voor een belangrijk deel van hun inkomen afhankelijk van de

kerk en hadden te maken met twee werkgevers. 

Een pensioengat als gevolg van de nevenfuncties
Het pensioen werd berekend naar het aantal dienstjaren en mocht niet meer zijn

dan tweederde van de laatstverdiende jaarwedde. De onderwijsgevenden moes-

ten zelf jaarlijks een pensioenbijdrage van twee procent van hun jaarwedde af-

dragen.86 De bedragen die voor pensioen werden uitgekeerd in de provincie

Groningen konden vanwege de grote afwijkingen in jaarwedden erg verschillen.

In 1879 werd aan vier hoofdonderwijzers pensioen verleend. Het hoogste pen-

sioen van 500 gulden ontving de hoofdonderwijzer van Kiel-Windeweer, terwijl

de hoofdonderwijzer van Ten Post het met minder dan de helft moest doen, na-

melijk 242 gulden. De hoofdonderwijzer van Kiel-Windeweer had er nu voor-

deel van dat er geen kerkelijke bedieningen aan zijn functie verbonden waren,

waardoor zijn jaarwedde voor de functie van hoofdonderwijzer hoog was. De

hoofdonderwijzer van Ten Post had een jaarwedde van 400 gulden die hij aan-

vulde met de inkomsten uit de kerkelijke bedieningen. Zijn pensioen was nog

lager dan de wettelijke tweederde, omdat hij wegens ziekte met pensioen moest.

Hij had slechts 26 dienstjaren in het onderwijs volbracht.87 Hetzelfde gold voor

de hoofdonderwijzer van Hellum die na 35 dienstjaren ontslag moest nemen op

54-jarige leeftijd vanwege lichamelijke ongesteldheid. Zijn inkomsten uit de

kerkelijke bedieningen lagen erg hoog, rond de 600 gulden met een minimum

jaarwedde als hoofdonderwijzer van 400 gulden. Hij moest het nu doen met een

pensioen van f 244.88 Hoofdonderwijzer Haijkens van Bierum had vanwege

deze inkomensval eerst met de kerkvoogden overlegd die hem beloofden dat hij

voorlopig de kerkelijke bedieningen nog mocht behouden. Na deze toezegging

was Haijkens, die al meer dan 45 jaar hoofdonderwijzer was in Bierum, bereid

om eervol ontslag bij de gemeenteraad aan te vragen.89

De onderwijswet van 1878 liet de pensioenregeling vrijwel ongewijzigd op

één belangrijk punt na. Bij de berekening van het pensioen werd nu ook het ge-

not van vrije woning of de vergoeding voor huishuur meegenomen.90 Het ge-

volg was dat veel hoofdonderwijzers die al vrije woning hadden in hun functie

van koster en daarom nooit de gemeente om een vergoeding hadden gevraagd,

dit nu alsnog gingen doen. Hoofdonderwijzer Kramer uit Grootegast vroeg na

vijftien jaren dienst, in 1879 om een verhoging van zijn jaarwedde en een ver-

goeding voor vrije woning. Volgens de schoolopziener was zijn enige motiva-

tie dat hij bijna met pensioen ging en zijn laatstverdiende jaarwedde en de ver-

goeding voor vrije woning van invloed was op de hoogte van zijn pensioen.91

In november 1880 trad de nieuwe onderwijswet in werking. Gemeenten moes-

ten nu de huurwaarde van de onderwijzerswoningen bepalen en die meenemen

in de berekening voor het pensioen. De nieuwe bepaling van de minimumjaar-

wedde op 700 gulden had ook een enorme invloed op de hoogte van het pensi-

oen. Toch bleef het pensioengat door de combinatie van de functie van hoofd-

onderwijzer met de kerkelijke bedieningen aanzienlijk. 

De kerkelijke bedieningen als vernederende omstandigheden
De verplichte combinatie van de functies van hoofdonderwijzer en koster riep

bij sommige onderwijzers weerstand op. Zij zagen de verplichting tot het uit-

oefenen van het kosterschap als vernederend voor het onderwijzerscorps. De268

Proefschrift binnen noten  20-10-2014  14:19  Pagina 268



onderwijzers wilden onafhankelijk zijn van de kerk. Anderen zagen het juist

weer als een eer. Langedijk signaleerde een ommekeer in de opvattingen over

de traditionele combinatie van schoolmeestersambt en koster in het midden van

de negentiende eeuw. In de eerste helft van de negentiende eeuw kwamen in

het onderwijzerstijdschrift De Wekker vooral de tegenstanders van de dubbele

functies aan het woord. Na het ontstaan van conflicten hierover in provincies

waar ‘de roomsen de macht hadden’, steunde De Wekker de predikanten die

voor de combinatie van functies waren.92 In een voordracht voor het Onderwij-

zersgezelschap van Leeuwarden in 1849 kwam deze omslag naar voren. Een

Friese hoofdonderwijzer verzette zich tegen het idee dat het uitoefenen van de

kerkelijke bedieningen een vernedering zou zijn. De onderwijzers moesten

zich geen al te hoge denkbeelden vormen van hun stand:

‘Ik althans zie er niets vernederends in, dat de onderwijzer op den dag des
Heeren voor eene godsdienstig vergaderende menigte optreedt om eenig ge-
deelte uit Gods woord voor te lezen, of door orgelspel het kerkgezang te lei-
den. Eere hem, die het doet op eene smaakvolle wijze en tot wezentlijke stich-
ting! – Neen, wij zullen geene schande behalen, veeleer dank en achting in-
oogsten, wanneer wij al de werkzaamheden, die men aan ons eigenlijk be-
roep heeft verbonden en wij vrijwillig op ons hebben genomen, met de meest
naauwgezetheid behartigen.’93

De hoofdonderwijzer legde uit dat de combinatie van functies stamde uit een

tijd dat de schoolmeester nog met ‘behoorlijke achting en onderscheiding’ be-

handeld werd. Om die reden ging voor de benoeming tot de kerkelijke waar-

digheden van diaken, ouderling of kerkvoogd de voorkeur uit naar de hoofdon-

derwijzer:

‘Dat men hem, vooral te platte lande, deze en gene zeer nederige betrekkin-
gen opdroeg, was geenszins een bewijs van geringschatting, zulks verneder-
de hem dan ook niet in ’t oog zijner gemeente; – men meende veeleer, dat hij
daartoe de meest bevoegde persoon was en op dusdanige posten de meeste
aanspraak had, terwijl daardoor tevens zijn bestaan verbeterd werd.’94

Voor de meeste onderwijzers zal dit laatste argument doorslaggevend zijn ge-

weest voor het feit dat zij zonder morren de kerkelijke bedieningen vervulden.

In de onderzochte bronnen kwam slechts één voorbeeld voor van twee

hoofdonderwijzers in de gemeente Hoogezand die de schoolopziener in 1870

de vraag stelden of het mogelijk was de kerkelijke bedieningen op te zeggen.

De schoolopziener wist zich niet goed raad met deze kwestie. Blijkbaar had hij

hier nooit eerder mee te maken gehad en hij vond dat het eigenlijk een over-

eenkomst tussen de onderwijzers en de kerk betrof. Hoofdonderwijzer Tholen

was al sinds 1836 werkzaam in Kiel-Windeweer. Als hij na de onderwijswet

van 1857 geen overeenkomst had getekend, was hij volgens de schoolopziener

niet gebonden aan het verrichten van de kerkelijke dienst. Hoofdonderwijzer

Van den Berg van Hoogezand was benoemd na 1857 en had verklaard de ker-

kelijke diensten te verrichten zonder aanspraak op een beloning. De schoolop-

ziener zag het als een vrijwillig aangegane verbintenis over een persoonlijke

dienst die altijd opzegbaar was, want anders zou zijn inziens sprake zijn van 269
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een ‘soort slavernij’.95 Een opmerkelijke uitspraak van de schoolopziener, want

er was duidelijk een formele verbondenheid van beide functies. Onderwijzers

die zouden aangeven niet beschikbaar te zijn voor de kerkelijke bedieningen

maakten vermoedelijk weinig kans op de benoeming. Geen vrijblijvende keu-

ze voor elke individuele onderwijzer. De schoolopziener nam zelf het woord

‘slavernij’ in de mond. Waarschijnlijk hebben beide hoofdonderwijzers de ker-

kelijke bedieningen niet daadwerkelijk opgezegd, want in de bronnen werd

hier verder geen melding van gemaakt. Hoofdonderwijzer Van den Berg ver-

trok drie jaar later naar Groningen waar hij geen kerkelijke bedieningen meer

hoefde te verrichtten.96

De combinatie van de functie van schoolhoofd en koster kwam wel ter dis-

cussie te staan. Op een, ondanks de tropische hitte drukbezochte, bijeenkomst

van de onderwijzers uit het tweede schooldistrict in 1874 hield de predikant

van Garnwerd een rede over de betrekking tussen kerk en school. Hij schetste

kort de geschiedenis van het samengaan van beide functies en liet daarna zien

hoe de school en de kerk ‘ofschoon door geen band meer verbonden’ elkaar

hielpen en steunden. De verslaggever gaf aan dat de rede in de smaak viel, ge-

tuige een herhaald ‘applaudissement’. De discussie die daarna volgde, ging on-

der andere in op de vraag: ‘Is ’t in ’t belang van ’t onderwijs, dat de onderwij-

zer tevens de kerkelijke betrekkingen van koster, organist enz. bekleedt?’. De

aanwezige onderwijzers waren het erover eens dat nu de openbare school een

zuiver maatschappelijke instelling was dit niet in het belang van het onderwijs

was. Aan de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de onderwijzer werd op

deze manier afbreuk gedaan en hij moest soms instructies naleven ‘waartoe een

onafhankelijk man zich ongaarne leent’. De combinatie van functies leidde, zo-

als de ondervinding leerde, dikwijls tot botsingen tussen de predikant en de on-

derwijzer, waardoor er een verwijdering kwam ‘tusschen mannen, die aan één

doel werken en die hoogstwaarschijnlijk elkander de broederhand zouden rei-

ken, indien zij ieder op een onafhankelijk terrein werkzaam waren’.97 Boven-

dien kozen bij zo’n twist de gemeenteleden doorgaans partij en de verdeeldheid

die hierdoor ontstond, werkte nadelig door op het onderwijs. Ook was het een

probleem dat het kerkelijk inkomen niet meetelde voor de bijdragen in het pen-

sioenfonds. Vooral in gemeenten waar de inkomsten van de onderwijzer voor

een groot deel van de kerk kwam, bouwde hij minder pensioen op, waardoor

de oude onderwijzers langer in dienst bleven dan in het belang van het onder-

wijs wenselijk was. Toch kwamen de onderwijzers tot de conclusie dat er nu

nog overwegend financiële bezwaren waren die een radicale scheiding niet

raadzaam maakte.98

Met een nieuwe onderwijswet in de maak kwam de vraag op hoeveel de on-

derwijsgevenden moesten verdienen om rond te kunnen komen. In een artikel

in de Leeuwarder Courant werden de minimum bedragen van 1000 gulden

voor een hoofdonderwijzer en 700 gulden voor een hulponderwijzer gesteld,

zodat er een einde kon komen aan het waarnemen van ‘postjes’. Volgens de

auteur werden de emolumenten voor deze posten vaak bij de jaarwedde van

onderwijzer toegevoegd om de baan aanlokkelijker te maken, terwijl hiervoor

wel afzonderlijke werkzaamheden moesten worden verricht. Deze combinatie

met de betrekking van koster, voorlezer, voorzanger en organist, die vaak be-

ter bezoldigd was dan de functie van onderwijzer, kwam volgens de auteur

vooral in de provincie Groningen voor. De auteur was van mening dat de on-270
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derwijzers geen andere kerkelijke betrekkingen mochten bekleden, want de

onderwijzers moesten zich geheel aan de school kunnen wijden en dienden

‘des Zondags even vrij te zijn als ieder particulier’. De auteur pleitte voor de

zondag als rustdag:

‘Neen! de onderwijzer moet ten opzigte van de kerk even vrij zijn als ieder
ander, en wij betreuren het, dat nog honderden onderwijzers, alleen om den
broode, alleen om hun karig bestaan een weinig te verbeteren, een groot ge-
deelte van den Zondag, die voor hen ook een rustdag behoorde te zijn, tot
kerkelijke bedieningen moeten besteden.’99

Overigens vond hij dat de onderwijzers ook geen andere betrekkingen behoor-

den uit te oefenen.100 Het beroep van onderwijzer behoorde een volwaardige

baan te zijn waar hij van kon leven zonder te hoeven bijklussen.

Eerbare ambten als diaken, kerkvoogd en kerknotabel
Er waren meer ambten binnen de Nederlands Hervormde Kerk die door hoofd-

onderwijzers of onderwijzers bekleed werden, zoals diaken, kerkvoogd en kerk-

notabel. Deze functies waren niet zoals het kosterschap traditioneel verbon-

den aan het hoofdonderwijzerschap. Het waren bestuursfuncties of ereambten

waarvoor eerbare leden van de kerkgemeente gekozen werden. Het was niet al-

tijd duidelijk of de onderwijzers voor de functies van diaken, kerkvoogd of kerk-

notabel een vergunning moesten aanvragen bij Gedeputeerde Staten. Als kos-

ter werkte de hoofdonderwijzer in dienst van de predikant en het kerkbestuur

en als onderwijzer in dienst van de gemeente. De functies bij de kerk konden

de onderwijzers in een ongewenste positie brengen ten opzichte van de ouders

van de leerlingen, het kerkbestuur of het gemeentebestuur. Gedeputeerde Sta-

ten beoordeelde daarom per geval of er voor de uitoefening van één van deze

functies mogelijke problemen konden ontstaan met de boven de onderwijzer

gestelde autoriteiten.

De diaken zorgde voor het financiële beheer rond de kerkelijke armenzorg.

In de loop van de negentiende eeuw kreeg de diaken door het groeiende aantal

bedeelden steeds meer werk aan de administratie. Weigeren was slechts moge-

lijk in bepaalde omstandigheden, zoals ouderdom, veel kinderen, ziekte of we-

duwnaarschap. Rond het midden van de negentiende eeuw gingen steeds meer

kerkelijke gemeenten ertoe over om de diaken een financiële vergoeding te ge-

ven. De verkiezing van de diaken kon gebeuren zonder dat de kandidaat zich

hiervoor zelf beschikbaar had gesteld. Vaak werden mensen die zich net in het

dorp hadden gevestigd met een functie in de kerkenraad belast. Vooral het dia-

kenschap fungeerde zo als een soort entreegeld tot de gemeenschap.101 In de

functie van diaken had de onderwijzer te maken met ouders van zijn leerlingen

die afhankelijk waren van de bedeling. Bij conflicten kon daardoor zijn contact

met de ouders vertroebelen. Na 1857 bood de verbodsbepaling uit de nieuwe

onderwijswet de onderwijzer een uitweg om onder de benoeming van diaken

uit te komen als de functie slecht betaalde of teveel werk opleverde. Het was

niet altijd zeker of een onderwijzer toestemming kreeg van Gedeputeerde Sta-

ten. Hoofdonderwijzer Harm Timmer uit Winschoten kreeg in 1869 een afwij-

zing op zijn verzoek om de betrekking van diaken bij de Nederlands Hervorm-

de gemeente te vervullen, terwijl tien jaar later het hoofd van de school in 271
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Wetsinghe te horen kreeg dat hij geen goedkeuring nodig had voor deze func-

tie.102 Met de invoering van de nieuwe onderwijswet veranderde dit beleid

weer. In de periode 1879-1896 kregen zeventien onderwijsgevenden vergun-

ning voor de benoeming als diaken bij de Nederlands Hervormde Kerk. Het

merendeel was gewoon onderwijzer en van de acht hoofdonderwijzers vervul-

den voor zover bekend slechts twee de functie van koster. De betrekking van

diaken ging niet goed samen met het kosterschap, waardoor het meer een func-

tie was voor gewone onderwijzers. Begin twintigste eeuw werd nog drie keer

een vrijstelling gegeven voor de functie van diaken, de laatste in 1918.103

De kerkvoogd was speciaal belast met het beheer van de goederen en fond-

sen van de Nederlands Hervormde gemeente. De functie van kerkvoogd was

zuiver administratief, maar door de vaststelling van het budget kon de kerk-

voogdij wel invloed uitoefenen op het beleid van de kerkenraad. De kerkvoog-

dij ging zowel over het inkomen van de predikant als van de koster. Meestal

werd dit betaald uit de opbrengsten van de kerkeigendommen en tegoeden. De

hoofdonderwijzer die tevens koster was, stelde als kerkvoogd dan zijn eigen in-

komen vast, en dat van de predikant. Er ontstonden vaak fricties tussen de pre-

dikant, kerkenraad en de kerkvoogden waar de hoofdonderwijzer beter niet in

betrokken kon worden.104 Het kerkbestuur was werkgever van de koster. Een

hoofdonderwijzer die in 1885 dispensatie vroeg aan Gedeputeerde Staten voor

zijn benoeming als kerkvoogd stuitte op bezwaren van de predikant en notabe-

len. Zij verzochten Gedeputeerde Staten om geen vergunning te verlenen aan-

gezien de hoofdonderwijzer geen kennis had van het beheer van kerkelijke

goederen, gebouwen en landerijen. De hoofdonderwijzer was door het lot be-

noemd nadat tweemaal de stemmen staakten, maar er waren andere notabelen

aan wie het ambt van kerkvoogd met meer recht toekwam. Ondanks deze be-

zwaren ontving de hoofdonderwijzer vergunning van Gedeputeerde Staten, ter-

wijl zijn nieuwe functie al bij voorbaat onenigheid veroorzaakte met de predi-

kant en het kerkbestuur.105 De kerkvoogd beheerde eveneens de kosterij en in

veel gevallen het schoolgebouw in die dorpen waar deze eigendom was van de

kerk. Het gemeentebestuur onderhandelde met de kerkvoogdij over contracten

betreffende de huur of verkoop van de kosterijen en schoolgebouwen. Vooral

na 1878 gingen steeds meer gemeenten over tot aankoop van het schoolgebouw

en onderwijzerswoning. Als het hoofd van de openbare school tevens kerk-

voogd was, kwam hij in een ongemakkelijke positie ten opzichte van zijn werk-

gever, het gemeentebestuur te staan.

Het was voor de hoofdonderwijzers niet duidelijk of ze voor de positie van

kerkvoogd een vergunning moesten aanvragen. Mogelijk vervulden veel meer

schoolhoofden deze functie zonder toestemming. In 1869 kwamen de eerste

twee meldingen van vergunningen in het Provinciaal Verslag voor, terwijl de

volgende pas in 1883 werd afgegeven. In de periode tussen 1869 en 1912 ver-

leende Gedeputeerde Staten zestien vergunningen voor de benoeming van

kerkvoogd. In 1918 werd nog één vrijstelling voor de functie van secretaris-

kerkvoogd verleend.106 Van veertien onderwijsgevenden was de onderwijs-

functie bekend en betrof het, op twee uitzonderingen na, allemaal hoofdonder-

wijzers.107 Een gewoon onderwijzer zou in een omgekeerde gezagsverhouding

komen te staan tot zijn hoofdonderwijzer die tevens koster was. In 1901 werd

wel een gewoon onderwijzer benoemd tot kerkvoogd, terwijl de hoofdonder-

wijzer koster was in dienst van dezelfde kerkgemeente. De gemeenteraad wil-272
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de het verzoek om vrijstelling afwijzen, omdat de onderwijzer dan in een ‘dub-

belzinnige verhouding tot zijn chef’ zou komen te staan. De schoolopziener en

de plaatselijke schoolcommissie hadden geen bezwaar tegen zijn benoeming en

vonden juist dat een afwijzing de verhouding tussen hoofd en onderwijzer zou

‘verpesten’. Aangezien er meer kerkvoogden en notabelen in het kerkbestuur

zaten, hoefde de onderwijzer niet direct met het schoolhoofd te maken te krij-

gen. Gedeputeerde Staten volgde dit advies en verleende zijn goedkeuring.108

Tien jaar later werd een verzoek van een gewoon onderwijzer om de betrek-

king van kerkvoogd te mogen vervullen wel afgewezen vanwege zijn positie

ten opzichte van zijn schoolhoofd.109 Een andere gewoon onderwijzer kreeg in

1896 toestemming, omdat hij was benoemd in een andere kerkgemeente dan

waar hij als onderwijzer werkte.110

Het college van notabelen bestond uit de voornaamste leden van de Neder-

lands Hervormde gemeente die werden benoemd door de Koning. De kerknota-

belen kozen zowel de kerkenraad voor het bestuur van de kerkgemeente als de

kerkvoogden voor het financiële en materiële beheer van de kerkgoederen.111

De hoofdonderwijzer behoorde in de dorpen tot de respectabel ingezetenen en

kwam daarom in aanmerking voor de functie van kerknotabel. In de periode

1885-1896 gaf Gedeputeerde Staten vijftien vergunningen af. Voor die tijd ver-

vulden onderwijzers ook de functie van kerknotabel, maar vroegen geen toe-

stemming aan Gedeputeerde Staten.112 Vanaf 1885 veranderde het beleid. Zo

wees de schoolopziener de hoofdonderwijzer van Godlinze erop dat hij een ver-

gunning moest aanvragen voor zijn benoeming tot notabel bij de Nederlands

Hervormde gemeente die daarna om onbekende redenen werd afgewezen.113

De positie van kerknotabel was echt een functie voor hoofdonderwijzers,

want dertien van de vijftien vergunningen werden verleend aan hoofdonderwij-

zers. Eén van de gewone onderwijzers was eerste onderwijzer Sikke Luinge

Mulder die vanaf 1887 formeel fungeerde als hoofd van de openbare lagere

school in Warffum.114 Na 1896 verleende Gedeputeerde Staten nog enkele vrij-

stellingen voor de functie van kerknotabel. In 1904 kreeg eerste onderwijzer

Pieter Kuipers115 van Warffum de benoeming van kerknotabel bij de Neder-

lands Hervormde gemeente van het buurdorp Breede. De burgemeester had

geen bezwaar, maar de districtschoolopziener wilde weten of hier geschillen

over konden ontstaan met de kerk vanwege de kerkelijke betrekkingen die hij

daar ook uitoefende. De schoolopziener was bezorgd dat Kuipers door deze

functie in conflict kon komen met het college van B&W van Warffum of de ou-

ders van zijn leerlingen.116 Onderwijzer Kuipers kreeg goedkeuring en was zo-

wel koster als kerknotabel in Breede. Hij vormde wel een uitzondering en

kreeg deze benoeming al op de jonge leeftijd van 28 jaar. De gangbare leeftijd

waarop de hoofdonderwijzers tussen 1885 en 1896 een vergunning voor de

functie van kerknotabel kregen, was 40 jaar of ouder. Vier waren zelfs in de

zestig. De positie van kerknotabel was meer een erefunctie die de hoofdonder-

wijzers aan het einde van hun carrière gingen bekleden.

Een verbodsbepaling voor handel en beroepen
De onderwijswet van 1857 verbood de onderwijsgevenden het drijven van han-

del, het houden van een nering of het hebben van een ander beroep. Dit verbod

gold eveneens voor de leden van het gezin van de hoofd- en hulponderwijzers,

‘voor zooverre het verbodene ten huize van deze zou geschieden’.117 Het ver- 273
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schil tussen ambten en bedieningen en een beroep was voor alle betrokkenen

niet altijd duidelijk. Dit was belangrijk, omdat voor ambten en bedieningen

vergunning kon worden aangevraagd. Zowel de aanvragers als de beoordelaars

tastten soms in het duister, vooral als het om nieuwe beroepen ging. Gedepu-

teerde Staten behoorde inlichtingen in te winnen bij het college van B&W en

de plaatselijke schoolcommissie of de schoolopziener, maar deze konden ook

niet altijd uitsluitsel geven. In 1858 deed de Commissie van Onderwijs een dui-

delijke uitspraak over een aantal ambten en bedieningen die zij absoluut onver-

enigbaar vonden met het onderwijzerschap: ‘het verkoopen van ververschin-

gen, van zaakwaarnemer, van boek- en papierverkooper, het uitoefenen door de

onderwijzers vrouw in de kosterij van het tappersbedrijf’.118 Maar eigenlijk

vielen het drijven van handel en het hebben van een nering al onder de verbods-

bepaling.

De combinatie van schoolmeester en herbergier of tapper was al lang onge-

oorloofd, sinds de Kerk in 1598 oordeelde dat organisten en schoolmeesters

geen ‘krögers’ behoorden te zijn.119 Uit het feit dat dit verbod later nog meer-

dere malen moest worden herhaald, blijkt dat deze combinatie bleef voortbe-

staan. Om dit verbod te omzeilen, hield de vrouw van de onderwijzer vaak een

tapperij in de kosterij.120 Geen enkele onderwijzer diende de eerste veertig jaar

een verzoek in tot het uitoefenen van het beroep van herbergier of tapper voor

zichzelf of een gezinslid. Wel moest één keer een gemeentebestuur ingrijpen,

omdat de echtgenote van een hoofdonderwijzer drank verkocht. De eerder ge-

noemde hoofdonderwijzer Brassinga in Saaxumhuizen had zijn vrouw in 1874

gemachtigd om ‘in eene van mijne woning afgezonderde bergplaats’ een gros-

sierszaak in wijn en sterke dranken te drijven. Brassinga vond dat de school-

wet hem niet belette om ‘boodschappen en werk voor haar in deze zaak te

doen’. De gemeenteraad verbood hem echter toe te laten dat zijn vrouw ‘een-

igen handel’ dreef. Volgens Brassinga maakte de gemeente misbruik van haar

gezag, maar legde zich hierbij neer onder de uitroep: ‘Wilde men ons dan laten

verhongeren!?’121

De uitbreiding van het verbod naar de gezinsleden van de onderwijsgeven-

de om handel te drijven, een nering te houden of een beroep uit te oefenen in

diens huis, bleek in de praktijk onwerkbaar. Vrouwen van onderwijzers werk-

ten gewoon om een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen, evenals de in-

wonende kinderen die meestal pas het huis uitgingen bij een huwelijk. In de

onderwijswet van 1878 werd artikel 24 daarom opgesplitst in twee artikelen

en viel het verbod voor de gezinsleden onder artikel 36, waarvoor vrijstelling

kon worden aangevraagd.122 Zo kreeg hoofdonderwijzer Klaas Jager van de

openbare school in Stadskanaal na enig aandringen een vergunning voor zijn

inwonende dochter om in hun huis een bedrijf in het maken en verkopen van

dameshoeden te vestigen.123 Een jaar later kreeg de hoofdonderwijzer van

Huizinge ook vrijstelling voor het verbod uit artikel 36 ten behoeve van zijn

inwonende zusters die van beroep wollennaaisters waren.124 Onderwijsgeven-

den met een inwonende zuster die bijvoorbeeld een manufactuurzaak aan huis

had of een dochter die van beroep naaister was, konden voortaan op toestem-

ming van Gedeputeerde Staten rekenen.125 Twee keer werd ook het verzoek

voor een inwonende zoon gehonoreerd. Een hoofdonderwijzer wiens zoon in

zijn huis het beroep van ‘reiziger met stalen manufacturen’ uitoefende, ver-

wierf in 1904 zonder problemen een vergunning. Een jaar later kreeg even-274
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eens een zoon van een onderwijzer die het bedrijf van uurwerkmaker uitoefen-

de gewoon toestemming.126 In 1897 kreeg een onderwijzeres zelfs toestem-

ming van Gedeputeerde Staten dat haar man in hun woning, zijnde een water-

schapshuis, het beroep van tapper uitoefende.127 Een jaar later vroeg een on-

derwijzer in Kroonpolder die in het huwelijk was getreden met een logement-

houdster toestemming om zijn echtgenote haar beroep te laten uitoefenen in

hun gemeenschappelijke woning. Gedeputeerde Staten wees zijn verzoek af

ondanks het feit dat zowel het hoofd van zijn school, het gemeentebestuur van

Beerta, de plaatselijke schoolcommissie, de arrondissementschoolopziener en

de districtschoolopziener geen van allen bezwaar maakten. De onderwijzer

ging, gesterkt door zoveel steun, in beroep bij de Koningin. De minister wei-

gerde met als argument dat de uitoefening van het beroep van logementhou-

der in de woning van een onderwijzer ‘kwalijk vereenigbaar’ was met de

waardigheid van de betrekking van onderwijzer. Bovendien zou het ten koste

gaan van de voorbereiding op zijn onderwijs, omdat hij al snel geneigd zou

zijn te helpen in de bediening van het logement. Gedeputeerde Staten zag als

grootste bezwaar dat hij voor zijn trouwen nabij de school woonde en nu op

anderhalf uur loopafstand. De onderwijzer was van plan om per rijtuig of met

mooi weer per fiets naar zijn werk te komen.128 Opvallend was dat de onder-

wijzeres wel toestemming voor haar man kreeg en de onderwijzer niet voor

zijn vrouw. Waarschijnlijk ging Gedeputeerde Staten uit van het kostwinner-

schap van de man en beschouwde zijn beroep eerder als hoofdberoep dat zij

moeilijk kon verbieden. In 1903 kreeg een onderwijzeres die ging trouwen

ook gemakkelijk vrijstelling voor haar aanstaande echtgenoot om in hun huis

het bakkersbedrijf uit te oefenen.129 In die tijd ging men er vanuit dat een hu-

welijk aanleiding kon zijn voor een onderwijzeres om te stoppen met werken,

zeker zodra er kinderen kwamen.130

Menig onderwijzer was eigenlijk nog een halve boer. Aangezien de hoofd-

onderwijzer meestal de beschikking had over een grote tuin en soms zelfs nog

landerijen, kwam het vrij vaak voor dat hij daarop koeien hield. Hoofdonder-

wijzer Brassinga van Saaxumhuizen had bijvoorbeeld een koe en een varken

gekocht om voor weinig geld in sommige benodigdheden van zijn eigen huis-

houding te voorzien. Hij huurde hiervoor wallen van bouwlanden waarvoor

hij ‘s zomers om vier uur op moest staan om ‘een voor mij ongewoon hand-

werktuig’ te hanteren voor het maaien van gras. Daarnaast verrichtte hij nog

andere bezigheden om de koe en het varken te onderhouden, zodat hij dikwijls

‘nat bezweet, vermoeid en moedeloos’ aan zijn schoolwerk begon.131 De

klacht van Brassinga was dat dit uitputtende werk ten koste van zijn onderwijs

ging, maar dat hij door zijn lage salaris gedwongen was hiermee door te gaan.

Andere onderwijzers vulden ook op deze manier hun inkomen aan. De be-

staande praktijk noodzaakte Gedeputeerde Staten in 1906 een uitspraak te

doen over het houden van vee door onderwijsgevenden. Zij mochten wel vee

houden en verhandelen, maar niet de melk verkopen. Ook de huisgenoten wa-

ren hiervan uitgesloten, omdat anders dit verbod gemakkelijk omzeild kon

worden. De verkoop van vee werd gezien als op zichzelf staande handelingen,

terwijl de verkoop van melk dagelijks moest gebeuren.132 Op het platteland

bleven onderwijsgevenden een paar koeien houden. De hoofdonderwijzer van

de Zuiderschool in Opënde wilde in 1914 nog een koe aanschaffen voor de be-

mesting van zijn tuin.133
275
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Veelvoorkomende bijbaantjes van hoofdonderwijzers en onderwijzers
De uitbreiding van de postdienst zorgde voor veel nieuwe werkgelegenheid,

waarvoor onderwijzers zeer geschikt waren.134 De nieuwe postwet van 1850

bepaalde dat er meer postkantoren op het platteland moesten komen. In elke

gemeente diende gelegenheid te zijn voor het verzenden en ontvangen van

post en dit werd mogelijk gemaakt door de vestiging van zogenaamde ‘bestel-

huizen’. Vanaf 1884 kwamen in vrijwel alle dorpen bijkantoren voor de post.

De hulppostkantoren stonden onder het beheer van een bezoldigde brieven-

gaarder.135 Volgens de schoolopzieners bekleedden meerdere hoofdonderwij-

zers de functie van brievengaarder.136 Hoofdonderwijzer Mensema van de

oosterschool in Opënde bijvoorbeeld was vanaf 1875 brievengaarder en be-

heerde tot zijn pensioen in 1907 het hulppostkantoor.137 Van twee hoofdonder-

wijzers kon worden achterhaald hoeveel zij voor hun werkzaamheden als brie-

vengaarder verdienden. Hoofdonderwijzer Harm Bonsema van Marum die al

in 1860 een vergunning voor de functie van brievengaarder verkreeg, ontving

hiervoor 350 gulden, terwijl hoofdonderwijzer Hendrik Koops van Oostwold

125 gulden kreeg.138

De functie van penningmeester of secretaris-penningmeester kwam eveneens

vaker voor, vooral voor de waterschappen en het Nut, maar later ook voor

begrafenisverenigingen en het burgerlijk armbestuur.139 In 1864 werd bijvoor-

beeld het hoofd in Leegkerk penningmeester bij het waterschap ‘Oude Held’.140

Het hoofd van de school in Westeremden kreeg in 1914 een vergunning voor de

functie secretaris-penningmeester bij het burgerlijk armbestuur van de gemeen-

te Stedum.141 Onderwijsgevenden waren ook duidelijk aanwezig als penning-

meester of secretaris in het verenigingsleven. De hoofdonderwijzer van Kroon-

polder kreeg in 1892 vrijstelling voor de functie van secretaris voor de ‘vereen-

iging ter bevordering van de kanalisatie van Westerwolde’.142 In 1919 kwam hier

een hele rij nieuwe organisaties bij, zoals penningmeester bij het ziekenfonds, de

stichting ‘Departementale Woningbouw’ en van een landbouwvereniging.143

Vanaf 1894 werden er ook vergunningen afgegeven aan onderwijsgevenden

voor werkzaamheden binnen het bankwezen. De eerste was hoofdonderwijzer

Cornelis Gerhardus Cremer van de openbare lagere school in Spijk die pen-

ningmeester werd van de ‘Spaarbank Spijk’.144 Van de zeven onderwijsgeven-

den van wie de naam was vermeld in het Provinciaal Verslag, waren vijf

hoofdonderwijzer en twee gewoon onderwijzer. De eerder genoemde eerste on-

derwijzer Sikke Luinge Mulder was lid van het bestuur van de ‘Spaarkas van

de Vereeniging tot bevordering van welvaart in de gemeente Warffum’.145 De

andere gewone onderwijzer was Beeno Berend Borgesius die sinds 1896 com-

missaris en ‘thesaurius’ was van de Nutsspaarbank in Oude Pekela. Een aantal

vergunningen betrof functies bij een Nutsspaarbank, meestal van ‘thesaurius’

of boekhouder, waar meer praktische werkzaamheden aan verbonden waren

dan een bestuursfunctie. In de provincie Groningen waren Nutsspaarbanken al

actief sinds het departement van de stad Groningen in 1820 de eerste spaarbank

opende en vele departementen volgden in de loop van de negentiende eeuw.

Deze spaarbanken hadden een sterk sociaal karakter en veel hoofdonderwijzers

die al in het bestuur van het plaatselijk Nut zitting namen, bekleedden ook de

functie van commissaris of bestuurder van de Nutsspaarbank.146 De uitbreiding

van de spaarbanken en de bijbehorende werkzaamheden zullen voor Gedepu-

teerde Staten een reden zijn geweest om strenger toezicht uit te oefenen. In276
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1907 kreeg het hoofd van de school in Stadskanaal een afwijzing op zijn ver-

zoek om kassier bij de Raffeisenbank te worden. Gedeputeerde Staten oordeel-

de dat het teveel werkzaamheden waren die niet te combineren vielen met de

functie van hoofd van een lagere school.147

Meestal waren het administratieve functies die de onderwijzers als bijbaantje

hadden. Voor onderwijsgevenden was het mogelijk om sociale functies binnen

de samenleving te bekleden, waarvoor ze een financiële vergoeding ontvingen

om hun inkomen aan te vullen.

Afwijzing van de vergunning voor een nevenfunctie
Uit de beoordelingen van de aanvragen bleek dat Gedeputeerde Staten twee be-

langrijke criteria hanteerde. Ten eerste de hoeveelheid werk die de functie

vergde, waarbij heel belangrijk was of de werkzaamheden binnen de school-

uren vielen. Ten tweede de kans dat de onderwijsgevende in conflict kon ko-

men met de ouders van zijn leerlingen of zijn werkgever. Gedeputeerde Staten

won hierover inlichtingen in bij het gemeentebestuur, de schoolopziener en de

plaatselijke schoolcommissie. 

Het hoofd van de openbare lagere school in Aduard had bijvoorbeeld in 1888

het aanbod gekregen van de directeur van de roomboterfabriek in het dorp om

het bestuur te helpen met het schrijfwerk voor de fabriek.148 Aangezien het

werk één uur per dag kostte en de tijden niet samenvielen met de schooltijden

had de arrondissementschoolopziener geen bezwaar. De districtschoolopziener

had echter twijfels over de vraag of het hier ging om een ambt of bediening,

omdat de werkzaamheden niet werden opgedragen door het openbaar gezag of

de openbare macht. Als het schrijfwerk meer tijd zou vergen, kon dit in conflict

komen met zijn verplichtingen als hoofd van de school. Gedeputeerde Staten

vond dat het gemeentebestuur als werkgever van de hoofdonderwijzer moest

waken over zijn taak en liet de beslissing aan de gemeente. Deze concludeerde

dat het schrijfwerk niet viel onder het bekleden van een ambt of bediening en

er geen dispensatie nodig was.149

De aanvraag van het hoofd van de openbare school in De Wilp werd in 1889

afgewezen vanwege de grote tijdsinvestering. De hoofdonderwijzer die een ge-

diplomeerd tekenonderwijzer was, tekende in zijn vrije tijd portretten in krijt

en pastel en maakte als amateur-fotograaf een vergroting van een ‘visite- of ca-

binetportret’ van familieleden en vrienden.150 Hij wilde dit nu ook tegen een

geldelijke beloning voor particulieren doen en adverteren in een dagblad. Het

college van B&W dacht dat de werkzaamheden teveel tijd zouden kosten,

vooral overdag. Fotograferen moest juist op tijden met meeste licht. De

districtschoolopziener meende dat er ook eerder sprake was van een beroep of

een nering en dit was volgens artikel 35 van de onderwijswet verboden.151 Bij

een aanvraag van een vergunning voor een nieuw soort beroep reageerde Ge-

deputeerde Staten in eerste instantie vaak afwijzend.

Nieuwe bijbaan voor de onderwijzers: verzekeringsagent
Gedeputeerde Staten kreeg vaker te maken met nieuwe functies, waarvan zij

moest bepalen of het een gewenste nevenbetrekking was of dat het ging om

een beroep. In de tweede helft van de negentiende eeuw bloeide een nieuwe

bedrijfstak op, het verzekeringswezen. Het ging meestal om levensverzekerin-

gen, maar ook brandverzekeringen en verzekeringen tegen besmettelijke ziek- 277
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ten. De verzekeringsmaatschappijen boden onderwijsgevenden nieuwe func-

ties aan als agent, correspondent of boekhouder. Uit de Provinciale Verslagen
bleken in de periode 1872-1898 in totaal 2 vergunningen voor boekhouder, 2

voor correspondent, 2 voor hoofdagent en 23 voor agenten van een verzeke-

ringsmaatschappij te zijn verleend. De eerste 2 vergunningen werden afgege-

ven aan 2 hoofdonderwijzers in de gemeente ’t Zandt voor de betrekking van

boekhouder bij een brandverzekeringsmaatschappij.152 Zij waren de voorlo-

pers met een nevenfunctie in deze nieuwe bedrijfstak. Pas tien jaar later kre-

gen de eerste gewone onderwijzers in de provincie Groningen een vergunning

voor het uitoefenen van de functie van agent bij een verzekeringsmaatschap-

pij. Beide betrekkingen als correspondent werden vervuld door een hoofdon-

derwijzer, maar onder de 23 agenten en 2 hoofdagenten voor een verzeke-

ringsmaatschappij waren slechts 6 schoolhoofden en 19 gewone onderwij-

zers.153 De kans op problemen met de ouders was naar het oordeel van Gede-

puteerde Staten groter voor de hoofdonderwijzers dan voor de gewone onder-

wijzers. De hoofdonderwijzer droeg ook de verantwoordelijkheid voor de hele

school en had meer werkzaamheden. Een verzoek van hoofdonderwijzer Van

Braambeek, om de functie van vertegenwoordiger voor de ‘Eerste Maatschap-

pij van Levensverzekering tegen invaliditeit en ongelukken’ in het ressort

Warffum en Baflo waar te mogen nemen, werd om die reden afgewezen. Voor

een onderwijzer van zijn ‘gewicht en omvang’ leek het Gedeputeerde Staten

niet raadzaam om zijn taak te verzwaren met andere bezigheden, welke nog in

omvang zouden kunnen toenemen.154

In het begin voerde Gedeputeerde Staten geen consequent beleid ten aan-

zien van het verzekeringswerk. Het betrof een nieuwe beroepsgroep, waarvan

de werkzaamheden nog moeilijk te beoordelen waren. Het was niet duidelijk

wat precies het verschil was tussen de werkzaamheden van een correspon-

dent, agent of hoofdagent en waarschijnlijk varieerde het werk per verzeke-

ringsmaatschappij. Voor de onderwijsgevenden was het vaak onduidelijk

welke functies wel of niet gecombineerd mochten worden met het onderwij-

zersambt. In de jaren tachtig had al een aantal gewone onderwijzers een ver-

gunning gekregen voor de functie van agent bij een verzekeringsmaatschap-

pij. In 1889 vroeg het hoofd van de openbare lagere school der eerste klasse

in de Agricolastraat in Groningen om toestemming voor de functie van agent

voor een levensverzekeringsmaatschappij. Gedeputeerde Staten wees zijn

verzoek af om de reden dat een agentschap werd aangemerkt als een beroep,

waarvoor geen vrijstelling mogelijk was.155 Nog in hetzelfde jaar had een ge-

wone onderwijzer in Ulrum wel een vergunning verkregen voor de functie

van agent. 

Er kwamen steeds meer bedenkingen tegen de combinatie van onderwijsge-

vende en verzekeringsagent. De eerste weigeringen betroffen één specifieke

verzekeringsmaatschappij, ‘de Philantroop’ gevestigd in Bolsward die gespeci-

aliseerd was in verzekeringen tegen besmettelijke ziekten. In 1889 werd het

verzoek van een gewone onderwijzer uit Veendam afgewezen en een jaar later

van een hoofdonderwijzer. Het gemeentebestuur en de schoolopzieners hadden

geen bezwaar, maar Gedeputeerde Staten oordeelde dat het agentschap ver-

plichtingen met zich meebracht die ingingen tegen het belang van de school-

gaande kinderen. Het schoolhoofd zou persoonlijk controle moeten uitoefenen

op de verzekerden. Voor het ontvangen van de wekelijkse betalingen zou hij bij278
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de gezinnen langs moeten gaan, ook daar waar besmettelijke ziekten heersten.

Bij ziektegevallen diende de hoofdonderwijzer de uitbetaling te regelen.156 Bij

latere afwijzingen benadrukte Gedeputeerde Staten vooral het gevaar voor de

volksgezondheid die deze bezoeken opleverden.157

In 1894 wilde de schoolopziener van Appingedam het uitoefenen van een

agentschap bij een levensverzekeringmaatschappij laten vallen onder het be-

grip ‘koopman van handel’. Op die manier viel het onder een beroep, zodat er

een absoluut verbod voor zou gelden. Gedeputeerde Staten was het hier niet

mee eens en verleende dat jaar nog drie onderwijzers dispensatie.158 Uiteinde-

lijk stelde ook Gedeputeerde Staten zich op het standpunt dat het hier niet om

een ambt of bediening ging. De aanvragen kwamen daardoor niet meer onder

artikel 36 voor ontheffing in aanmerking. Na 1898 werd er geen toestemming

meer gegeven voor de functie van verzekeringsagent. Het Provinciaal Verslag
vermeldde niet of de bestaande vergunningen werden ingetrokken. Een hoofd

van de school in de gemeente Marum die was benoemd tot agent der nationa-

le levensverzekeringsbank van Rotterdam, probeerde in 1901 dispensatie aan

te vragen van artikel 35 dat ging over het verbod op het uitoefenen van een be-

roep. Gedeputeerde Staten verklaarde zichzelf onbevoegd, omdat dit bij artikel

35 niet mogelijk was.159 De minister was het echter niet met deze interpretatie

eens en verklaarde Gedeputeerde Staten wel bevoegd. Die wees het verzoek

alsnog af met het argument dat de concurrentie tussen de verzekeringsmaat-

schappijen groot was en het niet gewenst was dat het hoofd van de school on-

der de ouders ging werven voor een levensverzekering. Het schoolhoofd moest

onafhankelijk zijn van de ouders van zijn leerlingen en zeker geen financieel

belang bij hen hebben. Bovendien was de hoofdonderwijzer sinds kort belast

met de uitvoering van de leerplichtwet en diende hij te beoordelen of het

schoolverzuim van leerlingen geoorloofd was of niet.160 Alleen voor het cor-

respondentschap van de levensverzekeringmaatschappij die was opgericht door

het ‘Nederlandsch Onderwijzersgenootschap’ voor onderwijsgevenden gaf Ge-

deputeerde Staten in 1919 nog wel een vergunning af.161

Deze nieuwe functies binnen het verzekeringswezen, maar ook bij de post en

spaarbanken boden, vooral de gewone onderwijsgevenden de kans om buiten

het onderwijs om betaalde nevenfuncties te vervullen. Eerst waren het neven-

betrekkingen, maar met de groei van deze dienstensectors werden het volwaar-

dige beroepen.

Van de school kunnen leven om voor de school te leven
De gehele negentiende eeuw bleef het gangbaar dat onderwijzers bijbanen had-

den. Volgens Van Det behoorde het beroep van onderwijzer sinds de wet van

1857 tot de beschermde beroepen. Het was de bedoeling dat de onderwijzer

vanuit zijn beroep genoeg verdiende om in zijn onderhoud te voorzien en zich

daardoor volledig aan het onderwijs kon wijden. Van Det constateerde dat er

niets van dit beginsel terecht was gekomen.162 Nog in 1891 was het college van

B&W van Groningen van mening dat als de onderwijzer zijn inkomen onvol-

doende vond, hij dit maar moest aanvullen door ‘eerlijke bijverdiensten’. De

onderwijzer had in hun ogen tijd in overvloed, want ‘de school eischt van hen

niet meer dan gedurende 4 dagen 5 uren en gedurende 2 dagen 3 uren’ werk. In

1900 schreef de Groningse wethouder voor onderwijs: ‘dat een jonge krachti-

ge man, die 26 uur in de week dienst heeft, er wel iets bij kan doen. Hij had er 279
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tijd genoeg voor. Degenen, die beweren, dat zij niets meer moeten doen dan

datgeen de school van hen vordert zijn in zijn oog luiaards en behoeft men niet

te helpen.’163 De liberalen en sociaal-democraten die zich binnen de Groning-

se gemeenteraad inzetten voor de belangen van de onderwijzers lieten dit niet

onweersproken. Een sociaal-democratisch raadslid had hierover rondgevraagd

en het bleek ‘dat de onderwijzers, die hun roeping goed vervullen, zich elken

avond voor den volgende dag voorbereiden’. Hij vond daarom niet dat men kon

beweren dat zij ‘luiaards’ waren. Een andere sociaal-democratisch raadslid

vond dat de overheid moest zorgen dat de onderwijzer ‘van de school kan le-

ven’ en dan kon zij ook eisen dat hij ‘er voor leeft’, desnoods juist met een ver-

bod op bijbetrekkingen of privaatlessen.164

5.3 De onderwijzerswoning

Hoofdonderwijzers wonen in de kosterij
Het hoofd van de school kreeg volgens de onderwijswet van 1857 de beschik-

king over een vrije woning van de gemeente. De meeste conflicten die in de

provincie Groningen ontstonden tussen de hoofdonderwijzer en het gemeente-

bestuur gingen over dit recht op vrije woning of de vergoeding in de huishuur

voor het gemis aan een onderwijzerswoning. In de dorpen oefende het hoofd

van de school meestal ook de functie van koster uit en woonde hij in de koste-

rij van de kerk. Met het recht op vrije woning had de onderwijswet juist als

achterliggend doel deze band tussen kerk en openbare school te verbreken.

Veel gemeentebesturen gingen er echter vanuit dat als het hoofd van de school

in de kosterij woonde zij aan hun verplichting om voor een woning te zorgen,

hadden voldaan. Zo ging het gemeentebestuur van Warffum er bij de vaststel-

ling van het inkomen van de beide hoofdonderwijzers vanuit recht te hebben

op de kosterijen in beide dorpen als onderwijzerswoning.165

Deze praktijk riep bij de hoofdonderwijzers veel verzet op aangezien in de

wet stond dat zij vanuit hun functie van hoofd van de school recht hadden op

vrije woning. Volgens hoofdonderwijzer Brassinga van Saaxumhuizen onthield

de gemeente de onderwijzer zo de wettelijk voorgeschreven schadevergoeding

voor een woning ‘omdat hij als koster, organist of zoo iets eene woning als zij-
ne eigendom in vruchtgebruik heeft’.166 Hoofdonderwijzer Teenstra van Opën-

de concludeerde dat het voordeliger voor hem zou zijn niet meer de kerkelijke

bedieningen te verrichten. Het gemeentebestuur zou hem dan ‘vrije woning zo

mogelijk met tuin’ ter beschikking moeten stellen. Nu moest hij aanwezig zijn

bij de godsdienstoefening en zomers driemaal daags en winters tweemaal de

klok luidden, waarvoor hij enkel vrije woning en tuin genoot. Het stak Teen-

stra dat de gemeente sinds 1858 wel was begonnen met het betalen van 50 gul-

den vergoeding voor vrije woning aan de hoofdonderwijzer in het dorp Groote-

gast. Het gemeentebestuur betaalde dit bedrag voor 1858 al bij wijze van huis-

huur aan de kerkvoogden die het weer uitbetaalden aan de hoofdonderwijzer

voor zijn functie van koster. Nu was die 50 gulden bij de vaste jaarwedde ge-

voegd en dit verklaarde waarom de hoofdonderwijzer van Grootegast als enige

in de gemeente 475 gulden ontving.167

De onderwijsinspecteurs kwamen in 1861 tijdens een vergadering over deze

kwestie tot eenzelfde oordeel:280
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‘Indien een onderwijzer vrije woning heeft als koster enz., zoo kan dit niet
anders worden beschouwd dan als of hij die bezat uit eigene middelen of van
waar elders ook afkomstig. De wet blijft hem als onderwijzer toekennen vrije
woning of billijke vergoeding voor huishuur, die een gedeelte uitmaken van
zijne bezoldiging, terwijl de jaarwedde het andere gedeelte is. Zijne bezoldi-
ging nu moet op haar zelve volgens de wet geregeld worden, zonder acht te
slaan op ´t geen hij in andere betrekkingen of uit eigen vermogen geniet. De
belooningen, die de onderwijzers voor andere ambten en bedieningen genie-
ten, moeten geheel afgescheiden worden van de belooningen voor het onder-
wijs […] Zij zullen dus in zoodanig geval aanspraak blijven houden op ver-
goeding voor huishuur uit de gemeentekas.’168

In een circulaire van 27 juni 1861 verenigde de minister van Binnenlandse Za-

ken zich met deze uitspraak van de onderwijsinspecteurs. Ondanks deze duide-

lijke uitspraak van de onderwijsautoriteiten bleven de geschillen over de vrije

woning bestaan.

Conflict tussen de gemeente en de kerk over de onderwijzerswoning 
in Sebaldeburen
In de gemeente Grootegast kwamen het gemeentebestuur en het kerkbestuur met

elkaar in conflict vanwege het recht op de onderwijzerswoning. Hoofdonderwij-

zer Friedes Jans Laméris van Sebaldeburen ontving vlak na de invoering van de

nieuwe onderwijswet korte tijd 75 gulden als vergoeding voor het gemis van vrije

woning, maar om onduidelijke redenen was de gemeente hiermee gestopt. De

hoofdonderwijzer maakte hiertegen bezwaar bij Gedeputeerde Staten, want hij

vond dat hij in de kosterij woonde uit hoofde van zijn functie van koster. De ge-

meente liet Gedeputeerde Staten echter weten ook recht te hebben op de woning,

zodat het bezwaar werd afgewezen.169 Het kerkbestuur betwistte de gemeente het

recht op de woning en gelastte hoofdonderwijzer Laméris om ‘op staande voet’

zijn woning te verlaten. De hoofdonderwijzer liet niet zomaar met zich sollen en

weigerde te vertrekken, voordat hij een overeenkomst had met de gemeente over

een ‘billijke vergoeding’. Het bedrag van 40 gulden, waarover hij had gehoord,

vond hij veel te weinig aangezien hij zo’n bedrag al kwijt zou zijn aan de verhui-

zing. Hoofdonderwijzer Laméris vond het moeilijk zijn huis te verlaten, maar hij

kon het gemeentebestuur niet dwingen hem in een huis te laten wonen waar de

gemeente geen recht op had.170 De Gedeputeerde Staten beval het gemeentebe-

stuur om hoofdonderwijzer Laméris een vergoeding te geven voor het gemis van

vrije woning met terugwerkende kracht vanaf januari 1860 tot een bedrag ‘in

evenredigheid met de huurwaarde der huizen en zijnen stand in de maatschap-

pij’.171 Uiteindelijk stelde het gemeentebestuur van Grootegast de vergoeding

vast op een karige f 45,83.172 Hoofdonderwijzer Laméris zocht weer steun bij

Gedeputeerde Staten, maar ditmaal zonder succes.173 In 1879 deed Laméris nog

een poging om een hogere vergoeding te krijgen en weer werd zijn verzoek af-

gewezen, nu met het argument dat hij slechts een klein gezin zonder kinderen had

met alleen een dienstmeid. Hoofdonderwijzer Laméris had al vijftien jaar genoe-

gen genomen met zijn jaarwedde. De gemeenteraad vermoedde dat hij zo vlak

voor zijn pensioen opnieuw om een verhoging vroeg, omdat de vergoeding voor

vrije woning ook van invloed was op de hoogte van zijn pensioengeld.174 Hoofd-

onderwijzer Laméris ging in februari 1882 met pensioen. 281
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Vanwege het conflict met de kerkgemeente stond er ook voor zijn opvolger geen

onderwijzerswoning ter beschikking. De nieuwe hoofdonderwijzer, Ernest Smit,

gaf de gemeenteraad in januari 1884 te kennen dat hij geen behoorlijke woning

in het dorp Sebaldeburen kon krijgen. De gemeenteraad vond het daarom wen-

selijk om een onderwijzerswoning te laten bouwen en ging op zoek naar een ge-

schikt bouwterrein.175 Drie maanden later nam hoofdonderwijzer Smit ontslag

om gewoon onderwijzer te worden in Eenrum. Mogelijk speelde de afwezigheid

van een onderwijzerswoning mee in zijn opmerkelijke besluit om een lagere

functie te aanvaarden. Een fraaie behuizing voor het hoofd van de school was

een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde die het beroep van hoofdonder-

wijzer aantrekkelijk maakte. De nieuwe hoofdonderwijzer, Derk Arkema, die in

augustus 1884 was benoemd, werd een nieuwe onderwijzerswoning in het voor-

uitzicht gesteld, maar de bouw hiervan liet op zich wachten. In december van

dat jaar schreef hij een verontruste brief aan de schoolopziener met het verzoek

spoed te maken met de nieuwe onderwijzerswoning aangezien de huur van zijn

kamer bijna afliep.176 Uiteindelijk kwam in 1885 de nieuwe woning voor het

hoofd van de lagere school in Sebaldeburen gereed.

Geschillen over de vergoeding voor het gemis van vrije woning
Veel geschillen over de vergoeding voor het gemis van vrije woning tussen ge-

meentebesturen en hoofdonderwijzers werden aan Gedeputeerde Staten voor-

gelegd. Als de hoofdonderwijzer voorzien was van een passende woning, ook

al was dit de kosterij uit hoofde van zijn functie als koster, dan beschikte Ge-

deputeerde Staten meestal ten gunste van de gemeente. Zo ondervond ook de

hoofdonderwijzer van Westerwijtwerd die in maart 1875 Gedeputeerde Staten

verzocht om een vergoeding voor het gemis van vrije woning. Gedeputeerde

Staten constateerde dat de hoofdonderwijzer al voor de invoering van de wet

koster en voorzanger was, waarvoor hij vrije woning van de kerk genoot en al

die jaren nooit hierover had geklaagd.177 Zij wees daarom het verzoek af met

het argument dat het gemeentebestuur wettelijk in een vrije woning moest

voorzien als het nog niet op een andere manier was geregeld.178 Gedeputeerde

Staten legde de wet hier anders uit dan de onderwijsinspecteurs en de minister.

In 1880 werd dit eveneens duidelijk toen hoofdonderwijzer Wolthuis van de

openbare lagere school in Rottum een beroep deed op de circulaire uit 1861.179

De hoofdonderwijzer genoot als koster en organist voor de Nederlands Her-

vormde gemeente vrije woning met tuin en vond daarom dat hij recht had op

een vergoeding voor het gemis van vrije woning. De gemeenteraad had dit ver-

zoek afgewezen, omdat zij bij de verhoging van zijn jaarwedde van 475 naar

600 gulden hiermee rekening had gehouden. Tien jaar lang had de hoofdonder-

wijzer stilzwijgend ingestemd met deze regeling. De hoofdonderwijzer vond

dat hij de onderwijsinspecteurs en de minister aan zijn zijde had, maar Gede-

puteerde Staten onthield zich verder van inmenging in deze zaak.180

Vanwege de vele conflicten over de vergoeding voor gemis aan vrije woning

kreeg Gedeputeerde Staten in de onderwijswet van 1878 de bevoegdheid tot de

vaststelling van het bedrag voor de vergoeding.181 De verwachting van de

schoolinspectie was dat de vrije woning of de vergoeding onder de nieuwe wet

billijker werd geregeld.182 Toch ontstonden ook na de nieuwe onderwijswet van

1878 weer geschillen over de vergoeding voor vrije woning in het geval dat de

onderwijzer al uit hoofde van de kerkelijke bedieningen een woning had.183
282
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Onderhoud van de onderwijzerswoning
De constructie onderwijzerswoning annex kosterij creëerde soms onduidelijk-

heid over wie nu verantwoordelijk was voor het onderhoud van de woning. De

kerkgemeente die de kosterij in eigendom had, voerde waarschijnlijk het nood-

zakelijke onderhoud uit. Problemen ontstonden er pas op het moment dat zij in

gebreke bleef en de woning vervallen raakte. Voor de hoofdonderwijzer was het

dan niet altijd duidelijk bij wie hij aan moest kloppen om zijn woning te laten

opknappen. Aangezien de onderwijswet van 1857 de gemeente verplichte om

vrije woning aan te bieden, was het logisch dat de hoofdonderwijzer zich eerst

wendde tot het gemeentebestuur. Daarom meldde de nieuw benoemde hoofdon-

derwijzer Thomas Dolfsma van Lutjegast zijn klachten over de toestand van de

onderwijzerswoning bij de plaatselijke schoolcommissie. De hoofdonderwijzer

achtte zijn woning ongeschikt om in te wonen. Het probleem was dat de koste-

rij in eigendom was van de Nederlands Hervormde kerk van Lutjegast. Het col-

lege van B&W trad naar aanleiding van de klachten van de hoofdonderwijzer

daarom in overleg met de kerkvoogden en kerknotabelen over het herstel en on-

derhoud van de woning. De kerkvoogden stelden voor om eenderde van de kos-

ten te betalen als het gemeentebestuur de overige tweederde zou betalen of dat

de gemeente de kosterij annex onderwijzerswoning in eigendom zou overne-

men.184 Op dit punt waren de onderhandelingen afgebroken. Ondertussen

woonde hoofdonderwijzer Dolfsma al meer dan een half jaar in een onbewoon-

baar huis. De schoolcommissie ging zich met de zaak bemoeien en eiste van het

gemeentebestuur het spoedige herstel van de woning, anders moest zij een ver-

vangende woning of een vergoeding hiervoor aanbieden.185 De bemiddeling van

de schoolcommissie haalde niet veel uit en hoofdonderwijzer Dolfsma richtte

zich tot Gedeputeerde Staten. Er bleek een resolutie uit 1836 te bestaan, waarin

de kerkvoogdij van Lutjegast volledig belast was met het onderhoud van de kos-

terswoning. Dolfsma diende zich tot de kerk te wenden om zijn woning in ‘be-

hoorlijk bewoonbare staat’ op te leveren. Het burgerlijk bestuur was volgens

Gedeputeerde Staten niet verplicht om hem vervangende woonruimte of een

vergoeding te geven.186 Hoofdonderwijzer Dolfsma werd zo van het kastje naar

de muur gestuurd. In de tussentijd stortte in februari 1861 het dak van de loods

bij de onderwijzerswoning in. De geplaagde hoofdonderwijzer waarschuwde de

burgemeester van Grootegast dat de schoolturf en de schoolmeubelen die in de

loods stonden nu gemakkelijk geroofd konden worden.187 Pas in de zomer van

1861 kwam er een oplossing voor het geschil en werd een bestek voor de ver-

bouw van de onderwijzerswoning in Lutjegast goedgekeurd door de gemeente-

raad. De gemeente had een overeenkomst gesloten met de kerkvoogden, waar-

in zij vastlegde de kosterij voor tien gulden per jaar te huren zolang de betrek-

king onderwijzer en koster door dezelfde persoon bekleed werd. Het onderhoud

kwam voor kosten van de gemeente en de andere lasten en belastingen voor de

Nederlands Hervormde gemeente van Lutjegast.188 Uiteindelijk besloot de ge-

meente in 1872 de school en kosterswoning van de kerk te kopen voor een be-

drag van 1300 gulden met een jaarlijkse grondpacht van vijf gulden.189

In de gemeente Slochteren was het juist de Nederlands Hervormde gemeente

die constateerde dat de kosterij in Kolham niet meer voldeed. In 1862 nam zij

het initiatief tot de bouw van een nieuwe kosterij. De kerkvoogden van de Ne-

derlands Hervormde gemeente in Kolham vonden dat de gemeente hieraan mee

moest betalen en vroegen daarom een subsidie aan van 1400 gulden met de con- 283
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ditie dat het gebouw mede bestemd zou blijven als onderwijzerswoning. De pro-

vincie Groningen had al een subsidie van 700 gulden toegezegd onder voor-

waarde dat de gemeente ook een bijdrage zou leveren. Het gemeentebestuur van

Slochteren weigerde dit verzoek, omdat zij alleen het herstel of bouw van scho-

len wilde subsidiëren en dit gebouw in strikte zin een kerkelijk gebouw was. Het

argument was dat: ‘het verleenen van eenige subsidie een gevaarlijk antecedent

voor andere kerkelijke gemeenten der burgerlijke gemeente zou daarstellen’.190

De gemeente stelde zich op het standpunt van een strikte scheiding tussen kerk

en staat. Uiteindelijk zwichtte het gemeentebestuur om de subsidie toe te ken-

nen, want volgens de wet behoorde zij een woning ter beschikking te stellen aan

de hoofdonderwijzer. Mogelijk speelde ook mee dat één van de raadsleden

mede ondertekenaar was van het subsidieverzoek. In de gemeenteraad zaten va-

ker kerkvoogden en kerknotabelen, waardoor er binnen het gemeentebestuur

meestal sprake was van een vermenging van kerk en overheid.191

Voor de schoolopzieners, die niet altijd precies op de hoogte waren van alle

lokale omstandigheden, vormde het eigendomsrecht op de onderwijzerswoning

vaak een verwarrende situatie. Het gemeentebestuur was verantwoordelijk

voor de uitvoering van de onderwijswet en de schoolinspectie had de taak haar

te controleren. De schoolopzieners hielden toezicht op de staat van het school-

gebouw en de onderwijzerswoning. Schoolopziener Renssen constateerde in

januari 1875 dat de onderwijzerswoning in Engelbert in een slechte staat ver-

keerde en sprak het gemeentebestuur hierop aan. Deze erkende het probleem,

maar verwees hem door naar de kerk aangezien de woning van de kerk was en

het schoolgebouw van de gemeente. De schoolopziener, die officieel geen re-

latie met de kerk had, legde daarom de zaak voor aan Gedeputeerde Staten in

de hoop dat deze zijn invloed aan kon wenden om de kerk te bewegen onder-

houd te plegen.192 De schoolinspectie stond machteloos tegenover de kerkelij-

ke gemeenten en kon hen geen verplichte maatregelen opleggen. De enige mo-

gelijkheid was dat de gemeente het schoolgebouw en onderwijzerswoning

kocht van de Nederlands Hervormde gemeente of zelf een nieuwe school en

woning ging bouwen.

De kosterij als pensioenvoorziening voor de oud-hoofdonderwijzer
Het wonen in de onderwijzerswoning annex kosterij uit hoofde van twee func-

ties, kon ook na het pensioen van de hoofdonderwijzer nog voor problemen

zorgen. De onderwijswet van 1857 had een pensioenregeling voor onderwijs-

gevenden ingesteld die het financieel mogelijk maakte om vanwege ouderdom

te stoppen met werken. De kerk verzorgde echter geen pensioen voor de kos-

ter. Als de oude hoofdonderwijzer vanwege een lage jaarwedde slechts weinig

pensioen kreeg, kon hij als zijn gezondheid het toeliet de kerk verzoeken om

nog door te mogen blijven werken als koster. Daarmee behield hij het recht om

in de kosterij te wonen. Op dat moment had de gemeente een probleem met de

huisvesting van de nieuwe hoofdonderwijzer. De kosterij was eigendom van de

kerk en die bepaalde wie erin mocht wonen. Zo zat het gemeentebestuur van

Stedum na het overlijden van de oude hoofdonderwijzer in november 1875 met

zijn handen in het haar, want de kerk had de weduwe toegezegd om nog een

jaar in de kosterij te blijven wonen. Bij de benoeming van een nieuwe hoofd-

onderwijzer kon de gemeente nu geen woning ter beschikking stellen. Het ge-

meentebestuur bedacht als oplossing om de hulponderwijzer die belast was met284
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de functie van hoofd langer dan de wettelijke toegestane termijn aan te houden

tot het moment dat de weduwe zou vertrekken. Het verzoek om toestemming

hiervoor werd afgewezen en de gemeente diende gewoon aan zijn verplichtin-

gen te voldoen.193

In de gemeente Slochteren lag in 1874 de situatie rond de oude hoofdonder-

wijzer van Schildwolde nog ingewikkelder. De nieuwe hoofdonderwijzer Pie-

ter de Graaff jr. was de zoon van de oude hoofdonderwijzer en woonde nog

bij zijn vader in de kosterij. De kerkvoogden hadden de oude hoofdonderwij-

zer voor zolang hij leefde het recht op de kosterij gegeven, terwijl de nieuwe

hoofdonderwijzer de kerkelijke bedieningen verzorgden. Hoofdonderwijzer

De Graaff klaagde bij het gemeentebestuur dat hij geen vrije woning had en

hiervoor ook geen vergoeding ontving.194 De gemeenteraad oordeelde dat hij

uit hoofde van de functie van koster aanspraak maakte op de kosterij waarin

hij ook woonde.195 De schoolopziener zag geen grond voor onthouding van

de vergoeding en verzocht het gemeentebestuur aan de wet te voldoen.196 De

burgemeester bood vervolgens de kerkvoogden van Schildwolde een som van

vijftig gulden aan ‘als vergoeding voor huur eener woning in deze de koste-

rij, niet behoorende aan de Gemeente, en bewoond wordende door den hoofd-

onderwijzer te Schildwolde’. De kerkvoogden weigerden dit aanbod, waarop

de burgemeester dit bedrag van vijftig gulden aan de hoofdonderwijzer gaf.197

In 1878 trouwde hoofdonderwijzer De Graaff en ging nu met zijn vrouw een

huis huren voor 250 gulden, omdat de onderwijzerswoning nog steeds niet

beschikbaar was. De hoofdonderwijzer wendde zich voor een verhoging van

zijn vergoeding rechtstreeks tot de schoolopziener. De burgemeester weiger-

de om een verhoging te geven en had er zelfs voor gezorgd dat de hoofd-

onderwijzer minder geld kreeg.198 De burgemeester zag de betaling van het

bedrag van 50 gulden niet als een overeenkomst met de hoofdonderwijzer,

maar als de inwilliging van een verzoek van de kerkvoogden.199 De Commis-

sie van Onderwijs oordeelde uiteindelijk over deze zaak dat het gemeentebe-

stuur huur betaalde voor de kosterij om de hoofdonderwijzer die tevens kos-

ter was van vrije woning te voorzien en zo aan haar verplichting had voldaan.

Dat de hoofdonderwijzer zijn ouders liet wonen in de kosterij en zelf een an-

der huis huurde was zijn eigen zaak.200 De gemeente was niet verplicht om

voor twee woningen te zorgen.201 Hoofdonderwijzer De Graaff legde zich pas

neer bij deze uitspraak, nadat het gemeentebestuur dreigde zijn ouders uit hun

huis te zetten.202

De oplossing van sommige gemeenten was om huur te gaan betalen aan de

kerkelijke gemeente voor het gebruik van de kosterij als onderwijzerswoning.

Gedeputeerde Staten van Groningen accepteerde deze wijze waarop gemeen-

ten uitvoering gaven aan de onderwijswet. In sommige gevallen kregen de

hoofdonderwijzers dit bedrag weer terug van de kerk, in andere gevallen leden

ze zo derving aan inkomsten. 

Regelingen met de kerk over huur of koop van de kosterij
Na 1880 werd voor het bepalen van de hoogte van de pensioenen in de bereke-

ning ook de huurwaarde van de onderwijzerswoning meegenomen die soms

een fors deel van het inkomen uitmaakte. In januari 1881 was in de gemeente

Hoogezand bijvoorbeeld de laagste huurwaarde 120 gulden per jaar voor de

onderwijzerswoning in Westerbroek, maar de hoogste voor het huis naast de 285
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mulo-school voor 500 gulden. Deze bedragen kwamen bovenop het inkomen

van de hoofdonderwijzer.203 In de provincie Groningen bleken in 1880 nog 31

hoofdonderwijzers in de kosterij te wonen zonder dat de gemeente de kerk of

de hoofdonderwijzer hiervoor een vergoeding betaalde.204 De gemeenten wa-

ren nu verplicht om aan te geven welke regeling over bewoning en onderhoud

zij met de kerkgemeente hadden gemaakt. In sommige gevallen ging het om

een soort schijnregelingen. Het recht op de kosterswoning was gewoon over-

gedragen aan de burgerlijke gemeente die daarmee het onderhoud voor zijn

rekening nam. Soms betaalde de gemeente een symbolisch bedrag aan huur.

Met deze overeenkomst tussen de burgerlijke gemeente en de kerkelijke ge-

meente verloren de hoofdonderwijzers het recht op een vergoeding voor het

gemis aan vrije woning. Op die manier leverden zij een deel van hun inkomen

in dat zij verdienden met hun werkzaamheden als koster. De gemeente Appin-

gedam gaf bijvoorbeeld aan dat zij de woning voor 125 gulden huurde van de

Nederlands Hervormde kerkgemeente, terwijl in het verslag van de schoolin-

spectie uit 1878 nog stond dat ‘de woning tot het kosterschap behoort’.205 Het

gemeentebestuur van Ulrum was de enige die eerlijk de werkelijke situatie

beschreef:

‘De onderwijzer H. Sikkema bewoond een huis dat aan de kerk toehoort en
dat hem als koster en niet als onderwijzer verstrekt wordt. De gemeente be-
taalt evenwel aan de kerk te Niekerk en Vliedorp jaarlijks f 85 in naam als
huur, doch in werkelijkheid als eene tegemoetkoming in de kosten van onder-
houd der woning van den onderwijzer-koster te Houwerzijl. Van eene eigen-
lijke verhuring der kosterij aan de gemeente, om als woning van den onder-
wijzer te dienen, is dan ook geen sprake. Mogt de onderwijzer-koster ophou-
den, onderwijzer te zijn, dan zou hij de woning als koster blijven bewonen.’206

Deze openheid was te verklaren uit het feit dat in de gemeente veel voorstan-

ders van het bijzondere onderwijs woonden. De gemeente Ulrum was de baker-

mat van de Afscheiding, een beweging van gereformeerden die zich al in 1834

had afgescheiden van de Nederlands Hervormde Kerk. De gereformeerden

hadden kritiek op de band tussen de openbare school en de Nederlands Her-

vormde kerk. Als zij hun eigen bijzondere, op gereformeerde leest geschoeide

scholen wilden oprichten, dienden zij zelf de kosten te dragen. De financiering

van de onderwijzerswoning door de Nederlands Hervormde Kerk werd daarom

als oneigenlijke concurrentie beschouwd.207

De hoofdonderwijzers van de dorpen in de gemeente Bierum woonden in de

kosterswoning die tot dit doel was afgestaan aan de burgerlijke gemeente

‘zoolang de betrekking van onderwijzer met de kerkel. bedieningen door den-
zelfden titularis wordt waargenomen’. De gemeente had de woning in een soort

bruikleen zonder hiervoor te hoeven betalen. Aan het begin van de twintigste

eeuw leidde deze situatie alsnog tot problemen. De hoofdonderwijzers van

Holwierde en Krewerd klaagden bij Gedeputeerde Staten over het gemis aan

vergoeding voor huishuur.208 Volgens de gemeente hadden zij geen recht op

een aparte vergoeding aangezien de kerk de kosterij gratis ter beschikking had

gesteld voor de hoofdonderwijzer. Het geschil sleepte nog een aantal jaren

voort totdat hoofdonderwijzer Sikkema van Krewerd besloot zijn zaak voor de

rechter te brengen om een uitspraak hierover te krijgen. Op 6 april 1906 stelde286
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de rechtbank van Groningen de eiser gedeeltelijk in het gelijk en veroordeelde

de gemeente tot vijf maal het bedrag van 150 gulden.209 Het gemeentebestuur

ging vervolgens in beroep bij het Gerechtshof in Leeuwarden die het vonnis

vernietigde. Het Hof oordeelde dat de rechtbank in Groningen niet bevoegd

was, omdat het hier om een publiekrechterlijke verhouding tussen overheid en

burger ging en niet een privaatrechterlijke tussen twee burgers. De eis van

hoofdonderwijzer Sikkema werd ongegrond verklaard en hij draaide als eiser

op voor de kosten van het proces van f 73,50.210 Hoofdonderwijzer Sikkema

die met zijn 72 jaar nog van een goed pensioen had willen genieten, overleed

nog datzelfde jaar.

Voor de gemeenten was een huurregeling voor de kosterij met de kerk

meestal veel goedkoper dan een vergoeding voor de huur van een andere wo-

ning. In 1861 huurde het gemeentebestuur van Grootegast de kosterij in Lut-

jegast voor slechts 10 gulden per jaar. Het bedrag van 50 gulden dat de ge-

meente Slochteren betaalde voor de woning was meer gangbaar voor een dorp

in de provincie. Sommige kerkgemeenten, zoals in de gemeente Bierum,

stonden de kosterijen kosteloos af aan de burgerlijke gemeenten. De meeste

stelden wel de voorwaarde dat het gemeentebestuur het onderhoud voor haar

rekening nam. Dit gebeurde onder andere in Oldehove waar het huis door de

gemeente werd onderhouden, ‘terwijl de kerk zich het eigendomsregt toe-

kent’. De huurbedragen liepen in de andere gevallen van 50 gulden op tot 200

gulden in het dorp Tjamsweer, maar hier was ook de huur voor het schoolge-

bouw bij inbegrepen die eveneens eigendom was van de Nederlands Her-

vormde gemeente.211

De gemeenteraad van Slochteren had al in april 1873 besloten om de kerk-

voogdijen voor de onderwijzerswoningen in Hellum, Harkstede, Siddeburen,

Schildwolde en Slochteren 50 gulden huur te betalen en 15 gulden voor die in

Kolham.212 De kerkvoogden van Siddeburen vonden het bedrag van 50 gulden

te weinig en wilden 85 gulden.213 In 1879 vroegen de kerkvoogden van Sidde-

buren voor de huur van het huis en de tuin bewoond door de hoofdonderwijzer

een bedrag van 225 gulden. Voor de gemeente Slochteren was dit aanleiding

om te kijken of zij de kosterijen van de kerkelijke gemeenten konden kopen.214

De kerkelijke gemeenten reageerden positief en na enig onderhandelen, kocht

de gemeente Slochteren de kosterijen in Hellum, Schildwolde, Slochteren en

Kolham als woning voor de hoofdonderwijzer.215 Pas na het overlijden van het

hoofd van de school in Siddeburen in 1884 bereikten het gemeentebestuur en

de kerkvoogden van Siddeburen een overeenstemming over de verkoopprijs en

ging de kosterij, tuin, boomgaard en daarnevens liggende laan ‘thans dienende

als speelplaats’ voor 3000 gulden over in handen van de gemeente Slochteren.

Nu kon de gemeente het nieuwe hoofd een vrije woning aanbieden zonder af-

hankelijk te zijn van de kerk. De schoolopziener merkte hierover op dat hij dit

een ‘gezondere’ situatie vond. Ook was hij blij dat er nu ruimte was om de

school zonodig te vergroten.216 De gemeente Slochteren had besloten om de

kosterij van Harkstede niet te kopen, omdat de woning in een zeer slechte toe-

stand verkeerde. In 1884 liet het gemeentebestuur een nieuwe onderwijzers-

woning en school in Harkstede bouwen.217

De verplichte betaling van huur aan de kerk was een eerste stap in de rich-

ting van het aankopen of bouwen van gemeentelijke onderwijzerswoningen.

De onderwijswet van 1878 wilde de vermenging van functies en financiën tus- 287
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sen de openbare school en Nederlands Hervormde kerk verder beperken. De

gemeenten mochten niet meer financieel profiteren van voorzieningen van de

kerk. De snelste manier voor de gemeenten om in een onderwijzerswoning te

voorzien, was de aankoop van de bestaande kosterij waar de hoofdonderwijzer

al in woonde. De gemeente hoefde dan geen huur meer te betalen en de hoofd-

onderwijzer bleef een verhuizing bespaard.

De bouw van onderwijzerswoningen na 1878
De liberale onderwijswet van 1878 gaf een impuls aan de bouw van nieuwe on-

derwijzerswoningen. Er kwam een einde aan het vrije wonen in de kosterij en

gemeenten werden verplicht in een onderwijzerswoning te voorzien door mid-

del van huren of zelf bouwen. De Rijksoverheid ging volgens het Bouwbesluit

van 1880 dertig procent van de bouwkosten voor scholen en onderwijzerswo-

ningen subsidiëren.218 Veel gemeente grepen deze regeling aan om bij de bouw

van een nieuwe school ook een in dezelfde stijl bijpassende onderwijzerswo-

ning te bouwen. Nog in 1912 sprak hoofdonderwijzer Sterringa lovende woor-

den over deze secundaire arbeidsvoorwaarde voor de schoolhoofden. Wel

meende hij dat een ambtswoning alleen geschikt was voor in de dorpen. Sinds

een twintigtal jaren gingen de school- en gemeentebesturen bij het bouwen van

de onderwijzerswoning uit van het idee om ‘het dorp een prettig uitziend en

flink huis rijker’ te maken. Sterringa vond de ambtswoning van het dorps-

schoolhoofd door zowel het gebouw zelf als de tuin eromheen vaak veel pres-

tigieuzer dan de huizen van de andere burgers in het dorp.219

De schoolopziener van het district Winschoten was in 1887 veel minder te

spreken over deze grootse bouwplannen. Hij vond de onderwijzerswoningen,

vooral in plattelandsdorpen waar de grondprijs laag was, in verhouding tot de

jaarwedde van de hoofdonderwijzer te groot. Volgens hem gingen sommige ge-

meentebesturen prat op hun fraaie, kostbare schoolgebouwen en brachten de

onderwijzerswoning daarmee in overeenstemming. De grote tuin, waar de

hoofdonderwijzer zijn eigen groente kon verbouwen, werd gezien als een aan-

vulling op zijn inkomen. Maar de onderwijzer had helemaal geen tijd om een

tuin te onderhouden en het was te duur om iemand anders dit te laten doen. De

schoolopziener zag liever een kleinere tuin en een verhoging van de jaar-

wedde.220 In 1892 werd de rijksbijdrage voor het bouwen van onderwijzerswo-

ningen, waarschijnlijk door het grote succes, alweer afgeschaft. Zo kwam ook

een einde aan de bouwdrift van kostbare woningen door de gemeenten. De

schoolopziener zag met genoegen dat de intrekking van deze subsidieregel had

geleid tot een grotere eenvoud in nieuw, gebouwde, onderwijzerswoningen.221

De fraaie onderwijzerswoning verleende niet alleen status aan het hoofd van

de school. Belangrijk was dat een nieuwe hoofdonderwijzer van elders gelijk

een woning van zijn stand naast de school kon betrekken. Hoofdonderwijzer

Van Braambeek in Warffum zag de bedoeling van het recht op vrije woning als

volgt: ‘dat de onderwijzer, zooveel de Gemeente dit vermag, door haar worde

gevrijwaard voor die zorgen, welke op zijn onderwijs nadeeligen invloed kun-

nen uitoefenen’, zodat zijn aandacht onverdeeld op het onderwijs gericht kon

zijn zonder zich zorgen te hoeven maken of hij wel onderdak had. Van Braam-

beek had dit probleem bij zijn benoeming aan de mulo in 1874 aan den lijve

ondervonden. De onderwijzerswoning werd al bewoond door het hoofd van de

gewone, openbare lagere school. In 1877 vroeg Van Braambeek om een verho-288
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ging van de vergoeding voor het gemis van vrije woning aangezien hij vergeef-

se pogingen had aangewend om ‘op voordelige wijze’ te slagen in het huren

van een huis. Hij had ‘het verlangen’ om spoedig ‘onder de burgers eene aan

mijnen stand passende plaats te kunnen innemen’.222 De gemeente vond uitein-

delijk in 1882 een geschikte woning en tuin voor Van Braambeek met een vast-

gestelde huurwaarde van 200 gulden.223 Hij moest tot 1900 wachtten voordat

de gemeente speciaal voor hem een nieuwe onderwijzerswoning liet bouwen.

Bij de oplevering schreef hij een woord van dank aan de gemeenteraad ‘voor

de onbekrompen wijze’, waarop deze ‘zijnen lang gekoesterden wensch’ in

vervulling had laten gaan. Van Braambeek vond dat de nieuwe woning voldeed

‘aan alle eischen, die men op het punt van hechtheid, sierlijkheid en geriefelijk-

heid aan eene onderwijzerswoning zou kunnen stellen’. De nieuwe woning

motiveerde hem om ‘met onverdroten ijver en de warmste toewijding de hem

toevertrouwde onderwijsbelangen te blijven bevorderen’.224 Een fraaie onder-

wijzerswoning kon worden beschouwd als waardering van het gemeentebe-

stuur voor de onderwijzer en een erkenning van het belang van het onderwijs.

Het nadeel van een vrije woning was volgens Sterringa dat het schoolhoofd

genoodzaakt was hier te wonen, anders leed de hoofdonderwijzer een derving

aan inkomsten.225 Daarom vond hij in grotere plaatsen met een ruim aanbod

aan goede woningen het systeem van geldelijke vergoeding beter, ‘vooral ook

beter dan het bouwen van eene royale, duur te bewonen ambtswoning naast een

school in een achterstraat’.226 De scholen in de stad lagen verspreid over de

verschillende wijken. Zeker de armenscholen stonden meestal op een minder

prominente plek dan ‘de’ school in het dorp.

Besluit

De onderwijswet van 1857 maakte officieel een einde aan de ‘verplichte’ ver-

bintenis tussen de functie van hoofdonderwijzer en de kerkelijke bedieningen,

maar in de praktijk bleef deze combinatie in de provincie Groningen nog tot het

begin van de twintigste eeuw bestaan. Het aanvragen van een vergunning voor

het bekleden van de kerkelijke bedieningen bij Gedeputeerde Staten bleek in

de praktijk een formaliteit te zijn. Zij verleende altijd haar toestemming aange-

zien er geen bezwaar werd gemaakt tegen de traditionele combinatie van

schoolmeester en koster. Voor de hoofdonderwijzers was het uitoefenen van de

kerkelijke bedieningen geen vrijwillige keuze, maar waren deze verbonden aan

de functie van hoofd van de school. De hoofdonderwijzer kon de kerkelijke be-

dieningen moeilijk weigeren, want dat zou zijn benoeming tot hoofd van de

school in gevaar kunnen brengen. De hoofdonderwijzer zou ook een dief van

zijn eigen portemonnee zijn als hij de functie van koster niet zou aannemen. In

de provincie Groningen is geen geval bekend van weigering door de hoofdon-

derwijzer. Alleen durfden twee hoofdonderwijzers voorzichtig de vraag te stel-

len aan de schoolopziener of zij de kerkelijke bedieningen mochten opzeggen.

De inkomsten van de kerkelijke bedieningen varieerden per kerkgemeente en

waren soms hoger dan de gemeentelijke jaarwedde. Gemeentebesturen hielden

bij de vaststelling van de jaarwedde rekening met de inkomsten uit de kerkelij-

ke bedieningen. De Nederlands Hervormde Kerk subsidieerde zo een groot

deel van het openbaar onderwijs. 289
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De gemeente diende een geschikte onderwijzerswoning ter beschikking te stel-

len aan de hoofdonderwijzer om het wonen in de kosterij te ontmoedigen. In de

Groningse praktijk kwam het erop neer dat gemeenten een kleine huur voor de

kosterij gingen betalen aan de kerkgemeenten en het onderhoud op zich namen.

Een aantal hoofdonderwijzers probeerde meestal tevergeefs een vergoeding

voor huisvesting te krijgen van de gemeenten met het argument dat zij uit hoof-

de van hun functie als koster in de kosterij woonden. Deze derving aan inkom-

sten leverde vele geschillen tussen hoofdonderwijzers en gemeentebesturen op.

Het onderhoud van de onderwijzerswoning leidde soms tot onenigheid tussen

gemeentebestuur en kerkbestuur, waarvan de hoofdonderwijzer vaak de dupe

werd. Uiteindelijk leidde de verplichting tot vaststelling van de huurwaarde

van de onderwijzerswoning in de onderwijswet van 1878 ertoe dat steeds meer

kerkgemeenten huur gingen vragen voor de kosterij. Volgens het Bouwbesluit

van 1880 konden gemeenten een tegemoetkoming krijgen in de bouwkosten

voor onderwijzerswoningen, waarop veel gemeenten besloten om zelf een on-

derwijzerswoning te bouwen. Deze bouwlust zorgde in ieder geval voor een fy-

sieke scheiding tussen onderwijzer en kerk. Langzaamaan kwam de openbare

school los van de Nederlands Hervormde Kerk.

In sommige gevallen bekleedde de hoofdonderwijzer ook andere functies

binnen de Nederlands Hervormde kerk, zoals diaken, kerkvoogd en kerknota-

bel, maar hiervoor verleende Gedeputeerde Staten niet automatisch toestem-

ming. Deze functies konden belangverstrengelingen opleveren als de hoofdon-

derwijzer tevens koster was. Gedeputeerde Staten wilde zich liever niet men-

gen in kerkelijke zaken. Daarom lette zij goed op dat de hoofdonderwijzer niet

in een conflictueuze situatie terecht kon komen.

Daarnaast vervulden hoofdonderwijzers nog vele soorten bijbanen die

meestal administratief van aard waren. Gewone onderwijzers vonden vaak

baantjes in nieuwe beroepen zoals het verzekeringswezen maar ook de uitbrei-

ding van banken en de posterij. Gedeputeerde Staten beoordeelde deze neven-

functies op de hoeveelheid werk die ze omvatten, waarbij de werkzaamheden

niet onder schooltijd mochten vallen. Een ander criterium was het risico dat de

hoofdonderwijzer liep om in conflict te komen met de ouders van zijn leerlin-

gen of het gemeentebestuur. Bij de verzoeken om toestemming voor het uitoe-

fenen van een beroep door de huwelijkspartner oordeelde Gedeputeerde Staten

bij onderwijzers en onderwijzeressen verschillend. Een beroep of handel van

een echtgenote werd afgewezen, terwijl een echtgenoot een eigen beroep

mocht hebben. Zijn kostwinnerschap werd hiermee erkend. Van de onderwij-

zeressen waren geen bijbanen bekend.

De inkomsten uit de vele bijbaantjes waren niet altijd in de onderwijsbron-

nen te achterhalen, maar konden een substantiële aanvulling vormen op zijn in-

komen van een paar honderd gulden per jaar. Het hebben van nevenfuncties gaf

aan dat de onderwijsgevenden meer wilden verdienen om een bepaalde wel-

stand te bereiken en veel tijd besteedden aan zaken buiten het onderwijs om

hun inkomen op het gewenste niveau te brengen. De hoofdonderwijzer en on-

derwijzer die zijn beroep serieus nam en zich door studie verder wilde profes-

sionaliseren in het onderwijs in plaats van de kerkklok te luiden of verzekerin-

gen af te sluiten, moest proberen in de stad een baan te krijgen.
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6 Het ontslag van onderwijzers en on-
derwijzeressen

Inleiding

Een onderwijsgevende kon op eigen verzoek ontslag aanvragen bij de gemeen-

teraad vanwege een benoeming elders, ziekte of pensioen. Het ontslag kon dan

‘eervol’ rechtstreeks door de gemeenteraad worden verleend. Deze ontslagpro-

cedure verliep gewoonlijk soepel zonder tussenkomst van de schoolopziener.

Een onderwijsgevende kon niet gemakkelijk gedwongen ontslag krijgen. De

onderwijswet gaf de redenen voor ontslag aan en regelde de ontslagprocedure

voor onderwijsgevenden. Als grond voor ontslag werd in de onderwijswet van

1857 genoemd: ‘ergerlijk levensgedrag of het verspreiden van leeringen, strij-

dig met de goede zeden of aansporende tot ongehoorzaamheid aan de wetten

des lands’. Onderwijsgevenden die vanwege één van deze redenen ontslagen

werden, konden door Gedeputeerde Staten hun bevoegdheid tot het geven van

onderwijs worden ontnomen.1 Een onderwijsgevende die bij eindvonnis ver-

oordeeld was voor een misdaad of ‘diefstal, oplichting, meineed, misbruik van

vertrouwen of aantasting der zeden’ verloor automatisch zijn onderwijsbe-

voegdheid. Eenmaal verloren kon deze niet meer worden terugverkregen.2 Dit

betekende voor de onderwijsgevende het einde van zijn of haar loopbaan in het

onderwijs. Na 1878 kon aan een gedwongen ontslag het predikaat ‘niet-eervol’

worden verleend en had Gedeputeerde Staten de mogelijkheid om de niet-eer-

vol ontslagen onderwijsgevende de bevoegdheid tot het geven van onderwijs te

ontnemen.3

De gemeenteraad of het college van B&W konden als werkgever niet zelf-

standig een onderwijsgevende ontslaan. Een gedwongen ontslag kon volgens

de onderwijswet van 1857 alleen als het college van B&W en de schoolopzie-

ner gezamenlijk besloten de onderwijsgevende bij de gemeenteraad voor te

dragen voor ontslag. De gemeenteraad had de bevoegdheid tot ontslag en nam

de definitieve beslissing. Als de plaatselijke schoolcommissie of de schoolop-

ziener schorsing of ontslag wel noodzakelijk achtten, maar de gemeenteraad

‘nalatig of weigerachtig’ was dan bestond de mogelijkheid voor Gedeputeer-

de Staten om van bovenaf in te grijpen. In de nieuwe onderwijswet van 1878

bleef het ontslagrecht bij de gemeenteraad liggen, maar wijzigde de procedu-

re bij gedwongen ontslag. De bevoegdheid om het hoofd van een school voor

te dragen voor ontslag werd alleen gelegd bij de nieuwe, hoge, functie van dis-

trictschoolopziener.4 Dit betekende dat het gemeentebestuur als werkgever

buiten spel werd gezet en geen recht meer had om zelf het initiatief te nemen

om een hoofdonderwijzer te ontslaan. Een goede verstandhouding met het ge-

meentebestuur was nog steeds gewenst, want de bevoegdheid tot ontslag lag

bij de gemeenteraad. De schoolopziener kon zonder de steun van de gemeen-

teraad geen onderwijsgevenden ontslaan. Als het gemeentebestuur niet wilde

meewerken, lag voor de schoolopziener de weg via Gedeputeerde Staten

open. Als het ontslag een gewone onderwijsgevende betrof dan kon het colle- 291
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ge van B&W of de arrondissementschoolopziener een voordracht bij de ge-

meenteraad indienen. Bij beide ontslagprocedures was geen verplichte over-

eenstemming meer nodig tussen het college van B&W en de schoolinspectie.

De wetswijziging van 1889 gaf het college van B&W het recht om een hoofd-

onderwijzer bij de gemeenteraad voor te dragen voor ontslag.5 Het college van

B&W kon onafhankelijk van de schoolinspectie opereren. Zowel de district-

schoolopziener als het college van B&W waren bevoegd om een hoofdonder-

wijzer voor te dragen voor ontslag. Aan een gedwongen ontslag kon een

schorsing vooraf gaan die door het college van B&W werd toegepast onder de

voorwaarde eerst ‘den schoolopziener gehoord’ te hebben. Burgemeester en

wethouders dienden bij dit besluit rekenschap af te leggen aan de gemeente-

raad. De schorsing duurde drie maanden en kon naar gelang de beslissing van

de gemeenteraad met behoud van salaris zijn of met gedeeltelijk of geheel ver-

lies van de jaarwedde gedurende de periode van schorsing.6 Na 1878 moest de

schoolopziener voor een schorsing een voorstel indienen bij het college van

B&W en had zij het recht om te schorsen in plaats van de gemeenteraad. Een

schorsing kon volgens de nieuwe wet slechts voor een periode van één maand

en alleen met behoud van jaarwedde.7

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een aantal cases in de provincie

Groningen onderzocht om welke redenen een onderwijsgevende gedwongen

ontslag kreeg en hoe de ontslagprocedure verliep. Als er sprake was van

klachten over een onderwijsgevende werd duidelijk hoe goed de positie van

de onderwijsgevende beschermd was. Gekeken wordt wie het initiatief nam

tot ontslag en hoe een onderwijsgevende zich hiertegen kon verweren. De ver-

schillende redenen voor gedwongen ontslag komen aan de orde. Onderwijs-

gevenden konden door ziekte of ouderdomsgebreken niet meer in staat zijn

om goed onderwijs te geven. Er konden klachten zijn van ouders over slecht

onderwijs. Onderwijzers konden zich schuldig maken aan plichtsverzuim of

vanwege de militieplicht afwezig zijn. Een apart geval vormden de onderwij-

zeressen die vanwege een huwelijk of zwangerschap in een veranderde posi-

tie terecht kwamen. Al deze onderwijsgevenden konden een ‘eervol’ ontslag

krijgen. Ernstiger waren de klachten over mishandeling van leerlingen, drank-

misbruik, ontucht of misdrijven door de onderwijsgevende. De beschermde

positie van onderwijsgevenden tegen gedwongen ontslag komt het duidelijkst

naar voren bij een conflict tussen de onderwijsgevende en het gemeentebe-

stuur of het schooltoezicht aangezien zij een belangrijke rol speelden in de

ontslagprocedure.

6.1 Eervol ontslag van onderwijzers en onderwijzeressen in Groningen

Vermindering van leerlingen of opheffing van de school
In de negentiende eeuw nam het aantal leerlingen door de bevolkingsgroei al-

leen maar toe en kwamen er steeds meer arbeidsplaatsen voor gewone onder-

wijzers en onderwijzeressen. Het percentage leerlingen dat naar het openbaar

onderwijs ging nam sterk af van 80% in 1865 naar 69% in 1900.8 De oprich-

ting van bijzondere scholen kon leiden tot een vermindering van het aantal

leerlingen op de openbare scholen in de omgeving. De opheffing van een

school of de afname van het aantal leerlingen kon daarom aan het einde van292

Proefschrift binnen noten  20-10-2014  14:19  Pagina 292



de negentiende eeuw een reden zijn voor gedwongen, maar eervol ontslag. Het

aantal onderwijsgevende aan een school bepaalde meestal het aantal school-

lokalen dat er nodig waren. Gemeentebesturen dienden hier in hun bouw- en

verbouwplannen voor openbare schoolgebouwen rekening mee te houden. De

gemeenteraad van Winsum aarzelde in 1874 om tot de noodzakelijke vergro-

ting en verbouwing van de openbare school in Obergum over te gaan, omdat

er plannen waren om een bijzondere school op te richten.9 In de gemeente ’t

Zandt bleek de nieuwe openbare school die op basis van het aantal kinderen in

het dorp was gebouwd te groot toen er in 1883 ook een bijzondere, gerefor-

meerde school werd gesticht. De schoolopziener mopperde dat als de gere-

formeerde school drie jaar eerder was gebouwd het veel geld had bespaard uit

de publieke kas: ‘Nu zal men klagen dat men daartoe moet bijdragen’.10 De

gemeenteraad van Stedum wilde wegens de drie overvolle laagste klassen in

de school in Westeremden een tweede onderwijzer aanstellen, maar slechts

voor twee jaar, omdat verwacht werd dat de christelijk gereformeerden te zij-

ner tijd hun kinderen van school af zouden nemen om naar de bijzondere te

sturen. Een tijdelijke aanstelling was wettelijk niet mogelijk, maar de gemeen-

teraad mocht de onderwijzer weer ontslaan als het aantal kinderen afnam. Vol-

gens de schoolopziener was het gemeentebestuur niet verplicht om meer on-

derwijzers in dienst te houden dan de wet gebood.11 Per 1 oktober 1912 be-

sloot het gemeentebestuur om op de openbare lagere school in Beneden Kalk-

wijk twee onderwijzersbetrekkingen op te heffen wegens de oprichting van

twee bijzondere scholen in de omgeving. Het aantal leerlingen was in septem-

ber verminderd van 201 naar 152 leerlingen. Gedeputeerde Staten gaf enkel

vergunning voor het ontslaan van de onderwijzeres, maar niet voor de onder-

wijzer met verplichte hoofdakte. Het aantal leerlingen gemeten op 15 januari

1912 gold voor het gehele jaar.12 De concurrentie van bijzondere scholen zorg-

de in sommige plaatsen voor het gedwongen ontslag van openbare onderwijs-

gevenden.

Klachten over slecht onderwijs
Slechte onderwijskundige kwaliteiten van een onderwijsgevende waren vol-

gens de onderwijswet geen reden voor ontslag. De schoolopziener en de plaat-

selijke schoolcommissie probeerden via het geven van aanwijzingen aan de on-

derwijsgevenden het onderwijs te verbeteren. Jarenlang waren er klachten over

het slechte onderwijs van hoofdonderwijzer Stel in Tjuchem. In 1871 weiger-

de de gemeenteraad hem om die reden een verhoging van zijn jaarwedde.13 Na

nieuwe geruchten over het slechte onderwijs had schoolopziener Renssen in

1876 de school bezocht. De klachten bleken bewaarheid, want het onderwijs

stond op het laagste peil van het hele schooldistrict. De schoolopziener kon niet

veel meer doen dan hem een berisping geven. Hij maande hem om met ijver en

belangstelling ‘zijn gewichtigen verplichtingen’ in het onderwijs te voldoen.14

Slecht onderwijs was moeilijk los te zien van de omstandigheden waaronder de

onderwijsgevenden les moesten geven, zoals bijvoorbeeld het slechte school-

gebouw in Tjuchem.

Het hoge schoolverzuim vormde een andere belemmering voor de voortgang

van het onderwijs, omdat de onderwijzer telkens overnieuw moest beginnen,

waardoor de resultaten van het onderwijs slecht waren. In 1876 kregen enkele

onderwijzers in het vijfde schooldistrict een ongunstige beoordeling van de 293
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ouders en het gemeentebestuur vanwege de onvoldoende resultaten van hun

onderwijs. De schoolopziener was er niet zeker van of dit nu lag aan hun on-

derwijs of het schrikbarende hoge schoolverzuim. De hoofdonderwijzer van

Uiterburen had het schoolverzuim bijgehouden en dat kwam op 45%.15 Omge-

keerd kon het slechte onderwijs van een onderwijsgevende meer schoolver-

zuim in de hand werken. Schoolopziener Brugsma constateerde in 1862 dat de

vervanging van oude schoolmeesters door jonge onderwijzers, opgeleid vol-

gens de nieuwe onderwijswet, zorgde voor een getrouwer schoolbezoek. Het

viel hem op dat niemand het hoge schoolverzuim weet aan het gebrek aan ijver

en belangstelling van de onderwijzers.16 De vraag was of slecht onderwijs of

hoog schoolverzuim nu oorzaak of gevolg waren.

Gebrek aan ijver van onderwijzers kon ook leiden tot plichtsverzuim. De

onderwijsgevenden besteedden dan teveel tijd aan andere zaken, zoals bij-

voorbeeld hun vele bijbanen. Over het onderwijs van hoofdonderwijzer Cam-

minga Jeltes in Veendijk had de plaatselijke schoolcommissie van Slochteren

klachten binnengekregen. Hij stuurde de kinderen op vrijdagmiddag al om

twee uur naar huis, een uur eerder dan het lesrooster aangaf. Ook gaf hij ze

soms enkele dagen, en zelfs een keer een week vakantie zonder dit te melden

aan de plaatselijke schoolcommissie of het gemeentebestuur. De plaatselijke

schoolcommissie had hem hierop aangesproken, maar dit had niet geholpen.

Om die reden riepen zij de hulp in van de schoolopziener.17 Mogelijk had een

berisping van de schoolopziener meer succes om de hoofdonderwijzer zijn

plichten te laten vervullen.18 Klachten over slecht onderwijs en plichtsver-

zuim vormden geen directe aanleiding tot ontslag. Een reprimande en enkele

onderwijskundige aanwijzingen van de schoolopziener moesten leiden tot

beter onderwijs.

Ontslag ‘uit hoofde van ziels- of lichaamsgebreken’
De onderwijswet van 1857 bood de mogelijkheid om een pensioen beschikbaar

te stellen voor onderwijzers die ‘uit hoofde van ziels- of lichaamsgebreken’ on-

geschikt waren voor het onderwijs. Voorwaarde was dat de onderwijzer al tien

jaar in het onderwijs had gewerkt en zowel de schoolopziener als Gedeputeer-

de Staten van Groningen een verklaring van zijn ongeschiktheid voor het on-

derwijs gaven. De hoogte van het pensioen voor een zieke onderwijsgevende

was gebaseerd op het aantal dienstjaren in het openbaar lager onderwijs.

Meestal ging het om onderwijsgevenden die al door ouderdomsgebreken ge-

plaagd werden, maar nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hadden bereikt.

Het was de schoolopziener die de onderwijsgevende ongeschikt voor het on-

derwijs verklaarde, meestal op basis van een attest van een dokter. De hoofd-

onderwijzer van Scharmer vroeg in 1871 eervol ontslag aan bij de schoolopzie-

ner en stuurde een attest van zijn geneesheer mee, waarin stond dat hij onge-

schikt was voor het onderwijs vanwege een ‘chronische ongesteldheid’. De

hoofdonderwijzer was 62 jaar oud en kwam nog niet in aanmerking voor een

gewoon pensioen. Daarom verliep zijn aanvraag via de schoolopziener.19 Het

vervolg van de procedure was dat de gemeenteraad hem eervol ontslag verleen-

de, waarna het gemeentebestuur een aanvraag voor pensioen kon indienen bij

de minister. Zonder officiële verklaring van de schoolopziener nam de minis-

ter een pensioenverzoek niet in behandeling. Om die reden werd in augustus

1874 de aanvraag van de burgemeester voor het pensioen voor de hoofdonder-294
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wijzer Pieter Jan de Graaff van Schildwolde afgewezen. De hoofdonderwijzer

had al in april last gekregen van hevige koortsen, waardoor hij geen onderwijs

meer kon geven. Aangezien de hoofdonderwijzer pas vijftig jaar oud was, had

hij een verklaring nodig van de schoolopziener. Op 13 augustus verzocht

hoofdonderwijzer De Graaff de schoolopziener om alsnog een officiële verkla-

ring op te sturen die gedateerd was voor het raadsbesluit tot zijn ontslag van

mei.20 De schoolopziener voldeed aan dit verzoek.21

In slechts enkele gevallen was er sprake van ontslag vanwege ‘zielsgebre-

ken’. In 1878 werd de hoofdonderwijzer van Ten Post in het gesticht voor

krankzinnigen verpleegd.22 Om die reden schorste het gemeentebestuur hem

voor drie maanden met verlies van zijn bezoldiging en benoemde een tijdelij-

ke waarnemer voor 100 gulden per maand. De schoolopziener keurde deze

handelswijze af en vond dat het gemeentebestuur in overleg moest treden met

de echtgenote. De hoofdonderwijzer bleek te lijden aan een ‘gedeprimeerden,

zwaarmoedigen gemoedstoestand’ ten gevolge van een stoornis in zijn zenuw-

gestel. Op deze verklaring van de geneesheer van het krankzinnigengesticht

werd hij ongeschikt voor het onderwijs verklaard en kreeg hij een pensioen van

242 gulden.23 Een onderwijsgevende die ziek was, kon niet zomaar worden

ontslagen.

Ziekteverlof voor onderwijzers
In geval van een langdurige ziekte van een hoofdonderwijzer werd de in de

school werkzame hulponderwijzer meestal aangesteld als waarnemend hoofd,

waarvoor hij een gratificatie kreeg. Betrof het de hoofdonderwijzer van een

eenmansschooltje dan ging de school vaak tijdelijk dicht. De hoofdonderwijzer

van Tjuchem schreef in februari 1878 aan de schoolopziener dat hij ziek was

en de eerste dagen geen onderwijs kon geven. Acht dagen later deelde hij mee

dat hij zijn werkzaamheden weer had hervat.24 Als een onderwijzer of onder-

wijzeres langdurig ziek was, werd er gezocht naar een vervanger. Was er geen

uitzicht op herstel dan kwam het gemeentebestuur voor de moeilijke keuze te

staan om de onderwijzer te ontslaan. Met minder dan tien dienstjaren had de

onderwijsgevende geen recht op pensioen. In 1870 leed de hulponderwijzer

van Onstwedde aan de tering.25 De gemeenteraad wilde hem ontslaan, want het

traktement van 300 gulden drukte zwaar op de gemeentebegroting, terwijl er

ook een vervanger voor 200 gulden moest worden aagesteld. Het voelde onge-

past om hem te ontslaan als hij nog maar zo kort te leven had en de gemeente-

raad wilde zijn gezondheid niet nog extra benadelen. De hoofdonderwijzer had

een bezoek gebracht aan zijn hulponderwijzer die was overgebracht naar zijn

ouders in Godlinze. De geneesheer had hoop dat de hulponderwijzer zou gene-

zen, maar de hoofdonderwijzer dacht dat de tering hem langzaam zijn krachten

ontnam. Het college van B&W vroeg de schoolopziener om raad, hoe zij in dit

geval moest handelen.26 Gelukkig was de hulponderwijzer in september weer

hersteld, zodat hij weer aan het werk kon.27

Aan het einde van de negentiende eeuw gingen steeds meer gemeenten ver-

lof- en ziekteregelingen voor onderwijzend personeel vastleggen in plaatselij-

ke verordeningen.28 De gemeente kon een gedeelte of de gehele kosten voor

een vervanger verhalen op de zieke onderwijzer of onderwijzeres. In Wedde

verplichtte de gemeenteraad in 1891 een zieke onderwijzer om zijn jaarwedde

af te staan aan de plaatsvervanger.29 Ook waren er plaatselijke regelingen waar- 295
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bij de zieke hulponderwijzer het eerste half jaar zijn gehele traktement behield

en het tweede half jaar de helft werd ingehouden. Na een jaar stopte de beta-

ling volledig. In december 1880 verzocht de hulponderwijzer van Warffum om

een verlenging van zijn verlof met het behoud van zijn halve traktement we-

gens ziekte. Hij was reeds herstellende, maar nog niet in staat om zijn werk-

zaamheden te hervatten.30

In 1895 was een onderwijzer uit Warffum al lange tijd ziek en verbleef bij

zijn familie in Den Horn.31 Binnen korte termijn was er geen uitzicht op de te-

rugkomst van de onderwijzer. De burgemeester vond het tijd om een vervanger

aan te stellen. Om deze te kunnen betalen, wilde hij de jaarwedde van de zie-

ke onderwijzer intrekken. De schoolopziener liet de burgemeester weten dat

van een zieke ambtenaar zijn jaarwedde niet kon worden ingetrokken, ook niet

als zijn werk door een andere ambtenaar werd uitgevoerd. De wet gaf verder

geen uitsluitsel hoe het gemeentebestuur in zo’n geval moest handelen. De

schoolopziener stelde voor om in onderling overleg met de onderwijzer iets te

regelen. Belangrijk was of de onderwijzer andere middelen had om in zijn le-

vensonderhoud te voorzien. De schoolopziener was ervan overtuigd dat de on-

derwijzer dan zeker bereid zou zijn tot een regeling, want het zou ook hem

‘eene zeer onaangename gedachte’ moeten zijn om zijn jaarwedde ‘om niet te

trekken, terwijl het onderwijs lijdt’. De onderwijzer werd verzocht een deel van

zijn jaarwedde ter beschikking te stellen, zodat de oproep voor een tijdelijke

plaatsvervanger ‘meer smakelijk’ kon worden gemaakt. Als de onderwijzer

door de dokter helemaal ongeschikt zou worden verklaard voor het onderwijs

dan kwam de vraag of hij al tien jaar in dienst was.32 De onderwijzer moest in

dat geval eervol ontslag aanvragen, waarna hij een klein pensioen uit de Rijks-

kas kon krijgen. De gemeente kon hier dan wat bijleggen.33 De dokter verklaar-

de dat het voor de onderwijzer niet goed was om terug te keren naar Warffum.

Een verblijf in een bosrijke omgeving zoals Gelderland was veel beter voor

zijn gezondheid. De onderwijzer bedankte daarom het gemeentebestuur voor

zijn behandeling in de laatste maanden en deelde zijn besluit mede aan het ge-

meentebestuur: ‘De aangewezen weg voor mij is, een eervol ontslag aan te vra-

gen als onderwijzer’. Per 1 september 1895 kreeg hij eervol ontslag.34

Ziekte stond in de onderwijswet van 1857 niet vermeld als reden voor ont-

slag. Zieke ambtenaren mochten niet zomaar ontslagen worden. Bij onderwij-

zers die nog lang niet de pensioensgerechtigde leeftijd van 65 jaar hadden be-

reikt, moest de schoolopziener er zeker van zijn dat de desbetreffende onder-

wijzer niet meer geschikt was voor het onderwijs. Een klein pensioen afhanke-

lijk van het aantal dienstjaren kon worden verkregen en werd betaald uit de

Rijkskas met een bijdrage van de gemeente. Zo’n pensioen was meestal niet

genoeg om in het levensonderhoud te voorzien, zodat de onderwijsgevende op

andere manieren wat bij moest verdienen. 

De militieplicht voor onderwijzers
Vanaf 1811 kwam in principe elke man in Nederland in aanmerking voor de

dienstplicht bij de Nationale Militie. Elk jaar werden in een gemeente alle acht-

tienjarige mannen geregistreerd die vervolgens meededen aan een loting voor

de Nationale Militie. In hun twintigste levensjaar werden de jonge mannen die

ingeloot waren, opgeroepen voor militaire dienst. De zogenaamde ‘eerste oefe-

ning’ duurde formeel een jaar. In het voorjaar moesten de dienstplichtigen zich296
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melden in de kazerne en in het najaar volgden er grootscheepse oefeningen. De

meeste soldaten mochten vervolgens weer naar huis. Daarna was de milicien

nog vier jaar dienstplichtig, zodat hij kon worden opgeroepen voor een herha-

lingsoefening of bij mobilisatie en oorlog.35

Er was een aantal mogelijkheden om onder de dienstplicht uit te komen. In

verband met lichamelijke gebreken, broederdienst of het kostwinnerschap

konden mannen vrijstelling aanvragen voor de dienstplicht. In 1870 verdween

de mogelijkheid tot vrijstelling voor kostwinners.36 Anderen hadden geluk bij

de loting en werden uitgeloot. Voor de gezonde aspirant-onderwijzer die wel

een dienstplichtig nummer had getrokken, was er de mogelijkheid om zich te-

gen betaling te laten vervangen. Dit kon op twee manieren, door middel van

een remplaçant of een zogenaamde ‘nummerruiler’. Degene die ingeloot was

voor de Nationale Militie kon tijdens de loting zijn dienstplichtig nummer te-

gen betaling ruilen met iemand die was uitgeloot. Dit ‘nummerwisselen’ was

echter op beperkte schaal mogelijk, want het kon alleen met iemand van de-

zelfde lichting uit dezelfde gemeente die bij de loting een niet-dienstplichtig

nummer had getrokken, maar wel gezond was verklaard. Zo was hulponder-

wijzer Jacobs in 1855 ingeloot voor de Nationale Militie en betaalde hij een

Groningse jongen 90 gulden om voor hem als nummerruiler de dienstplicht te

vervullen.37 Indien er tijdens de loting geen nummerwisselaars te vinden wa-

ren dan kon men een remplaçant inhuren die de dienstplicht in naam van de

dienstplichtige vervulde. Via een oproep in de krant of speciale bemiddelings-

bureaus kon een remplaçant worden verkregen.38 De bemiddelingsbureaus die

remplaçanten leverden, deden dit tegen een fikse vergoeding. De prijzen voor

een remplaçant volgden de lonen op de arbeidsmarkt, waardoor het in sommi-

ge perioden voordeliger kon zijn om zelf de dienstplicht te vervullen.39

De beginnende onderwijzers waren gewoonlijk achttien of negentien jaar op

het moment dat zij de onderwijsakte haalden en met een beetje geluk kregen zij

meteen een functie als onderwijzer. Dan wisten zij al of ze waren ingeloot voor

de militaire dienst. Voor het onderwijs op de school was het lastig als een on-

derwijzer zijn dienstplicht moest vervullen. Gemeentebesturen zullen niet ge-

lukkig zijn geweest met een dienstplichtige onderwijzer. De onderwijzer die

nog geen vaste baan had en geen remplaçant kon betalen, kon er voor kiezen

de dienstplicht te vervullen. Zijn loopbaan in het onderwijs liep dan minstens

een jaar vertraging op. Het nadeel daarvan was dat hij nog vier jaar voor her-

halingsoefeningen kon worden opgeroepen en in tijden van mobilisatie moest

opkomen. 

De dienstplicht was niet populair en het soldatenleven zeer onaangenaam. De

beter opgeleiden betaalden graag voor een remplaçant.40 Over het aandeel van

ingelote hulponderwijzers die zich lieten vervangen, zijn geen cijfers bekend.

De overheid maakte zich zorgen over het lage opleidingsniveau van de mili-

ciens en wilde de dienstplicht aantrekkelijker maken voor ‘ontwikkelde jonge-

lieden’. Met ingang van de lichting van 1878 hoefden jongeren die een hogere

opleiding volgden of al in het bezit waren van een diploma van het gymnasi-

um met zesjarige cursus, de vijfjarige Hogere Burgerschool of het diploma van

hulpapotheker nog slechts zes maanden in dienst zonder voorafgaande oefe-

ning.41 In 1879 werd de hulponderwijzer aan dit rijtje toegevoegd. Deze speci-

ale behandeling was van korte duur, want in 1881 werd deze bepaling door de

nieuwe minister van Oorlog weer ingetrokken.42 In de jaren tachtig kwamen er 297
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wel soepelere regelingen voor onderwijzers en kon een deel van de dienstplicht

op de Kweekschool worden volbracht.

Het is opvallend dat er voor 1898 in de bronnen van de schoolinspectie vrij-

wel geen verwijzingen voorkwamen hoe onderwijzers en gemeentebesturen

omgingen met de dienstplicht. Er was één geval bekend, waarin de vervulling

van de dienstplicht aanleiding was voor het ontslag van de onderwijzer. In 1880

had een onderwijzer in Veendam verlof aangevraagd om aan zijn verplichting

als milicien te voldoen. De gemeenteraad weigerde hiervoor verlof te verlenen

en verplichtte de onderwijzer om eervol ontslag aan te vragen, want anders zou

hij ontslagen worden. De onderwijzer legde zich hier niet bij neer en wendde

zich tot de minister met de vraag of de gemeenteraad hiertoe bevoegd was.

Gedeputeerde Staten oordeelde dat de gemeenteraad in zijn recht stond.43 In

Vlagtwedde daarentegen werd in 1885 een onderwijzer die was opgeroepen

voor de militaire dienst gewoon verlof verleend met behoud van zijn trakte-

ment.44 Het onderwijzerstijdschrift De Wekker vond dit feit opmerkelijk ge-

noeg om te vermelden. Waarschijnlijk vormden deze beide zaken een uitzon-

dering en kregen om die reden een vermelding.

Verlofregelingen bij de militieplicht
Voor 1898 hadden gemeenten geen speciale verlofregelingen voor onderwij-

zers die hun dienstplicht moesten vervullen. In 1895 maakten twee onderwij-

zers bezwaar tegen de korting op hun jaarwedde die de gemeente had opgelegd

wegens het tijdelijke verlof voor hun dienst bij de militie. Aangezien er geen

wettelijke regeling voor was, had het gemeentebestuur het recht dit te beslui-

ten.45 In 1898 werd het remplaçantenstelsel afgeschaft en de persoonlijke dienst-

plicht ingevoerd.46 Iedereen die was ingeloot moest nu ook zelf zijn dienst-

plicht volbrengen.47 Gemeenten kregen nu steeds meer te maken met jonge on-

derwijzers die in dienst moesten, waarvoor een vervanger diende te worden

aangesteld. Een Koninklijk Besluit uit 1903 maakte het mogelijk om in een

verordening bepalingen op te nemen voor het inhouden van de jaarwedde als

de onderwijzer door militieplichten tijdelijk van de school afwezig was. De ge-

meenteraad van Leens stelde regels op in de verordening, waarin werd bepaald

dat een onderwijzer die voldeed aan zijn militieplichten de eerste zes weken

slechts de helft van zijn jaarwedde kreeg. De militieplichten golden voor ieder-

een en onderwijzers mochten geen voorrechten krijgen boven andere gemeen-

teambtenaren.48 De gemeente Bellingwolde bepaalde dat bij een onderwijzer

die zijn militaire plichten vervulde het salaris voor de plaatsvervanging op zijn

jaarwedde werd ingehouden. Hun argument hiervoor was dat de militairen kost

en inwoning van het Rijk kregen en de gemeente hen daarom niet hoefde te be-

talen. Veel gemeenten bleken bij de benoeming van een onderwijzer de eis te

stellen dat de sollicitant ‘vrij van dienstplicht’ was. Hierdoor hadden de dienst-

plichtige onderwijzers weinig kans op een benoeming. De gemeente Belling-

wolde wilde lotelingen niet benadelen, maar ook niet zelf voor de financiële

consequenties opdraaien.49

Inloting voor de Nationale Militie betekende met de invoering van de per-

soonlijke dienstplicht voor de beginnende onderwijzer een belemmering in zijn

loopbaan. Als de gemeentebesturen een keuze hadden tussen een dienstplichti-

ge en een andere onderwijzer kozen ze vaak voor de laatste. In 1900 was er een

functie van onderwijzer vacant aan een school in Zuidbroek. Een onderwijzer298
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afkomstig uit dezelfde gemeente solliciteerde en maakte waarschijnlijk een

goede kans. Op dezelfde dag dat de gemeenteraad een besluit over de benoe-

ming zou nemen, kreeg de onderwijzer bij de loting een dienstplichtig nummer.

De onderwijzer zag hierdoor zijn kansen verkleinen en bezocht ‘in hoogst ze-

nuwachtigen toestand’ alle gemeenteraadsleden en smeekte hen om hem toch

te benoemen. De gemeenteraad had ook de keuze uit niet-dienstplichtige on-

derwijzers. De onderwijzer beloofde dat hij op eigen kosten voor een vervan-

ger zou zorgen. Vanwege deze verklaring dat de gemeente geen financiële

schade zou lijden en uit medelijden hadden ze hem toch benoemd. In 1904 ver-

zocht de onderwijzer alsnog om een uitkering van zijn jaarwedde voor de we-

ken dat hij tijdens de spoorwegstaking was gemobiliseerd.50 Met zijn belofte

om de kosten voor vervanging op zich te nemen, had hij alleen de gewone

dienstplicht bedoeld. Gedeputeerde Staten stelde de gemeente in het gelijk en

de onderwijzer kreeg niet uitbetaald.51 Een besluit van de gemeenteraad van

Middelstum om een deel van de jaarwedde in te houden van een onderwijzer

die tijdens de spoorwegstaking in het voorjaar van 1903 onder de wapenen was

geroepen, werd van hogerhand teruggedraaid, omdat dit niet in een verorde-

ning bepaald was.52

Een wetswijziging in 1907 verplichtte de gemeenten om nieuwe verordenin-

gen op te stellen voor de regeling van de jaarwedden van de onderwijzers. Het

doel was hun inkomen te verbeteren.53 Het verlof voor de dienstplichtigen met

de daarbij behorende financiële consequenties was voortaan in alle gemeenten

geregeld. De dienstplicht vormde geen aanleiding meer voor ontslag zoals in

1880 in Veendam was gebeurd. Wel bleven dienstplichtige onderwijzers waar-

schijnlijk nadeel ondervinden bij het solliciteren als er ook niet-dienstplichti-

gen meedongen. De dienstplicht vormde niet alleen een nadeel aan het begin

van de loopbaan, maar was ook een probleem voor de onderwijzers bij latere

mobilisaties.

Gedwongen ontslag van een zwangere onderwijzeres in Veendam
Veendam haalde in 1904 het landelijke nieuws met het gedwongen ontslag van

een onderwijzeres wegens zwangerschap.54 De onderwijzeres Geertruida Maria

Ullmann55 was in 1903 getrouwd met Willem Bieze. Beide waren werkzaam in

de school aan het Beneden Oosterdiep in Veendam. Na meermalen afwezig te

zijn geweest uit de klas, bleek onderwijzeres Bieze-Ullmann in het voorjaar van

1904 zwanger te zijn. Om die reden vroeg ze per 1 mei verlof aan. Zij verklaar-

de bereid te zijn om na de bevalling enige weken een plaatsvervangster op haar

kosten te laten werken. Het college van B&W en de arrondissementschoolop-

ziener keurden het verlof goed omdat ‘eene vrouw, zwanger zijnde, physiek in

de klasse zeer dikwijls veel minder waard zal zijn dan anders’. Zij gingen ech-

ter verder dan het verzoek van de onderwijzeres en stelden ‘in het belang van

het onderwijs’ en ‘in het belang van haar huishouding’ aan de gemeenteraad

voor om de onderwijzeres per 1 juli 1904 te ontslaan. De gemeenteraad besloot

met tien tegen drie stemmen onderwijzeres Bieze-Ullmann wegens haar zwan-

gerschap eervol ontslag te verlenen.56 De onderwijzeres en haar echtgenoot lie-

ten het hier niet bij zitten en maakten bezwaar bij de gemeente. Zwangerschap

was volgens hen geen wettige grond voor ontslag. Vanuit het hele land kreeg on-

derwijzeres Bieze-Ullmann steunbetuigingen. In zowel de onderwijswereld als

de vrouwenbeweging kwam verzet tegen het ontslag van de onderwijzeres in 299
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Veendam, onder meer van het hoofdbestuur van de BvNO, het NOG, het bestuur

van de ‘Vrije vrouwenvereniging’ in Amsterdam en de ‘Vereeniging ter beharti-

ging van de belangen der vrouw’ in Rotterdam. Al deze verenigingen waren van

mening dat het moederschap geen reden voor ontslag was.57

De Gedeputeerde Staten van Groningen zat behoorlijk met deze kwestie in

zijn maag en won daarom advies in bij de schoolinspectie van Groningen. De

inspecteur voor het lager onderwijs erkende in het algemeen het belang van

onderwijzeressen in de school, maar vond dat de positie van een onderwijze-

res veranderde zodra zij trouwde. ‘Noemt men zulks een achterstelling van de

vrouw bij den man’, zo schreef de inspecteur, ‘dan is zulks niets anders dan

een natuurlijk verschijnsel’. Het ontslag kon volgens hem niet vergeleken

worden met een andere zaak in Idaarderadeel. In die gemeente werden vrou-

wen verplicht om hun voornemen voor een huwelijk minstens drie maanden

van tevoren aan de gemeenteraad bekend te maken en deze aankondiging

werd dan gelijk beschouwd als een aanvraag voor ontslag. Een Koninklijk Be-

sluit had dit raadsbesluit vernietigd, omdat het in strijd was met artikel 29 van

de onderwijswet. Volgens de inspecteur kon het ontslag van de onderwijzeres

in Veendam vergeleken worden met de regel om onderwijzeressen op bewaar-

scholen bij zwangerschap te ontslaan. Daarom zag hij geen wettelijke bezwa-

ren tegen dit ontslag. De inspecteur was van mening dat de onderwijzeres bij

het aangaan van haar huwelijk zelf bij de gemeente had moeten informeren

naar de gevolgen voor haar werk. Zij moest weten dat de ‘toestand eener

vrouw door het huwelijk eene zoodanige verandering’ onderging en zij be-

hoorde zelf na te gaan of ze nog geschikt was voor haar werkzaamheden. Ook

de districtschoolopziener stemde in met het ontslag van de onderwijzeres. In-

teressant in zijn argumentatie was dat hij het ontslag rechtvaardigde op basis

van de artikelen 35 en 36 van de onderwijswet, waarin het verbod op neven-

functies was bepaald. Volgens hem waren deze artikelen bedoeld om te bewa-

ken dat een onderwijzer ‘voor zijne betrekking zal leven’ en zich niet liet af-

leiden door andere werkzaamheden. De districtschoolopziener vond ‘de han-

delwijze eener onderwijzeres, die een huwelijk aangaat en daarbij nevens hare

betrekking de zorgen voor eene huishouding op zich neemt’ geheel in strijd

met die bedoeling. Nu was deze onderwijzeres bovendien afwezig vanwege

een zwangerschap. De districtschoolopziener nam het haar zelfs kwalijk dat

zij ondanks ‘duidelijke wenken’ niet zelf ontslag had aangevraagd.58 Zowel

het college van B&W en de gemeenteraad als de arrondissementschoolopzie-

ner, districtschoolopziener en de inspecteur voor het lager onderwijs vonden

het ontslag gerechtvaardigd. Toch kon Gedeputeerde Staten niet anders dan

het gemeentebesluit afkeuren, omdat het onwettig was. Aan het besluit tot ont-

slag lag de vooronderstelling ten grondslag dat als de onderwijzeres moeder

was geworden zij veel meer absent zou zijn. Dit feit had zich nog niet voor-

gedaan noch bestond er zekerheid dat het zich zou voordoen. Was het daad-

werkelijk het geval dat de onderwijzeres meer afwezig zou zijn, dan ging het

belang van het onderwijs boven het individuele belang van het onderwijzend

personeel.59 Gedeputeerde Staten waarborgde zo de rechtszekerheid van de

onderwijzeres. Eerst moest bewezen worden dat het onderwijs leed onder haar

moederschap.

Ondertussen was onderwijzeres Bieze-Ullmann op 26 juli 1904 bevallen

van een zoon en kon spoedig weer aan het werk gaan. De gemeente had met300
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het ontslag een duidelijk signaal afgegeven dat de onderwijzeres niet meer ge-

wenst was in de school. De gemeenteraad nam geen genoegen met het besluit

van Gedeputeerde Staten en ging in beroep bij de Koningin. Het argument van

de gemeente was dat de onderwijzeres nu haar verplichting als moeder had.

De minister van Binnenlandse Zaken60 stelde de gemeenteraad in het gelijk en

gaf in december 1904 zijn goedkeuring aan het ontslag van de onderwijzeres

in Veendam.61 Wettelijke bepalingen ontbraken, maar de minister vond dat

deze zaak geregeld moest worden. De zorg voor een zeer jong kind kwam op

de ‘onderwijzeres-moeder’ te rusten, waardoor het niet raadzaam was de on-

derwijzeres in haar betrekking te handhaven. Ook als zij haar kind toever-

trouwde aan een ander was het gevolg dat de onderwijzeres ‘vaak vermoeid

door de tehuis aan het kind gewijde zorgen ter school zal komen en hare ge-

dachten veelal bij het achtergelaten kind zullen verwijlen, zoodat zij zich niet

geheel onbevangen aan hare taak op school zal kunnen wijden’.62 Daarnaast

hadden zowel onderwijzers als onderwijzeressen de taak om zich door voort-

durende studie verder in het onderwijs te bekwamen. Na schooltijd hadden zij

schoolwerk om na te kijken en moesten ze de les voor de volgende dag voor-

bereiden. De huiselijke zorg voor een gezin met jonge kinderen vormde hier-

voor een belemmering die al snel ‘de onderwijzeres de opgewektheid en de

frischheid van geest zal ontnemen’, aldus de minister.63 De minister liet het

oordeel van het bevoegd gezag zwaarder wegen dan het belang van de onder-

wijzeres. Als het gemeentebestuur en schoolinspectie oordeelden dat het moe-

derschap een nadelige invloed had op het onderwijs dan hoefde dit volgens de

minister niet feitelijk worden bewezen. Ook de minister verwees net als de

districtschoolopziener naar de verbodsbepalingen in de onderwijswet betref-

fende nevenbetrekkingen.64

Het besluit van de minister bood een precedent voor andere gemeenten om

onderwijzeressen na hun bevalling te ontslaan. Bovendien breidde de discussie

zich al snel uit naar de positie van de gehuwde onderwijzeressen in de school.

Al in 1905 werden in verschillende gemeenten, waaronder Wildervank en Uit-

huizen, pogingen ondernomen om gehuwde onderwijzeressen te ontslaan. De

gemeenteraad van Uithuizen had met goedkeuring van Gedeputeerde Staten

een verordening vastgesteld die bepaalde dat een onderwijzeres die in het hu-

welijk trad door de gemeenteraad werd ontslagen. De inspecteur van het lager

onderwijs had hier vragen over gesteld bij de minister. Volgens hem was deze

bepaling in strijd met de wet aangezien deze bevoegdheid niet bij de gemeente-

raad lag, want die kon alleen handelen op voordracht van het college van B&W

of het schooltoezicht.65 Opvallend was dat de inspecteur van het lager onderwijs

alleen een procedurele vraag had, maar geen inhoudelijk bezwaar maakte tegen

het ontslag. Deze gemeentelijke verordeningen bleken niet rechtsgeldig te zijn.

Per individueel geval konden de gemeentebesturen een voordracht tot ontslag

indienen.

Nationale ophef over het ontslag van de ‘onderwijzeres-moeder’
De zaak in Veendam veroorzaakte veel ophef in het land. De opkomende vrou-

wenbeweging, die in 1898 met de Nationale Tentoonstelling Vrouwenarbeid de

arbeid van vrouwen positief voor het voetlicht wilde brengen om de positie van

vrouwenarbeid te versterken, was bezorgd over de precedentwerking. Een vol-

gende kwestie die veel commotie veroorzaakte, speelde in 1908 in Rotterdam. 301
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Drie gehuwde onderwijzeressen hadden middels een raadsbesluit ongevraagd

ontslag gekregen.66 Naar aanleiding van deze controverses verschenen er ver-

schillende brochures en artikelen van zowel voor- als tegenstanders van een ar-

beidsverbod voor gehuwde onderwijzeressen.

Het artikel ‘De onderwijzeres-moeder’, verschenen in De Telegraaf in 1904,

later overgenomen door De Schoolbode, was een pleidooi voor het recht van

gehuwde onderwijzeressen met kinderen om te mogen blijven werken.67 Een

voorstander van het arbeidsverbod, was juist bezorgd over het huwelijks- en

gezinsleven van de gehuwde onderwijzeressen. De dubbele functie zou een te

grote belasting zijn voor de onderwijzeressen:

‘Onder de suggestie der zelfoverschatting van enkele leden der schoone sexe,
die in de feministische beweging een hoofdrol spelen, schijnen velen te mee-
nen dat eene gehuwde vrouw niet alleen als ambtenares kan optreden, maar
ook nog voor haar huishouden kan zorgen. Het streven om de vrouw tot ge-
lijke van den man te maken, blijkt hier tot doel te hebben de vrouw tot meer-
dere van den man te verklaren. Geen man tenminste zal zich zelf in staat ach-
ten naast zijn ambtelijken werkkring de huishoudelijke taak op zich te nemen.
Laten we het even uitspreken, dat ook geene vrouw dat kan.’68

De bekende historica en feministe Johanna Naber noemde het arbeidsverbod de

‘verplichtstelling van het celibaat’ voor onderwijzeressen en ambtenaressen.

Volgens haar botste dit met het idee van het huwelijk als levensdoel voor meis-

jes. Het gevolg zou zijn dat er minder in de opleiding van meisjes zou worden

geïnvesteerd.69 Ook een andere feministe waarschuwde dat de betrekking van

onderwijzeres door het arbeidsverbod als tijdelijk zou worden gezien en min-

der als een roeping en levenstaak. Juist als een onderwijzeres na een aantal ja-

ren meer ervaring kreeg en rust en zekerheid in haar werk, zou zij worden ont-

slagen.70 Goed geschoolde en ervaren onderwijzeressen zouden dan worden

vervangen door onervaren onderwijzeressen. En dit was volgens Naber niet

goed voor het onderwijs.71

In de negentiende eeuw was de huwelijkse staat van een onderwijzer, zeker

voor een hoofdonderwijzer, een voordeel bij het solliciteren. Bovendien be-

stond het idee dat de onderwijzer door het vaderschap een betere onderwijzer

werd dan zijn ongehuwde collega. Hetzelfde zou volgens voorstanders van

vrouwenarbeid gelden voor de onderwijzeres die moeder werd. Zij zou haar

leerlingen beter begrijpen en kon de moeders van haar leerlingen bijstaan in de

opvoeding.72

Het hoofdbestuur van de NOG had in 1904 nog geen duidelijke positie inge-

nomen, zo blijkt uit hun verklaring:

‘Het hoofdbestuur meent geen uitspraak te mogen doen in de quaestie, of het
gehuwd zijn een onderwijzeres meer of minder geschikt maakt voor haar
taak en of het daarom gewenscht is een algemeene maatregel daaromtrent te
treffen; maar wel meent het, dat het niet aangaat de beslissing in dezen aan
de Gemeenteraden over te laten, te minder daar als zeker mag worden aan-
genomen, dat de onderwijzeres-moeder ter wille van de opvoeding en de ver-
pleging van haar eigen kind ontslag zal vragen, als de omstandigheden haar
dat eenigszins veroorloven.’73
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In hun verklaring klinkt het standpunt door dat de prioriteit van de onderwijze-

res-moeder natuurlijk lag bij haar eigen kinderen, maar het inkomen van haar

man het niet altijd toeliet om ontslag te nemen. Anna Polak, directrice van het

Nationaal Bureau van Vrouwenarbeid, bevestigde deze inschatting. Zij merkte

op dat in het algemeen ‘het verlangen naar beroepsarbeid binnen het huwelijk

voor de vrouw niet ligt in den Nederlandschen volksaard’. Uit statistieken bleek

dat bij een toename van het inkomen van de man, de arbeid van de gehuwde

vrouw afnam. Dit effect kon dus zonder dwangbepalingen bereikt worden.74

Later bleek uit een enquête die naar aanleiding van de discussie over het

vraagstuk van de gehuwde onderwijzeres onder hoofden van scholen werd ge-

houden dat slechts 48 hoofden voor en 362 tegen haar toelating in de school wa-

ren. Als gevolg van die uitslag sprak de vergadering van de ‘Vereeniging van

hoofden van scholen’ in 1906 de wens uit dat bij een eventuele herziening van

de wet op het Lager onderwijs een bepaling werd opgenomen dat ‘onderwijze-

ressen bij het aangaan van een huwelijk van rechtswege ontslagen zijn’.75 Dit

was een duidelijk signaal naar de onderwijzeressen: het merendeel van de

schoolhoofden was niet gelukkig met een gehuwde onderwijzeres in zijn school.

In 1910 kwam minister Heemskerk met een wetsontwerp tot regeling van de

positie van onderwijzeressen in het openbaar lager onderwijs die in het huwe-

lijk treden. Tegenstanders bestempelde dit als ‘het Wetsontwerp, dat iedere on-

derwijzeres bij het Openbaar Lager Onderwijs op straffe van ontslag verbiedt

te huwen – tenzij ze den vijf en veertig jarigen leeftijd heeft vervuld.’76 Het

woord ‘eervol’ maakte het ontslag alleen maar ‘laaghartiger’. De bewering dat

het huwelijk en de vervulling van een betrekking niet te combineren was,

noemden zij ‘een beleediging voor onze geëerbiedigde Koningin.’77

Pas in 1924 kreeg het ontslag van gehuwde onderwijzeressen een wettelijke

basis. In een Koninklijk Besluit bepaalde de katholieke minister Ruys de Bee-

renbrouck dat alle vrouwelijke rijksambtenaren onder de 45 jaar bij hun huwe-

lijk automatisch eervol ontslag kregen. Voor gemeenteambtenaren was dit een

aanbeveling. Gemeentebesturen hadden wel de bevoegdheid gekregen huwen-

de onderwijzeressen te ontslaan. In 1933 werd dit een verplichting. Deze bepa-

ling bleef tot 1957 in werking.78

De ‘vroeger heersende gewoonte’ om bij een huwelijk zelf ontslag te nemen
Het gemeentebestuur van Veendam verdedigde haar besluit met een verwij-

zing naar de vroeger heersende gewoonte dat een onderwijzeres bij het aan-

gaan van een huwelijk zelf ontslag nam. De onderwijzeres in Veendam was

na haar huwelijk gewoon blijven werken. Zij gaf aan niet te weten dat ze ont-

slagen zou worden na haar zwangerschap, terwijl de schoolopziener beweer-

de dat zij duidelijke wenken in die richting had genegeerd. De vrouwenver-

enigingen en onderwijzersverenigingen beargumenteerden daarentegen dat

de onderwijzeres onrechtvaardig behandeld was, omdat ze niet van tevoren

kon weten dat ze hiervoor ontslagen zou worden. Volgens de vrouwenvereni-

gingen waren in Nederland meer gehuwde onderwijzeressen werkzaam die

moeder waren van één of meerdere kinderen. En het was niet gebleken dat zij

om die reden ongeschikt waren geworden voor hun functie.79 Het Tweede

Kamerlid Kraus verklaarde dat voor 1904 het overgrote deel van de onder-

wijzeressen ‘kracht noch roeping’ voelden om naast huishouding ook nog te

werken. ‘Zij gingen heen, zonder dat een wettelijk voorschrift haar er toe ver- 303
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plichtte.’80 Maar volgens de ARP-er E.J. Beumer probeerden gemeenten al

jarenlang op allerlei manieren gehuwde onderwijzeressen buiten de school te

houden. De eerste pogingen daartoe begonnen begin jaren tachtig van de ne-

gentiende eeuw. In Alkmaar werd in 1886 een raadsbesluit aangenomen,

waarin ‘onderwijzeressen aan de openbare lagere scholen, die in het huwelijk

traden, verplicht werden om ontslag aan te vragen, uiterlijk op den dag, waar-

op haar huwelijk voltrokken werd’. Al deze gemeentelijke verordeningen

bleken onwettig te zijn.81 Volgens Amsing begonnen gemeenten pas aan het

begin van de twintigste eeuw onderwijzeressen te ontslaan als zij gingen

trouwen. Dit ontslag was nog steeds onwettig, zodat de getroffen onderwij-

zeressen hiertegen in hoger beroep konden gaan.82 Op nationaal niveau con-

stateerde De Bruijn dat vanaf het moment dat de confessionelen na de ver-

kiezingen van 1887 mee gingen regeren, zij met wetsvoorstellen kwamen om

arbeidsverbodsbepalingen voor vrouwen in te voeren.83 Bovenstaande voor-

beelden duiden erop dat niet alle onderwijzeressen ontslag namen als zij gin-

gen trouwen.

De positie van gehuwde of zwangere onderwijzeressen was voor 1904 in

het Provinciaal Verslag van Groningen nooit eerder aan de orde geweest. De

enorme toestroom van onderwijzeressen in het lager onderwijs na de onder-

wijswet van 1878 leek in de provincie Groningen probleemloos te verlopen.

Zesentwintig jaar lang werd er in officiële bronnen met geen woord gespro-

ken over onderwijzeressen die trouwden of zwanger werden. Dit kan drie din-

gen betekenen: de onderwijzeressen bleven ongehuwd of ze trouwden en na-

men zelf ontslag, al dan niet onder sociale druk, of ze konden na hun huwe-

lijk zonder probleem door blijven werken. Volgens Van Essen werd in de

tweede helft van de negentiende eeuw een getrouwde onderwijzeres voor de

klas meestal niet op prijs gesteld. In haar onderzoeksperiode van 1827-1858

kwam Van Essen in de Nieuwe Bijdragen geen beperkingen tegen over de hu-

welijkse staat van onderwijzeressen. Het aanstellen van een gehuwde onder-

wijzeres stond niet ter discussie. Wel constateerde zij in die periode een ster-

ke daling in het aantal onderwijzeressen die gehuwd of weduwe waren. Na

1858 zette deze trend zich versterkt door tot minder dan één procent in 1863.

In 1859 werd voor de eerste keer bij een vacature in de Nieuwe Bijdragen de

eis gesteld dat de onderwijzeres ongehuwd moest zijn. In het reglement voor

de school voor jonge juffrouwen in de stad Groningen werd vastgelegd dat de

hoofdonderwijzeres niet mocht trouwen zonder goedkeuring van het school-

bestuur op straffe van het verlies van haar functie.84 Het werd haar niet ver-

boden om te trouwen, maar ze had toestemming nodig. In De Wekker stonden

na 1878 in de oproepen voor onderwijzeressen eveneens geen beperkingen

wat betreft de huwelijkse staat of het hebben van kinderen. De plaatselijke

schoolcommissie van Grootegast stelde in 1908 voor om geen gehuwde on-

derwijzeressen meer te benoemen, waaruit zou kunnen blijken dat dit daar-

voor wel gebeurde. Het liefst wilde zij onderwijzeressen die tijdens hun func-

tie trouwden, ontslaan, maar dit was niet ‘in overeenstemming met de wet te

brengen’.85

In de provincie Groningen bleven veel vrouwelijke onderwijsbevoegden on-

gehuwd. Van de onderwijzeressen die een baan vonden in het onderwijs en in

het huwelijk traden, was niet precies bekend of zij bleven doorwerken na hun

huwelijk of zwangerschap. Waarschijnlijk namen de gehuwde onderwijzeres-304
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sen in den regel zelf ontslag, met of zonder druk van het schoolhoofd, het col-

lege van B&W en de schoolopziener. Toch kwam in het vierde cohort een toe-

nemend aantal onderwijzeressen die wel hun werk combineerden met het hu-

welijk en moederschap.86 De ARP-er Beumer legde een relatie tussen deze ont-

wikkeling en het opkomende feminisme: ‘Toen het feminisme veld won en als

begeleidend verschijnsel het aantal gehuwde onderwijzeressen toenam, hebben

meerdere gemeenten gepoogd dit euvel tegen te gaan.’ Alleen waren deze

maatregelingen in strijd met de wet, waardoor die besluiten en verordeningen

vernietigd werden.87 Minister Heemskerk was dezelfde mening toegedaan en

zag de toename van het aantal gehuwde onderwijzeressen als een gevolg van

het feminisme. Zijn wetsvoorstel tot ontslag van huwende ambtenaressen en

onderwijzeressen zag hij als bestrijding van het feminisme.88 Het waren voor-

al feministes die tegen de verbodsbepalingen ageerden. Johanna Naber ver-

wees naar andere landen waar gehuwde onderwijzeressen gewoon voor de klas

stonden. In Italië waren veel onderwijzeressen juist gehuwd en op het platte-

land van Zwitserland waren de meeste onderwijzeressen getrouwd. In Zweden,

Noorwegen en Denemarken werd helemaal niet over een arbeidsverbod ge-

sproken, maar of bij zwangerschap de onderwijzeres zelf of de Staat de kosten

hiervan moest dragen.89

Bij tijdgenoten bestond het beeld dat de onderwijzeres gewoonlijk ongehuwd

was. Na 1892 ontstond er een discussie naar aanleiding van een verzoekschrift

aan koningin-regentes Emma over vervroegde pensionering voor onderwijze-

ressen op vijftigjarige leeftijd. Eén van de argumenten was dat de ongehuwde

staat van de meeste onderwijzeressen een reden voor vervroegd pensioen was,

want ‘de ouderdom maakt den man eerbiedwaardig doch de ongehuwde vrouw

belachelijk’. De oude, ongetrouwde, schooljuffrouw was een ‘dorre vrouw’ die

zich niet meer zou kunnen verplaatsen in het jonge kind.90 Uit opmerkingen

van tijdgenoten en de reacties van de gemeentebesturen was er aan het einde

van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw een ontwikkeling

gaande dat steeds meer onderwijzeressen braken met de gewoonte om zelf ont-

slag te nemen bij een huwelijk. Zelfs bij zwangerschap bleven steeds meer on-

derwijzeressen doorwerken. Gemeenten dienden dus maatregelen te nemen

voor zwangere onderwijzeressen.

Zwangerschapsverlof voor onderwijzeressen
In het artikel ‘De onderwijzeres-moeder’ waarschuwde de auteur tegen de eis

van betaald zwangerschapsverlof:

‘Zij, die privileges voor de vrouw-ambtenaar verlangen, kunnen moeilijk met
kracht opkomen voor de gelijke waardeering der mannelijke en vrouwelijke
arbeidskracht. De strijd voor de rechten der gehuwde vrouw is uit den aard
reeds moeilijk genoeg, om deze niet te verzwaren door tactische fouten.’91

Als een vrouw zwanger werd, moest zij negen maanden onbetaald verlof ne-

men en dit betalen uit het inkomen van haar man. Volgens de auteur bracht

het huwelijk dit met zich mee: ‘Haar plaats is bij het zeer jonge kind in zijn

eerste levensmaanden. De begeerte om het huishoudelijk inkomen te ver-

meerderen mag geen aanleiding geven tot het verwaarloozen der moeder-

plichten.’ De auteur constateerde dat veel gemeenten gehuwde onderwijze- 305
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ressen nu nog hun betrekking lieten behouden. De onderwijzeressen ver-

grootten met hun eis voor betaald zwangerschapsverlof de weerzin bij de ge-

meenten tegen gehuwde onderwijzeressen.92 De tegenstanders van gehuwde

onderwijzeressen waren ook tegen betaald zwangerschapsverlof. De kosten

drukten dan op het Rijk of gemeenten of collega’s moesten het werk opvan-

gen. De ARP-er Beumer vond het onrechtvaardig: ‘Het gaat, dunk mij, niet

aan, de kosten en lasten eener dienstverhindering, die de betrokken ambtena-

res willens en wetens heeft doen ontstaan, voor rekening van anderen te bren-

gen.’93 Naber was juist van mening dat het zwangerschapsverlof kon worden

vergeleken met de vervanging van de onderwijzer wegens militaire dienst-

plicht.94 In de praktijk werden deze twee verlofregelingen in dezelfde veror-

dening vastgesteld.

De gemeenten kregen steeds meer te maken met gehuwde onderwijzeres-

sen die door zwangerschap enige tijd niet konden werken. Na 1904 stimu-

leerde de Gedeputeerde Staten van Groningen de gemeenten om verordenin-

gen op te stellen om het zwangerschapsverlof te regelen. Een zwangere on-

derwijzeres voor de klas was volgens Gedeputeerde Staten niet in het belang

van het onderwijs. De gemeenteraad van Bellingwolde wijzigde in 1905 de

‘verordening regelende de jaarwedden van onderwijzend personeel’ met de

toevoeging dat aan een zwangere onderwijzeres drie maanden voor de ver-

wachte bevalling en één maand erna verlof werd verleend. Het verlof mocht

niet korter duren dan vier maanden. Het salaris voor de plaatsvervanging zou

van haar jaarwedde worden ingehouden. De gemeenteraad vond dat zwange-

re vrouwen niet voor de klas hoorden en dit ook niet moest worden geduld.

Bij de toelichting op de wijziging van het zwangerschapsverlof bleek de ge-

meenteraad van Bellingwolde ook tegen gehuwde vrouwen in het onderwijs

te zijn:

‘Een gehuwde vrouw behoort niet in de school te huis, hare plaats is in haar
huishouding waar zij wel zoo veel werk vindt dat haar de lust zal ontbreken
om goed onderwijs te geven en vóór de klasse meer met hare gedachten in
huis zal vertoeven dan bij hare schoolwerkzaamheden.’95

Andere gemeenten in de provincie Groningen namen eenzelfde soort verorde-

ning aan.96 Gedeputeerde Staten wees de gemeenteraad van Ten Boer erop, die

alleen bepaalde dat een zwangere onderwijzeres haar vervanging moest beta-

len, dat zij ook een termijn van vier maanden verplicht verlof moesten vaststel-

len. Anders zou een onderwijzeres zolang mogelijk door blijven werken en dit

kon ‘aanstoot aan de leerlingen’ geven. Bovendien was het in het belang van

haar eigen gezondheid niet wenselijk.97

In 1907 verplichtte een wetswijziging alle gemeenten om nieuwe verorde-

ningen op te stellen voor de regeling van de jaarwedden van de onderwijzers

en onderwijzeressen.98 In de meeste gemeenten bleef het zwangerschapsverlof

onbetaald. In 1916 adviseerde Gedeputeerde Staten om in de verordening te re-

gelen dat onderwijzeressen de helft van hun jaarwedde betaald kregen en het

zwangerschapsverlof werd verlengd. De periode mocht niet korter zijn dan vijf

maanden, drie ervoor en twee erna.99 Deze versoepeling hield mogelijk ver-

band met de mobilisatie gedurende de jaren van de Eerste Wereldoorlog. In die

tijd waren de onderwijzeressen onmisbaar voor het lager onderwijs.100
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6.2 Oneervol ontslag van onderwijzers en onderwijzeressen 

De onderwijzer als zedelijke voorbeeld
Het beeld van de ideale onderwijzer dat in de loop van de eeuw ontstond, was

iemand die niet alleen bekwaam was in zijn vak, maar ook ‘beschaafd en zede-

lijk hoogstaand’.101 Eén van de belangrijkste taken van het onderwijs was de

zedelijke vorming van de kinderen. Volgens schoolopziener Wijn diende het

onderwijs een ‘in waarheid opvoedende hoogst zedelijke strekking’ te hebben

die de gehele inrichting van de school uitstraalde in reinheid, netheid, orde en

regel, maar vooral in het zedelijke voorbeeld van de onderwijzer.102 De onder-

wijzer diende uit pedagogisch oogpunt in zijn gehele levensgedrag en wandel

‘onaantastbaar’ te zijn in ‘goeden naam en goede zeden’, zo vond schoolop-

ziener Alberda van Ekenstein.103 De onderwijzer moest niet alleen door zijn

lessen, maar ook door zijn eigen leven het goede onderwijzen.104 Daarom werd

niet alleen zijn gedrag in de school, maar ook het privé-leven van de onderwijs-

gevenden nauwlettend in de gaten gehouden.105 De onderwijsgevende diende

zelf het goede voorbeeld te geven en dat legde een zware verantwoordelijk-

heid op zijn of haar schouders. Dit idee bleef tot ver in de twintigste eeuw be-

staan.106

Redenen voor oneervol ontslag van onderwijzers en onderwijzeressen
Oneervol ontslag werd automatisch ingezet bij een misdaad gevolgd door een

gerechtelijke veroordeling. Bij de andere in de wet genoemde redenen kreeg de

onderwijzer meestal nog de kans om zijn leven te beteren. Bleef hij na herhaal-

delijke berispingen hardnekkig volharden in het ‘ergerlijke gedrag’ dan zagen

de autoriteiten geen andere mogelijkheid dan ontslag. Een oneervol ontslag be-

tekende gewoonlijk het einde van de loopbaan in het onderwijs. 

In de provincie Groningen kwam een oneervol ontslag niet vaak voor. Het

Provinciaal Verslag maakte in de periode 1850-1900 vijfentwintig keer mel-

ding van een oneervol ontslag. Het betrof vaker een hulponderwijzer of ge-

woon onderwijzer dan een hoofdonderwijzer, zestien keer een onderwijzer en

negen keer een hoofdonderwijzer. Geen enkele onderwijzeres kreeg in deze pe-

riode oneervol ontslag. In 1902 werd in Bourtange wel een onderwijzeres tege-

lijk met een onderwijzer ontslagen wegens ‘onzedelijk levensgedrag’.107 Dit was

de enige onderwijzeres die volgens de onderwijsbronnen in de provincie Gro-

ningen oneervol ontslag had gekregen.108 Een andere onderwijzeres uit Wei-

werd had in 1912 de leden van de damescommissie die toezicht hield op het

handwerkonderwijs beledigd. De schoolopziener nam de zaak hoog op aange-

zien het om het plaatselijk schooltoezicht ging en stuurde een voorstel tot ont-

slag naar Gedeputeerde Staten. De onderwijzeres betuigde spijt en kreeg steun

van verschillende kanten, waaronder het college van B&W van Delfzijl. Gede-

puteerde Staten keurde het ontslag daarom niet goed.109

De volgende redenen werden genoemd voor het oneervol ontslag van onder-

wijsgevenden: onzedelijkheid, ergerlijk levensgedrag, drankmisbruik, mishan-

deling van leerlingen, ontucht met leerlingen, valsheid in geschrifte of een con-

flict met het gemeentebestuur. In de gehele periode was ontucht met minderja-

rige leerlingen de belangrijkste reden voor oneervol ontslag. Voor 1870 vorm-

de dit de enige reden voor oneervol ontslag en kwam het vier keer voor. On- 307
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tucht was de meest ernstige misdaad, waarbij meestal justitie werd ingescha-

keld. Daarna was drankmisbruik vaak de oorzaak voor ontslag. In de catego-

rieën ‘onzedelijkheid’ en ‘ergerlijk levensgedrag’ speelde dikwijls drank een

rol, waaruit andere zedelijke vergrijpen konden voortvloeien.

Een vergelijking met andere provincies was voor deze periode niet mogelijk

wegens gebrek aan vergelijkingsmateriaal. Vergeleken met de onderzoeken in

de eerste helft van de negentiende eeuw weken de absolute cijfers niet veel af,

terwijl het aantal onderwijsgevenden enorm was toegenomen. Verhoeven

kwam in haar onderzoek in noordelijk Noord-Brabant voor de periode 1815-

1860 slechts een twintigtal schorsingen of gedwongen ontslagen tegen wegens

ernstige zedelijke tekortkomingen, soms in combinatie met onderwijskundige

gebreken.110 Zij noemde als redenen voor schorsing of ontslag voortdurend

drankmisbruik, herhaaldelijk toepassen van lichamelijke straffen, verregaande

plichtsverzuim of wangedrag.111 Visser kwam in haar onderzoek naar het on-

derwijs in Zeeland in de periode 1806-1857 een 30 tot 35 onderwijzers tegen

die wegens plichtsverzuim of wangedrag officieel waren berispt, geschorst of

ontslagen, wat neerkomt op een zes à zeven procent van de onderwijzers.112

Voor ontucht met leerlingen werden in de eerste helft van de negentiende eeuw

in bovengenoemde provincies geen onderwijzers ontslagen of hiervan werd

geen melding gemaakt in de bronnen.

Mogelijk werden onderwijzers onder druk gezet om zelf ontslag te nemen bij

wangedrag en zijn de officiële cijfers rooskleuriger dan de werkelijkheid. De

schoolopzieners waren in de provincie Groningen over het algemeen tevreden

over het gedrag van de onderwijsgevenden. In 1891 merkte de schoolopziener

op dat slechts een enkele keer een waarschuwing nodig was. Een enkele onder-

wijzer werd uiteindelijk gelast om zelf ontslag aan te vragen. Als er problemen

waren met onderwijzers ging het meestal om het misbruik van alcoholische

dranken. De schoolopziener vond deze problemen ‘zeer luttel’ als men keek

naar het grote aantal onderwijzers dat in die tijd werkzaam was in het onder-

wijs. Tweehonderd keer was hij om inlichtingen gevraagd over een onderwij-

zer of onderwijzeres in verband met een sollicitatie en elke keer kon hij een

gunstig oordeel afgeven over hun levensgedrag.113

Per cohort geeft de volgende tabel het aantal gedwongen ‘oneervolle’ ontsla-

gen weer:

Tabel 6.1. aantal gedwongen ontslagen per cohort

cohorten 1848-1857 1858-1867 1868-1877 1878-1887 totaal
ontucht leerlingen 2 2 – 1 5
drankmisbruik 2 1 2 – 5
valsheid in geschrifte – – 1 – 1
conflict gemeentebestuur – – 1 – 1
belediging hoofd – – 1 – 1
immoraliteit 1 1 – – 2
vergrijp tegen zeden – 1 – – 1
onbekend 1 – 1 – 3
totaal 6 5 6 1 18
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Aangezien geen enkele onderwijzeres uit de cohorten oneervol ontslag had ge-

kregen, wordt deze groep buiten beschouwing gelaten. In de eerste cohort werd

3,3% van de onderwijzers gedwongen ontslagen, in het tweede cohort 2%, in

het derde cohort 1,8% en in het vierde cohort 0,2%. Eén onderwijzer werd na

zijn ontslag in Stootshorn wegens ‘immoraliteit’ hulponderwijzer in Veen-

dam.114 Het was niet duidelijk wat er onder de ‘immoraliteit’ werd verstaan.

De schoolopziener van het vijfde schooldistrict waar Veendam toebehoorde

informeerde bij de burgemeester van de gemeente Noordbroek naar het ge-

dwongen ontslag van de hulponderwijzer. De burgemeester wilde niet in een

brief schrijven welke misdrijven de hulponderwijzer had begaan, maar nodig-

de de schoolopziener uit om vooral bij hem langs te komen. Hij verzekerde dat

de inspecteur van het lager onderwijs op de hoogte was van de gebeurtenis-

sen.115 Gewoonlijk betekende oneervol ontslag het einde van de loopbaan in

het onderwijs en moest de onderwijzer ander werk zoeken, zoals bij de hulp-

onderwijzer uit De Wilp die in juli 1868 wegens een ‘vergrijp tegen de zeden’

was ontslagen.116 Al snel had deze onderwijzer een nieuwe betrekking als

boekhouder in de stad Groningen en een paar jaar later opende hij een winkel

in Harlingen. Helaas liep ook deze loopbaan onfortuinlijk af met een faillisse-

ment in 1879.117

Bij dronkenschap of onzedelijk gedrag werd vaak eerst een waarschuwing

gegeven. In het tweede schooldistrict waren in 1875 bijvoorbeeld driemaal

klachten geweest over minder goed zedelijk gedrag van onderwijzers. De

schoolopziener had zich hiermee bemoeid en de schuldigen hadden hun leven

gebeterd.118 Als een berisping van de schoolopziener niet werkte, kon de on-

derwijzer bij herhaaldelijk gedrag worden geschorst. In de eerste helft van de

negentiende eeuw werd een schorsing vaker als waarschuwing ingezet om de

onderwijzer de kans te geven beterschap te betonen om zijn baan te behouden.

Later zette een schoolopziener een schorsing pas in als daar met zekerheid een

ontslag op volgde. De goede naam van de onderwijzer was anders verpest. Een

schorsing was voor een onderwijzer als een ‘doodvonnis’ en zou het zedelijk

overwicht van de onderwijzer teniet doen.119 De schorsing diende als een op

non-actief stellen om het ontslag voor te bereiden. Voor de onderwijzers kon

het een oplossing zijn om zelf ontslag te nemen en zo te voorkomen dat zij

oneervol ontslagen werden. Vaak gebeurde dit onder druk van de schoolopzie-

ner. Een ontslagprocedure was voor beide partijen vervelend en schadelijk voor

de reputatie van het onderwijs. Daarom kwam het niet vaak tot een oneervol

ontslag. Uit het Provinciaal Verslag en andere bronnen bleek dat er veel vaker

klachten over onderwijzers waren, maar vertrokken zij meestal zelf of gingen

met vervroegd pensioen.

Mishandeling van leerlingen

Lijfstraffen
De schoolinspectie voerde vanaf haar oprichting een felle campagne tegen lijf-

straffen. De roede, plak en stok moesten uit het schoollokaal verdwijnen. De

schoolopzieners inspecteerden het schoollokaal op aanwezigheid van deze at-

tributen en spraken de onderwijzers hierop aan. Schoolopziener Van Swinderen

stond erom bekend dat hij ze in het vuur gooide als hij ze nog tegen kwam.120

De onderwijswet van 1806 verbood lichamelijke straffen niet, maar in 1820 309
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kwam er een landelijk voorschrift met een verbod op lijfstraffen in de scho-

len.121 Ondanks het verbod behoorden fysieke straffen nog lang tot de praktijk

van het onderwijs, want het handhaven van de orde onder soms zeventig tot

honderd leerlingen was een hele opgave. De vraag was waar de grens lag tus-

sen straffen en mishandeling. Uit een onderzoek naar klachten over onderwij-

zers in de stad Groningen kwam mishandeling van leerlingen als belangrijkste

klacht naar voren. Vijf gevallen van mishandeling leidden tot ernstige waar-

schuwingen, één tot een tijdelijke schorsing en twee tot gedwongen ‘eervolle’

ontslagen.122 Geen van deze klachten over de mishandeling van leerlingen was

aanleiding voor een oneervol ontslag. De twee ontslagen onderwijzers konden

gewoon bij een andere school aan het werk gaan. 

Het gebruik van lijfstraffen werd nooit besproken in het Provinciaal Verslag,

terwijl de schoolopzieners het in de praktijk wel moeten zijn tegengekomen.

Begin jaren negentig stelde hoofdonderwijzer Van Braambeek vragen over de

toepassing van lichamelijke straffen door onderwijzers. In zijn advies aan het

college van B&W ontraadde hij de benoeming van onderwijzers die lijfstraffen

gebruikten om de orde te handhaven.123 Eén keer vermeldde het Provinciaal
Verslag een oneervol ontslag vanwege ‘verregaande mishandeling’ van een

leerling door een hulponderwijzer. De mishandeling was zo ernstig dat de hulp-

onderwijzer door de arrondissementsrechtbank in Groningen werd veroordeeld

tot een geldboete.124 Een ander geval betrof een onderwijzer uit Bourtange die

in 1901 door de rechtbank veroordeeld werd tot tien gulden boete of tien dagen

hechtenis wegens mishandeling van een schooljongen en de gewelddadige ver-

wijdering van diens moeder uit de school.125 Het Provinciaal Verslag maakte

hier geen melding van.

Hoofdonderwijzers delen een ‘tik van het stokje’ uit
In januari 1867 diende een vader een klacht in tegen het hoofd van de school

in Sebaldeburen wegens mishandeling van zijn dochtertje. De aanleiding

vormde een ruzie over het Sint Nicolaasfeest tussen zijn dochtertje en het doch-

tertje van schoolopziener Römelingh. De hoofdonderwijzer had hen tot stilte

gemaand en gevraagd hun onenigheid na schooltijd af te handelen. De kinde-

ren hielden niet op, waarna de hoofdonderwijzer beide met een stok op de rug

sloeg. Bij het ene meisje vloog het bloed uit haar neus. De hoofdonderwijzer

was boos de school uitgelopen, maar bij zijn terugkomst bloedde het meisje

nog steeds. Hij had haar geholpen het bloed te stelpen met de lappen waarmee

het bord werd schoongemaakt. De vader van het mishandelde meisje meldde

nog een eerder incident. Zijn dochtertje was in november door de hoofdonder-

wijzer opgesloten in een hokje. Toen zij om vier uur nog niet thuis was geko-

men, ging hij naar de school en bevrijdde haar.126 De rijksveldwachter had van

de klacht procesverbaal opgemaakt. Later diende de vader nog een klacht in te-

gen de hoofdonderwijzer, omdat deze zijn zoontje had geslagen. Zijn zoon was

van school thuisgekomen ‘met een hoofd, dik en rood en blaauw’. De hoofd-

onderwijzer ontkende dit voorval en dreigde een aanklacht wegens laster tegen

de man in te dienen, omdat de vader dit verhaal verkondigde op de publieke

weg in het bijzijn van andere mensen.127

De schoolopziener had een ernstig onderhoud met de hoofdonderwijzer over

de mishandeling van de schoolkinderen. De hoofdonderwijzer bekende dat hij

het dochtertje van de timmerman en het dochtertje van de schoolopziener ‘met310
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een stokje bestraft had, omdat zij onophoudelijk met elkander twisten doch dat

die bestraffing onmogelijk aan de kinderen eenig leed kon berokkend hebben’.

Hij ontkende dat hij het zoontje van de timmerman had geslagen. De school-

opziener had de indruk dat de hoofdonderwijzer de waarheid sprak, maar

maande hem dringend aan om voortaan zijn drift te beteugelen. Zijn advies aan

het college van B&W was om de hoofdonderwijzer in een vergadering te ho-

ren over deze zaak en hem met een schorsing of ontslag te dreigen indien in de

toekomst werd bewezen dat hij de schoolkinderen mishandelde.128 Naderhand

werd niets meer van deze zaak vernomen. De hoofdonderwijzer bleef tot zijn

pensioen werkzaam aan de school in Sebaldeburen.129

Een andere zaak betrof in oktober 1865 de beschuldiging van een ‘zekere

loopvrouw’ over de mishandeling van haar zoon door het hoofd van de school

in Kleinemeer.130 De burgemeester had de zaak onderzocht en de kinderen on-

dervraagd. De hoofdonderwijzer had verklaard dat deze jongen ‘een door en

door bedorven knaap’ was. Aangezien de jongen voortdurend onder de banken

kroop en de andere kinderen in de benen beet, had hij hem met een ‘tik van het

stokje’ tot de orde geroepen.131 In dit geval werd de hoofdonderwijzer voor drie

maanden geschorst met inhouding van zijn jaarwedde. Mogelijk had dit te ma-

ken met een opeenstapeling van klachten over de hoofdonderwijzer, vooral

veroorzaakt door drankmisbruik. Zowel de hoofdonderwijzer in Sebaldeburen

als de hoofdonderwijzer van Kleinemeer beschikte over een stokje, waarmee

zij de leerlingen tot de orde riepen. De schoolopzieners maakten geen speciaal

bezwaar tegen het straffen met een stokje, waar ook het dochtertje van de

schoolopziener pijnlijk mee in aanraking was gekomen.

Drankmisbruik

Drankmisbruik onder Groninger onderwijzers
Drankmisbruik was volgens Bottema de meest voorkomende ondeugd van de

Groningse onderwijzers voor 1795.132 In Zeeland constateerde Visser dat in het

begin van de negentiende eeuw regelmatig sprake was van drankmisbruik door

onderwijzers en meermaals werd een onderwijzer om die reden ontslagen.133 In

Groningen maakte het Provinciaal Verslag tot 1870 slechts één keer melding

van ontslag wegens herhaaldelijk drankmisbruik. In 1833 kreeg het hoofd van

de openbare lagere school in Huizinge wegens drankmisbruik een suspensie

van zes weken. Aangezien deze straf niet de gewenste uitwerking had op zijn

drankgebruik volgde een schorsing voor onbepaalde tijd. Pas na jaren van be-

loftes tot beterschap en herkansingen kreeg de hoofdonderwijzer in 1840 ont-

slag.134 Drankmisbruik onder onderwijzers leek geen grote rol te spelen in Gro-

ningen, maar uit berekeningen over hoeveel alcohol er in de negentiende eeuw

in Nederland werd gedronken bleek het gewest Groningen bovenaan te staan

met een drankverbruik van 23 liter sterke drank per gebruiker. Dit was veel

meer in vergelijking met bijvoorbeeld Utrecht waar per gebruiker 171/2 liter

per jaar werd gedronken.135 Landelijk werd op het platteland veel minder ge-

dronken dan in de steden, maar de provincie Groningen vormde hierop een uit-

zondering. Niet alleen in de stad dronk men veel meer jenever dan in andere

steden, maar ook op het Groningse platteland lustte men graag een borrel. De

Groningse dorpen hadden een consumptiecijfer van jenever dat drie tot vijf

maal hoger lag dan in andere dorpen in Nederland.136 De vraag is waar de grens 311
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lag tussen drankgebruik en drankmisbruik. Gezien de hoge alcoholconsumptie

in de provincie Groningen was de tolerantie ten opzichte van drankgebruik

waarschijnlijk groter. Drankmisbruik kwam de Groningse onderwijzers op een

reprimande van de burgemeester of de schoolopziener te staan, slechts zelden

volgde ontslag. Vooral een hoofdonderwijzer werd niet snel ontslagen wegens

drankmisbruik.

Een voorbeeld was Harm Guikema, hoofd van de openbare lagere school in

Dorkwerd. Na aanhoudende klachten over drankmisbruik drong de schoolop-

ziener in 1830 aan op een schorsing van de hoofdonderwijzer van zes weken.

De kerkenraad voorkwam deze schorsing, omdat zij bang was het zonder kos-

ter te moeten stellen. Pas tien jaar later, in mei 1840, werd hoofdonderwijzer

Guikema na het zoveelste incident voor zes weken geschorst. Tijdens deze pe-

riode bezondigde hij zich opnieuw aan de sterke drank en verklaarde eerlijk

niet te kunnen beloven dat hij ermee stopte. Zowel gemeentebestuur als ker-

kenraad nam hem nog een keer ‘in genade’ aan, in de hoop dat hij tot inzicht

kwam van zijn verkeerde gedrag.137 Al snel liep het weer uit de hand en nam

hoofdonderwijzer Guikema zelf ‘op goeden raad vrijwillig zijn ontslag’ om te

voorkomen dat hij wegens herhaaldelijke dronkenschap zou worden afgezet.

Een oneervol ontslag had hij zo weten te voorkomen. Schoolopziener Van

Swinderen voerde ter verdediging van Guikema de armoede aan waarin nog

vele onderwijzers verkeerden. De schoolopziener zag dikwijls ‘dat zulke hoof-

den van huisgezinnen uit wanhoop en radeloosheid aan den drank komen’.138

Uit het pleidooi van schoolopziener Van Swinderen voor een beter inkomen

blijkt dat zijn eerste doel was de schoolonderwijzers te verheffen, zodat zij een

voorbeeld konden zijn voor de jeugd. In het begin van de negentiende eeuw

werd drankmisbruik nog met armoede geassocieerd.139

Wel vaker was er zoals in het geval van hoofdonderwijzer Guikema een ver-

schil in de perceptie van het drankgebruik door de autoriteiten – gemeentebe-

stuur en schoolinspectie – en de ouders van de leerlingen. Het gemeentebestuur

zag een reden voor ontslag, de schoolopziener keurde het drankmisbruik af

maar dacht te kunnen volstaan met een berisping en de ouders van de leerlin-

gen bleven een geliefde onderwijzer steunen. Voor het aanzien van het open-

baar onderwijs was het beter dat de hoofdonderwijzer zelf tot inkeer kwam dan

dat hij oneervol ontslag kreeg.

Drankmisbruik van de hoofdonderwijzer in Kleinemeer
Na 1870 kwam het een paar keer voor dat een onderwijzer ontslagen werd van-

wege drankmisbruik. De schoolopzieners deelden regelmatig waarschuwingen

uit, vooral aan onderwijzers en soms aan een hoofdonderwijzer. Hulponderwij-

zers of gewoon onderwijzers werden gemakkelijker vanwege drankmisbruik

berispt of gedwongen om ontslag te nemen dan hoofdonderwijzers. Voor een

oneervol ontslag moest er sprake zijn van herhaaldelijk drankmisbruik. Het

viel dan onder ‘ergerlijk gedrag’ als reden voor ontslag in de onderwijswet. Een

zaak die wel tien jaar in beslag nam om tot het indienen van een ontslag te ko-

men, betrof het hoofd van de school in Kleinemeer. De plaatselijke schoolcom-

missie had in 1861 en 1863 een ernstig onderhoud met de hoofdonderwijzer

over zijn drankmisbruik.140 In 1865 liet de hoofdonderwijzer de kinderen aller-

lei personele diensten verrichten, zoals het wieden en onderhouden van zijn

tuin, het legen van het ‘secreet’ en het varkenshok en het schoonmaken van312
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potten en pannen. De plaatselijke schoolcommissie had hem gevraagd hiermee

op te houden.141 Na een klacht van een moeder wegens de mishandeling van

haar zoon door de hoofdonderwijzer in 1865, waarbij zij ook zijn drankgebruik

in de school noemde, zag de burgemeester zich genoodzaakt een onderzoek in

te stellen. De burgemeester had de leerlingen over de mishandeling en het

drankgebruik ondervraagd. De kinderen was gevraagd ‘of meester in de school

wel eens naar jenever riekt’. De hoofdonderwijzer reageerde verontwaardigd

op de beschuldigingen van ‘die hartstogtelijke vrouw’. Volgens de hoofdonder-

wijzer hadden de grootste kinderen die trouw de school bezochten ontkennend

geantwoord, maar andere leerlingen bevestigend. Een verklaring voor de be-

vestigende antwoorden van zijn leerlingen was dat hij vaak kiespijn had en

daartegen wel eens wat ‘spiritus’ in de mond nam. De hoofdonderwijzer erken-

de de beschuldiging dat hij de school vaak verliet, maar dat was vanwege de

ziekte van zijn zoon Sijbolt, die hulponderwijzer in Sappemeer was. In augus-

tus was zijn zoon overleden. De hoofdonderwijzer beweerde onschuldig te zijn

aan drankmisbruik en daarom wendde hij zich tot de schoolopziener voor

steun. Twee jaar eerder had hij wel een ‘mispas’ begaan, maar was toen rond-

uit voor zijn dwaling uitgekomen. De beschuldigingen nu waren slechts laster-

praatjes ‘van lieden uit de heffe des volks’.142

Het college van B&W van Sappemeer zag in de klachten aanleiding genoeg

om de hoofdonderwijzer te ontslaan wegens verwaarlozing van het onderwijs

en willekeur. Het had echter de medewerking van de schoolopziener nodig om

een voordracht tot ontslag aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen.143

Schoolopziener Brugsma stemde niet in met het ontslag. De hoofdonderwijzer

werd eerst voor drie maanden geschorst met intrekking van zijn jaarwedde. De

leden van de plaatselijke schoolcommissie waren het niet eens met dit compro-

mis en stapten op.144

Een aantal jaren leek het ogenschijnlijk rustig in Kleinemeer. In 1870 kwa-

men er opnieuw klachten binnen over de hoofdonderwijzer. De hoofdonder-

wijzer had op de ochtend van 23 oktober de school een half uur te vroeg dicht

gedaan en was aan het begin van de middag in beschonken toestand op de weg

gezien. De schoolopziener stelde een grondig onderzoek in naar de klachten.

De bewuste ochtend had de hoofdonderwijzer de leerlingen een half uur eer-

der naar huis gestuurd om op het gemeentehuis aangifte te doen van het over-

lijden van een buurman. De hoofdonderwijzer had toegegeven dat hij in het

gemeentehuis twee glazen jenever had gedronken, maar dat niet bewezen was

dat hij beschonken was. Een reumatische aandoening in één van zijn benen

maakte het hem onmogelijk om evenwichtig te lopen, zodat het leek alsof hij

beschonken was. Een geneesheer had op zijn verzoek hierover een schriftelij-

ke verklaring afgegeven.145 De hoofdonderwijzer kreeg een berisping over

zijn gedrag en de schoolopziener waarschuwde hem dat zijn ontslag zijn ge-

zin in een poel van ellende zou storten. De publieke opinie zou hem een ver-

achtelijk man vinden en ‘geen medelijden zou zijn lot verzachten’.146 School-

opziener Venema had maatregelen getroffen om direct te vernemen als de

hoofdonderwijzer zich weer ‘berispelijk’ gedroeg. De weigering van de

schoolopziener om mee te werken aan het ontslag was voor het gemeentebe-

stuur van Sappemeer aanleiding om in hoger beroep te gaan bij Gedeputeerde

Staten. Deze verklaarde zich onbevoegd om tussenbeide te komen. Voor het

ontslag van een onderwijzer was de medewerking van de schoolopziener 313
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nodig om de onderwijzer te beschermen tegen willekeurig handelen van ge-

meentebesturen.147

De hoofdonderwijzer uit Kleinemeer kon niet van de drank afblijven. Vol-

gens ooggetuigen was hij op 9 januari 1872 dronken in de avondles. Het hoofd

van de Westerschool in Sappemeer, Jan Klunder, met zijn hulponderwijzer Jan

van Zanten, gingen direct na afloop van de avondschool een bezoek brengen

aan de hoofdonderwijzer. Zij constateerden dat de hoofdonderwijzer niet in

normale toestand was. Tezamen hadden zij bij hem thuis sterke drank gedron-

ken. Naar hun overtuiging zou de hoofdonderwijzer van Kleinemeer zich bij

herhaling schuldig maken aan drankmisbruik. Voor de schoolopziener was nu

de maat vol. Zijn eigen informanten hadden met eigen ogen geconstateerd dat

de hoofdonderwijzer in de fout was gegaan en tijdens de les al dronken was.

De schoolopziener stuurde zijn voordracht voor ontslag aan het gemeentebe-

stuur van Sappemeer.148 Het kwam niet tot een ontslag, want de hoofdonder-

wijzer van Kleinemeer koos voor een rigoureuze oplossing: hij zocht ‘de dood

in het water’. Volgens een tijdgenoot kon hij niet verder leven met de schan-

de van het dreigende ontslag wegens misbruik van sterke drank.149 De slepen-

de ontslagzaak in Kleinemeer eindigde zo in een persoonlijk drama. De

schoolopziener had de hoofdonderwijzer jaren de hand boven het hoofd ge-

houden en steeds een nieuwe kans gegeven. Na de getuigenis van twee colle-

ga’s van de hoofdonderwijzer in de gemeente had hij eindelijk de knoop door-

gehakt. De schande van het ontslag had de hoofdonderwijzer tot zelfmoord

gedreven.

De invloed van de drankbestrijdingbeweging op de onderwijzers
De schoolopzieners in Groningen constateerden in 1854 dat er steeds meer af-

delingen van de ‘Maatschappij tot afschaffing van sterken drank’ op het platte-

land werden opgericht.150 De drankbestrijding was qua omvang de grootste so-

ciale beweging in de negentiende eeuw. De eerste aandacht voor de misstanden

als gevolg van de sterke drank kwam van de Maatschappij tot Nut van het Alge-
meen. 151 Het Nut zag de strijd tegen de drank als voorwaarde voor hun doel: de

ontwikkeling en verheffing van het volk.152 In 1842 werd de eerste landelijke

drankbestrijdingorganisatie, de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van
Sterke Drank (NVASD), opgericht.153 Alle leden dienden een contract te onder-

tekenen, waarin zij verklaarden geen sterke drank te zullen gebruiken en ook

niet aan anderen te schenken.154 De drankbestrijders wilden de wereld verbete-

ren en begonnen bij zichzelf. Zo ontstond een nieuwe manier van protesteren.155

Onderwijzers voelden zich al snel aangetrokken tot de drankbestrijdingbewe-

ging en waren als opvoeders van de jeugd belangrijke bondgenoten.156 Onder-

wijzers waren vooral actief in het Nut die zelf het matigingsprincipe uitdroeg.

Op de Kweekschool in Groningen werd in 1897 naar de wens van de minister

in het lesprogramma aandacht besteed aan de drankbestrijding.157 Per 1 april

1899 werd op de Rijksnormaallessen eveneens de doelstelling ‘middelen ter be-

strijding van het alcoholvraagstuk’ toegevoegd.158 De nieuwe lichting onderwij-

zers en onderwijzeressen die begin twintigste eeuw voor de klas kwam te staan,

kreeg de ideeën over drankbestrijding al tijdens de opleiding ingeprent.

Naarmate de drankbestrijdingbeweging aan kracht won, kwam de grens tus-

sen drankgebruik en drankmisbruik steeds lager te liggen. In de drankwet van

1881 werd openbare dronkenschap strenger bestraft dan in de bestaande loka-314
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le verordeningen.159 Alcoholmisbruik werd zo meer gecriminaliseerd en de to-

lerantie tegenover alcoholgebruik daalde.160 Zeker voor de onderwijzers als

opvoeders van de jeugd werden de normen strenger. Drinken in het openbaar

werd voor onderwijzers als ongepast beschouwd.161 Drankgebruik in de school

was uit den boze geworden. De schoolopzieners werden daarom steeds minder

coulant.

Een hoofdonderwijzer schenkt drank bij een brand
Niet alleen het drankgebruik van een onderwijzer werd nauwlettend in de ga-

ten gehouden, ook bij het schenken van drank diende hij het goede voorbeeld

te geven. In 1878 kreeg schoolopziener Renssen van het vijfde schooldistrict

een brief van de Officier van Justitie in Groningen met een klacht over het

hoofd van de school in Euvelgunne.162 De beschuldiging tegen de hoofdonder-

wijzer kwam van een hoger geplaatst persoon, die net als de schoolopziener

zelf een ‘grote vijand’ van drankmisbruik was.163 Hoofdonderwijzer Bouman

werd beschuldigd van het schenken van sterke drank tijdens een brand aan kin-

deren van pas tien jaar oud. Met als gevolg dat het bij de brand een dronken

boel was geworden waar de burgemeester had moeten ingrijpen door het

schenken van sterke drank te verbieden.164

Begin negentiende eeuw was het nog traditie om bij brand sterke drank te

schenken. De hulp van omwonenden was hard nodig en het blussen was zwaar

werk dat dorstig maakte. De drankbestrijdingbeweging probeerde aan zulke tra-

dities een einde te maken.165 Halverwege de negentiende eeuw kwam in ge-

meentelijke verordeningen een verbod op het tappen van sterke drank tijdens het

blussen van een brand.166 Deze gebruiken bleken zeer hardnekkig en kwamen

de gehele negentiende eeuw nog voor. In latere verordeningen werd daarom een

voorbehoud gemaakt dat alleen de Opperbrandmeester in overleg met de brand-

meester en de burgemeester bij een zware en langdurige brand sterke drank

mochten uitreiken aan de brandweer en de dienstdoende manschappen.167

Gealarmeerd door een mogelijke strafrechterlijke vervolging van één van zijn

hoofdonderwijzers stelde de schoolopziener zelf een onderzoek in naar de ge-

beurtenissen tijdens de brand in een boerderij als gevolg van een blikseminslag.

De schoolopziener was van mening dat het schenken van sterke drank verboden

zou moeten worden en vond het onverklaarbaar waarom de hoofdonderwijzer

zo gehandeld had. Daarom wilde de schoolopziener eerst de ware toedracht van

de hoofdonderwijzer zelf horen.168 Hoofdonderwijzer Bouman was al vroeg bij

de brand gearriveerd waar op dat moment nog niemand van de gemeente ter

plaatse was. Daarom had de hoofdonderwijzer direct de leiding bij het blussen

op zich genomen. Een twintigtal opgeschoten jongens die op de brand waren af-

gekomen en erg in de weg liepen, had hij in het gelid geplaatst om te blussen.

Al snel werd er om jenever geroepen. Een buurvrouw kwam met een kruik je-

never aan en ging met glazen rond. De hoofdonderwijzer had ingegrepen en de

grote glazen voor de mannen vervangen door kleine. Uit die grote glazen liet hij

de jongens, die tussen de veertien en achttien jaar waren, kleine slokjes nemen,

zodat ze niet zelf veel konden drinken. Als de buurvrouw haar gang had kunnen

gaan, waren ze zeker dronken geworden. De burgemeester had hem hier tijdens

de brand al op aangesproken. Zelf liet de burgemeester tegen het einde van de

brand voor zijn rekening nog een kruik jenever aanrukken. De laatste blussers

kregen nog een extra borrel om de puinhopen te blussen. De hoofdonderwijzer 315
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was van mening dat zijn handelswijze misbruik had voorkomen.169 De school-

opziener was blij dat hij de geruchten kon ontkrachten, want de hoofdonderwij-

zer had de schijn tegen gehad. De schoolopziener handelde de zaak verder af

door het antwoord van de hoofdonderwijzer met uitleg aan de officier van jus-

titie te sturen.170

De schoolopziener had snel gereageerd, want niet alleen de goede naam van

de hoofdonderwijzer stond op het spel, maar ook zijn eigen reputatie als toe-

zichthouder op het onderwijs. De schoolopziener confronteerde de hoofdon-

derwijzer met de beschuldigingen, maar gaf hem de kans om zijn kant van het

verhaal te vertellen. De verklaring van de hoofdonderwijzer werd door de

schoolopziener geaccepteerd. 

‘Vermeende dronkenschap’ van een hoofdonderwijzer in Middelstum
In Middelstum was er een beschuldiging van dronkenschap maar eigenlijk

speelde er een conflict met het gemeentebestuur. In 1884 was de hoofdonder-

wijzer van Middelstum in aanvaring gekomen met de plaatselijke schoolcom-

missie.171 De voorzitter van de schoolcommissie had zich na een bezoek aan de

school op een ‘onheusche toon’ tot de hoofdonderwijzer gericht.172 De school-

commissie vond dat het onderwijs ‘in Uwe school zeer ongeregeld werd gege-

ven’: de lessen begonnen steeds te laat, de kinderen kwamen onregelmatig bin-

nen, het onderwijs werd gejaagd gegeven en de leerlingen moesten veel voor

zichzelf werken zonder toezicht. De hoofdonderwijzer besteedde ondertussen

teveel tijd aan eigen bezigheden, zoals lezen, schrijven en muziek compone-

ren.173 Arrondissementsschoolopziener Rijkens daarentegen had de school dat

jaar nog bezocht en goed genoemd.174 De klachten over het onderwijs vormden

geen reden voor ontslag.

Twee jaar later waren er allerlei geruchten over ‘vermeende dronken-

schap’van het hoofd van de school in Middelstum. Burgemeester en wethou-

ders reisden op 25 februari 1886 naar de herberg van Onderdendam om getui-

gen te horen. Op een zaterdagochtend in Bedum had de hoofdonderwijzer de

zoon van de herbergier om een lift naar huis gevraagd. De hoofdonderwijzer

bleek dronken te zijn en viel al snel tegen de voerman aan in slaap. Bij de weg

naar Middelstum werd hij afgezet met de vermaning om naar huis te gaan. La-

ter vond hij de hoofdonderwijzer, liggend op de weg, ‘totaal dronken’.175 Het

college van B&W stelde in een brief – met daarop geschreven ‘Geheim behan-

delen’ – de districtschoolopziener Alberda van Ekenstein op de hoogte van de

problemen met de hoofdonderwijzer.176 De ouders van de leerlingen en de

plaatselijke schoolcommissie waren niet tevreden over zijn onderwijs. De

hoofdonderwijzer had door zijn ‘slechte huishoudkunde’ bij vrijwel iedereen in

het dorp schulden.177 Deze huiselijke omstandigheden zorgden ervoor dat hij

‘verre van opgewekt’ was en er waren wel redenen om geloof te hechten aan

‘de onbewezen publieke meening’ dat hij veel gebruik maakte van sterke drank

dat weer aanleiding gaf tot ‘huisselijke tafereelen’. Niemand had de moed ge-

had om daarover officieel te klagen. De schoolcommissie vond de sfeer in de

school bij hun bezoeken steeds treurig.

Het gemeentebestuur wilde de hoofdonderwijzer ontslaan. Slecht onderwijs

was zoals we al eerder zagen geen reden tot ontslag. De dronkenschap op de

openbare weg met meerdere getuigen was een goede aanleiding, maar als een-

malig incident niet voldoende voor ontslag. Het gemeentebestuur haalde aller-316
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lei incidenten erbij uit het privéleven van de hoofdonderwijzer om aan te tonen

dat het drankgebruik niet incidenteel was. Om de hoofdonderwijzer te ontslaan,

had het college van B&W de steun van de districtschoolopziener nodig. Al

deze gebeurtenissen vormden geen reden tot ontslag van de hoofdonderwijzer.

Hoofdonderwijzer Drenth bleef zijn verdere werkzame leven hoofd van de

school in Middelstum tot zijn pensioen in 1904.178

Het verweer van een hoofdonderwijzer tegen smaad
De goede naam en reputatie van de onderwijsgevende, vooral van de hoofd-

onderwijzer was zeer belangrijk. Hij was daardoor kwetsbaar voor geruchten

en beschuldigingen. De onderwijsgevende moest zich verweren tegen aan-

klachten, want deze tasten zijn reputatie aan en ondermijnden zijn gezag naar

de leerlingen en de ouders toe. De straffen voor smaad waren hoog, maar aan-

gifte doen hield een risico in, want de autoriteiten stelden altijd eerst een on-

derzoek in of het beweerde waar was, waardoor de onderwijsgevende in het

beklaagdenbankje kwam te zitten.179 In 1884 nam het hoofd van de school van

Marum dat risico en besloot een strafrechterlijke vervolging in te stellen tegen

een briefschrijver in het Groningse krantje De Vlinder.180 De anonieme schrij-

ver beweerde dat de hoofdonderwijzer zich tijdens de schooltijd ‘in kennen-

lijken staat’ had bevonden. De hoofdonderwijzer verdacht zijn ontslagen on-

derwijzer ervan dat hij de anonieme schrijver van het artikel in de krant

was.181 Via de krant vernam de schoolopziener dat de hoofdonderwijzer deze

aanklacht had ingediend. Hij wilde van het gemeentebestuur weten of er een

aanleiding was voor de beschuldigingen dat de hoofdonderwijzer beschonken

voor de klas had gestaan.182 De burgemeester van Marum had de zaak verder

onderzocht. Het bleek dat de hoofdonderwijzer de vorige dag een familiefeest

had gehad in Sebaldeburen, zo’n drie uur gaans van Marum. De hoofdonder-

wijzer was ’s ochtends vroeg lopend vertrokken, maar had in Noordwijk een

rijtuig genomen wegens pijnlijke voeten. Hij had het gebrek ‘volvoetig’183 te

zijn. Om tien voor negen kwam hij aan op de school in Marum en ging onmid-

dellijk door naar zijn klas. Even later voelde hij zich onwel worden. Dit voor-

val was blijkbaar genoeg voor een lasteraar om een stuk in de krant te plaat-

sen.184 De schoolopziener liet de hoofdonderwijzer weten dat na onderzoek

alle beschuldigingen ongegrond waren en wenste hem kracht toe om het aan-

gedane leed waardig te dragen.185 Voor de schoolopziener was het blijkbaar

alleen van belang of de beschuldigingen waar waren, maar zag hij geen nood-

zaak om zelf stappen te ondernemen om de valse aantijgingen te weerleggen

en de beschadigde reputatie van de hoofdonderwijzer te herstellen.186 Anonie-

me in de krant gepubliceerde klachten konden zeer schadelijk zijn voor de re-

putatie van een onderwijzer zonder dat deze hier veel tegen kon doen. Meest-

al was het kwaad al geschied.

Ontucht en andere misdrijven

Redenen voor het verlies van de onderwijsbevoegdheid
Het afnemen van de bevoegdheid tot het geven van onderwijs betekende dat

een onderwijzer ander werk moest zoeken buiten het onderwijs. Bij een veroor-

deling door de rechter verloor de onderwijsgevende automatisch de onderwijs-

bevoegdheid. Na een oneervol ontslag kon de schoolopziener hiertoe een ver- 317
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zoek indienen bij Gedeputeerde Staten. Zeker als er ernstige beschuldigingen

waren van onzedelijkheid of ontucht, maar niet voldoende bewijzen om tot een

rechterlijke veroordeling te komen, was het verlies van de onderwijsbevoegd-

heid een belangrijk middel om te zorgen dat deze onderwijzer nooit meer in het

onderwijs kon werken.

Om te voorkomen dat onderwijzers die de onderwijsbevoegdheid hadden

verloren, in een andere provincie weer aan het werk gingen, kwam er vanaf de

jaren tachtig van de negentiende eeuw een waarschuwingsysteem. Gedeputeer-

de Staten van Groningen kreeg van haar collega’s uit andere provincies het be-

sluit tot het verlies van de onderwijsbevoegdheid opgestuurd om door te sturen

naar alle districtschoolopzieners, arrondissementschoolopzieners en gemeente-

besturen.187 De volledige naam van de onderwijzer of hoofdonderwijzer en de

school waar hij niet eervol ontslag had gekregen, stonden vermeld. Het doel

was duidelijk: ‘Wij doen U hiervan mededeeling, ten einde eene mogelijke be-

noeming van genoemden persoon als onderwijzer in deze provincie te voorko-

men.’188 De voorwaarde om bij een sollicitatie een bewijs van goed gedrag te

overleggen, was dus geen waarborg om te voorkomen dat een ‘oneervol’ ont-

slagen onderwijzer ergens anders weer aan het werk kon.

Soms ontweek een onderwijzer een dreigend niet-eervol ontslag door zelf

ontslag aan te vragen. Zo werd een onderwijzer uit het derde cohort die werk-

zaam was in Joure in 1880 beschuldigd van onzedelijke handelingen met vrou-

welijke leerlingen in zijn school. Voordat deze beschuldigingen naar buiten

kwamen, had hij zelf al eervol ontslag aangevraagd en gekregen. De inspecteur

van het lager onderwijs in Friesland liet het hier niet bij zitten en schakelde de

commissaris van de Koning van Groningen in. Deze waarschuwde alle school-

opzieners om de benoeming van de onderwijzer aan een school in de provincie

Groningen te verhinderen.189 Het bericht kwam te laat, want de onderwijzer

was al in dienst getreden bij de gerenommeerde School ter voorbereiding voor

middelbaar en hooger onderwijs voor jongens in Groningen. Volgens de

schoolopziener waren er via de rechter geen mogelijkheden om hem te ont-

slaan.190 De beschuldigingen in Joure hadden niet tot een veroordeling of een

oneervol ontslag geleid en daarom kon hem de onderwijsbevoegdheid niet

worden afgenomen. De onderwijzer bleef de rest van zijn loopbaan aan dezelf-

de school werken en kreeg in januari 1916 eervol ontslag.191

Gerechtelijke veroordelingen van onderwijzers
Een veroordeling door de rechter voor een misdaad, diefstal, oplichting, mei-

need, misbruik van vertrouwen of aantasting der zeden was reden voor het ver-

lies van de onderwijsbevoegdheid.192 Uit de onderzochte bronnen bleek dat in

de tweede helft van de negentiende eeuw in de provincie Groningen acht keer

een onderwijzer werd veroordeeld door de rechter. Het ging om twee hoofdon-

derwijzers en zes hulponderwijzers of gewoon onderwijzers. Zes van de acht

veroordelingen betroffen ontucht met minderjarige kinderen. In de andere twee

gevallen ging het om mishandeling van een leerling en valsheid in geschrifte.

Een hulponderwijzer aan de openbare school in Pieterburen was wegens ‘ver-

regaande mishandeling van een leerling’ veroordeeld tot een geldboete door de

arrondissementsrechtbank in Groningen.193 In 1891 kreeg een onderwijzer in

Spijk oneervol ontslag wegens een veroordeling tot een gevangenisstraf voor

valsheid in geschrifte.194 Om zijn ‘kerkerstraf’ van acht maanden te ontlopen,318
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was de onderwijzer naar Amerika gevlucht.195 Het Provinciaal Verslag ver-

meldde zeven veroordelingen door de rechtbank en één stond in De Wekker. De

hoofdonderwijzer van de openbare school in Oude Schans had voordat de of-

ficiële aanklacht was ingediend zelf al ontslag aangevraagd. Hij had ander

werk gevonden als klerk.196 Daarom werd hij waarschijnlijk niet meer ge-

noemd in het Provinciaal Verslag. De gemeenteraad had deze hoofdonderwij-

zer zelfs nog eervol ontslag verleend. In 1876 sprak de arrondissementrecht-

bank in Winschoten de oud-hoofdonderwijzer van Oude Schans vrij, maar het

gerechtshof in Leeuwarden veroordeelde hem alsnog tot twee jaar gevangenis-

straf met een geldboete van 150 gulden. Ook kreeg hij twintig jaar een ontzeg-

ging van de rechten van voogdij over zijn eigen kinderen en werd hij onder cu-

ratele gesteld. De rechtbank achtte bewezen dat de hoofdonderwijzer op ver-

schillende tijdstippen in zijn functie als hoofdonderwijzer oneerbare handelin-

gen had gepleegd met vier jeugdige meisjes van twaalf en dertien jaar die bij

hem naar school gingen of privaatles kregen.197

Het is mogelijk dat meer onderwijsgevenden zelf ontslag hadden genomen of

waren ontslagen na klachten of beschuldigingen. Als ze later veroordeeld wer-

den door de rechtbank stonden deze veroordelingen niet meer in het Provinci-
aal Verslag vermeld. In de jaren negentig werd de naam van de veroordeelde on-

derwijzers gewoonlijk voluit vermeld in het Provinciaal Verslag. Ook de in

1876 veroordeelde hoofdonderwijzer van St. Annen werd met naam en stand-

plaats genoemd.198 De oud-hoofdonderwijzer van Oude Schans kwam alleen

met zijn initialen in De Wekker, maar er was slechts één lagere school in Oude

Schans, zodat alle mensen uit de omgeving wisten om wie het ging. Van de twee

ontslagen hulponderwijzers in 1877 werd alleen de standplaats genoemd. 

Ontucht met leerlingen
Het plegen van ontucht met leerlingen was een strafbaar feit, waarvoor de on-

derwijsgevende veroordeeld kon worden tot een gevangenisstraf. In het Pro-
vinciaal Verslag van Groningen werd in de periode 1850-1900 tien keer een ge-

val van ontucht met leerlingen gemeld. Vijf onderwijzers uit de cohorten wer-

den ontslagen vanwege het misbruik van leerlingen. In het geval van klachten

of geruchten over onzedelijke handelingen was het zaak voor de schoolopzie-

ner om snel en zorgvuldig in te grijpen. Allereerst onderzocht hij zelf of de fei-

ten op waarheid berustten. Een officiële aanklacht tegen een onderwijsgeven-

de betekende dat de goede naam van zowel de onderwijzer als het openbaar on-

derwijs geschaad werd. Ouders zouden om die reden hun kinderen van school

kunnen halen en naar een andere school sturen.

In oktober 1861 kreeg schoolopziener Brugsma een alarmerende brief van

het college van B&W van Noorddijk met klachten van ingezetenen over de

hoofdonderwijzer. Het onderwijs in Noorddijk verkeerde in een slechte toe-

stand door de schraapzucht en inhaligheid van de hoofdonderwijzer, maar ook

door ‘de zedebedervende wijze waarop de onderwijzer omging met de aan zij-

ne zorg toevertrouwde meisjes’. Na onderzoek door het college van B&W

bleek dat de hoofdonderwijzer een soort gedwongen handel in griffels met de

scholieren dreef, terwijl hij daar niet toe bevoegd was, aangezien de schoolbe-

nodigdheden door de gemeente werden verstrekt. De onzedelijkheid met meis-

jes was niet met zekerheid te bevestigen, want het enige bewijs was datgene

wat de kinderen gezegd hadden. Het college van B&W was ervan overtuigd dat 319
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er dikwijls ‘ergerlijke tonelen’ voorvielen, want sommige ouders hadden om

die reden hun kinderen van school genomen. Het college van B&W wilde

graag met de schoolopziener overleggen of zij de hoofdonderwijzer moesten

ontslaan.199 Uiteindelijk werd besloten tot een schorsing van de hoofdonder-

wijzer van drie maanden wegens slecht onderwijs, weinig lust en ijver en de

handel in griffels.200

Gewoonlijk was slecht onderwijs geen reden voor een schorsing, maar hier

werd het als argument gebruikt, omdat de belangrijkste beschuldiging van on-

zedelijke handelingen met leerlingen niet bewezen kon worden. De ingezete-

nen van Noorddijk waren niet tevreden met de schorsing van de hoofdonder-

wijzer. Zij wendden zich tot Gedeputeerde Staten die de zaak overdroeg aan de

Officier van Justitie.201 Waarschijnlijk zat deze met hetzelfde probleem dat er

geen genoeg bewijs was voor een strafzaak. De schoolopziener en het college

van B&W oefenden daarom druk uit op de hoofdonderwijzer, waardoor hij op

eigen verzoek ontslag nam.202 Op deze manier werd er de minste ruchtbaarheid

aan deze zaak gegeven en leverde het de minste schade voor het onderwijs op.

De hoofdonderwijzer werkte later als koopman in de stad Groningen. 

Minder goed liep het af met het hoofd van de Noorderschool in Hoogezand.

Na beschuldigingen van het plegen van onzedelijke handelingen met vrouwe-

lijke leerlingen in zijn school werd de hoofdonderwijzer in december 1904 een

maand geschorst. De inwoners namen het recht in eigen handen en verdreven

de hoofdonderwijzer uit de gemeente, waarna hij spoorloos verdween. Geruch-

ten deden de ronde dat hij in Duitsland zat. Zonder een gerechtelijke veroorde-

ling en bij zijn afwezigheid werd de hoofdonderwijzer door de gemeenteraad

op 3 februari ontslagen. Vier dagen later werd zijn lichaam gevonden.203 Wat

zich hier precies voor drama heeft afgespeeld laten de korte krantenberichten

in het midden.204 Het Provinciaal Verslag maakte geen melding van het tragi-

sche einde van de hoofdonderwijzer.

Schoolopziener Renssen kreeg in 1876 met een ‘treurige zaak’ in St. Annen

te maken. Hij waarschuwde de burgemeester dat eerst een nauwkeurig onder-

zoek moest plaatsvinden, zowel in het belang van het onderwijs als de hoofd-

onderwijzer. Zonder overtuigend bewijs kwam er geen veroordeling of ontslag

en de zaak leek hem moeilijk te bewijzen. De schoolopziener achtte het nood-

zakelijk om vooraf aan het gesprek met de hoofdonderwijzer zelf de kinderen

hierover te horen om de aanklacht uit hun eigen mond te vernemen en de hulp-

onderwijzer te vragen of deze iets gezien of gehoord had. In zijn conceptbrief

stelde de schoolopziener de vraag aan de burgemeester wat de rechterlijke

macht ging ondernemen. Als deze van de beschuldigingen op de hoogte werd

gebracht, zou zij de hoofdonderwijzer moeten aanpakken. Deze vraag was

weer doorgestreept en is mogelijk niet in de uitgaande brief terechtgekomen.205

Hieruit blijkt dat de schoolopziener eraan twijfelde om onmiddellijk de rech-

terlijke macht in te schakelen. Waarschijnlijk koos hij ervoor om eerst zelf dis-

creet onderzoek verrichten. Tijdens een verhoor door de burgemeester beken-

de de hoofdonderwijzer de ‘verregaande aanranding der zeden’. De schoolop-

ziener was met afschuw vervuld over de hoofdonderwijzer die zich aan on-

schuldige kinderen in de school had vergrepen en bestempelde het als ‘de

vreeselijke ziekte’.206 Met onmiddellijke ingang werd de hoofdonderwijzer ge-

schorst, gevolgd door ontslag. Na de veroordeling door de rechter verloor hij

zijn onderwijsbevoegdheid en hierover verscheen een bericht in de krant.207
320
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De hulponderwijzer in Zuidwolde in de gemeente Bedum was in 1877 een

maand geschorst met behoud van jaarwedde wegens ‘het plegen van onbetame-

lijke handelingen jegens meisjes, welke bij hem naar school gingen’. De schor-

sing werd verlengd, omdat hij ondertussen gearresteerd was als verdachte van

verkrachting van een meisje jonger dan 15 jaar en ‘de verleiding en aanzetten

tot losbondigheid’ van meisjes beneden de 21 jaar van wie hij de leermeester

was. Het college van B&W vond een schorsing niet ver genoeg gaan aangezien

dit maximaal voor drie maanden kon en zag in deze zware beschuldigingen

aanleiding om hem direct te ontslaan. De gemeenteraad wees dit verzoek ech-

ter af. In juli 1877 werd de onderwijzer door het Gerechtshof in Leeuwarden

veroordeeld tot vijf jaar ‘correctionele tuchthuisstraf’ voor het vergrijp tegen de

zeden.208 De Hoge Raad vernietigde in oktober 1877 deze uitspraak. In de tus-

senliggende periode met de rechtszaken was de hulponderwijzer nog steeds in

dienst van de gemeente Bedum, maar niet meer aan het werk op de school in

Zuidwolde.209 De schoolopziener eiste toch het ontslag van deze hulponderwij-

zer en passeerde de gemeenteraad door Gedeputeerde Staten van Groningen te

vragen hem te ontslaan. In maart 1878 besloot Gedeputeerde Staten tot ontslag

van de hulponderwijzer en ontnam hem de bevoegdheid tot het geven van on-

derwijs wegens ‘ergerlijk levensgedrag’.210

Ook als de beschuldigingen gegrond bleken, kon het nog lang duren voordat

de zaak voor de rechter kwam en de onderwijzer uiteindelijk veroordeeld werd.

In de tussentijd kon de onderwijzer niet werken en werd de reputatie van het

onderwijs geschaad. Voor de schoolopziener en het gemeentebestuur was het

daarom praktischer om de onderwijzer als het mogelijk was te ontslaan of hem

onder druk te zetten om zelf ontslag aan te vragen.

Ontslag vanwege een conflict met het gemeentebestuur 
en het schooltoezicht

‘Letterknechterij’ van een hoofdonderwijzer in De Wilp
Een conflict met het gemeentebestuur of het schooltoezicht stond niet in de on-

derwijswet vermeld als reden voor ontslag. Het schooltoezicht was door de lan-

delijke overheid ingesteld als onafhankelijke toezichthouder om zowel onder-

wijsgevenden als gemeentebesturen te controleren op de uitvoering van de on-

derwijswet. De schoolopzieners moesten onderwijsgevenden beschermen te-

gen lokale conflicten. Daarom kon een onderwijsgevende tot de nieuwe onder-

wijswet van 1878 alleen gedwongen worden ontslagen als het college van

B&W èn de schoolopziener gezamenlijk een voordracht daartoe indienden bij

de gemeenteraad. Na 1880 kon alleen de districtschoolopziener een hoofdon-

derwijzer voordragen voor ontslag. Het ontslagrecht bleef bij de gemeenteraad

liggen. De wetswijziging van 1889 gaf zowel het college van B&W als de dis-

trictschoolopziener onafhankelijk van elkaar het recht om een hoofdonderwij-

zer bij de gemeenteraad voor te dragen voor ontslag.211 Aan een gedwongen

ontslag kon een schorsing vooraf gaan die door het college van B&W werd toe-

gepast onder de voorwaarde eerst ‘den schoolopziener gehoord’ te hebben. De

schorsing duurde drie maanden en kon naar gelang de beslissing van de ge-

meenteraad met behoud van salaris zijn of met gedeeltelijk of geheel verlies

van de jaarwedde gedurende de periode van schorsing.212 Soms werd de schor-

sing ingezet als straf of waarschuwing zonder dat er ontslag volgde. 321

Proefschrift binnen noten  20-10-2014  14:20  Pagina 321



Met het publiceren van het artikel getiteld ‘Letterknechterij’ in het onderwij-

zerstijdschrift De Wekker in januari 1876 riskeerde hoofdonderwijzer Boerma

uit De Wilp in de gemeente Marum bijna een ontslag. Hij ging in het artikel te-

keer over al de regeltjes waar de onderwijzers zich aan moesten houden. Boer-

ma doelde niet alleen op de Rijkswet die vol stond met bepalingen, maar voor-

al op de verordeningen van ‘wijze en waanwijze gemeentebesturen’ die de on-

derwijzer aan banden legden. Regeltjes die bijvoorbeeld bepaalden hoe laat de

deuren moesten sluiten, op welk uur welke les gegeven moest worden en wan-

neer ze mochten roken of de kachel aansteken. Hoofdonderwijzer Boerma be-

treurde het dat in die reglementen ‘zoovele dwaze, nietige, kleingeestige, peu-

ter- en leuterachtige bepalingen’ waren opgenomen. Meestal waren het belem-

meringen ‘die van niets anders getuigen dan van de zucht om te toonen, dat

men iets te zeggen heeft; die meestal alleen moeten dienen, om den onderwij-

zer te doen gevoelen, dat hij afhankelijk, diep afhankelijk is’. Als voorbeeld

noemde hoofdonderwijzer Boerma het voorval van een hulponderwijzer die

ging solliciteren en dacht dat hij de burgemeester hiervan alleen in kennis hoef-

de te stellen. Hij had echter toestemming moeten vragen en kreeg hiervoor een

reprimande. Boerma betitelde dit als ‘letterknechterij’, want de burgemeester

mocht een onderwijzer toch niet beletten om te solliciteren.213 Naar het oordeel

van de autoriteiten was de strekking van het artikel ‘Letterknechterij’ het op-

wekken van ‘minachting en opzetting tegen wettige verordeningen’.214 Moge-

lijk had de schoolopziener eerst op ontslag aangedrongen, maar bereikte hij

geen overeenstemming met het gemeentebestuur.215 De burgemeester schorste

de hoofdonderwijzer na overleg met de schoolopziener voor een maand met

verlies van zijn jaarwedde.

Deze schorsing van een hoofdonderwijzer naar aanleiding van een artikel in

De Wekker zorgde voor veel ophef in onderwijsland. Een anonieme auteur

vond dat hoofdonderwijzer Boerma het grondrecht had om te schrijven wat hij

wilde en als het beledigend zou zijn, moest de kantonrechter eraan te pas ko-

men.216 Uit het hele land volgden steunbetuigingen voor de geschorste hoofd-

onderwijzer en er kwam een geldinzameling om hem te compenseren voor zijn

gederfde maandinkomen tijdens de schorsing. Daarnaast kwam er een handte-

keningenactie specifiek gericht op de schorsing van de hoofdonderwijzer die

onderwijzers zagen als een beperking van de vrijheid van meningsuiting van de

onderwijzer. De ondertekenaars deelden niet de kritiek van hoofdonderwijzer

Boerma over de reglementaire bepalingen die hij in het artikel had geuit.217

‘Einde goed, alles goed!’ kopte de Provinciale Groninger Courant in mei

1876. Hoofdonderwijzer Boerma had zijn werkzaamheden hervat en had door

alle hulp financieel niet geleden. De burgemeester wilde de harmonie herstel-

len en was bij Boerma op bezoek geweest om hem de hand te schudden. Zo

kwam de ‘Wilpener schorsing’ gelukkig tot een goed einde.218 Voor hoofdon-

derwijzer Boerma vormde zijn schorsing waarschijnlijk de aanleiding om weer

verder te solliciteren. In oktober 1876 lukte het hem om na het vergelijkend

examen in Hallum op nummer één van de voordracht te komen en kreeg hij de

benoeming.219

Deze hoofdonderwijzer had moeite met een werkgever die niet goed op de

hoogte was van de praktijk van het onderwijs, maar wel allerlei regels opstel-

de om de onderwijsgevenden te controleren. Meer onderwijsgevenden zullen

problemen hebben gehad met alle regels waaraan zij zich moesten houden. Het322
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was alleen niet gebruikelijk dat de onderwijsgevende de publiciteit zocht, want

dit kwam de werkverhouding met zowel het gemeentebestuur als de schoolin-

spectie niet ten goede. 

De ‘Schildwolder quaestie’ over het ontslag van een hoofdonderwijzer
Een andere zaak die landelijk voor veel opschudding zorgde, was het ‘niet-eer-

vol’ ontslag van hoofdonderwijzer Pieter de Graaff in Schildwolde. Een niet-

eervol ontslag van een hoofdonderwijzer kwam zelden voor, zeker niet in een

zaak waar geen strafbaar feit was gepleegd. De ‘quaestie’ begon ermee dat de

burgemeester hoofdonderwijzer De Graaf had verzocht bij de schoolopziener

te informeren hoe hij erover dacht om twee hoofdonderwijzers binnen de ge-

meente Slochteren over te plaatsen. Op basis van de inlichtingen van hoofdon-

derwijzer De Graaff nam het gemeentebestuur een besluit, waartegen de

schoolopziener bezwaar maakte. Volgens de burgemeester had de hoofdonder-

wijzer hem verkeerd voorgelicht.220 Het conflict werd vervolgens met ingezon-

den brieven in de krant publiekelijk uitgevochten. In eerste instantie besloot de

hoofdonderwijzer zelf eervol ontslag aan te vragen, omdat ‘het prestige en ver-

trouwen’ in hem te zeer geschaad was om zijn positie aan de school te handha-

ven.221 Na de weigering van de burgemeester om een getuigschrift van goed

zedelijk gedrag af te geven die hij nodig had om te solliciteren, trok de hoofd-

onderwijzer zijn ontslag in.222 De gemeenteraad drong daarna bij de schoolop-

ziener aan op ontslag.223 De schoolopziener achtte de hoofdonderwijzer niet

geschikt om overeenkomstig artikel 33 van de onderwijswet ‘het schoolonder-

wijs dienstbaar te maken aan de opleiding tot alle christelijke en maatschappe-

lijke deugden’ en vroeg ontslag aan.224 De gemeenteraad maakte hier een ‘niet-

eervol’ ontslag van.225

Onderwijzers in het hele land waren ongerust over het ‘niet-eervol’ ontslag

van de hoofdonderwijzer.226 Aangenomen dat de burgemeester gelijk had over

de leugen van de hoofdonderwijzer dan had deze plaatsgevonden in een parti-

culier gesprek en daarom was er geen sprake van een overtreding van artikel 33

van de onderwijswet.227 Een ontslag vanwege een persoonlijk geschil tastte de

rechtszekerheid van de onderwijsgevenden aan. Het ging er niet meer om hoe

de onderwijsgevende zijn taak vervulde, maar of hij zich kon verheugen in de

‘genegenheid’ van de burgemeester en de schoolopziener.228 Het oneervolle ont-

slag zat de onderwijzers het meeste dwars. Zij zagen de hoofdonderwijzer als

‘het slachtoffer van het dorpskabaal’ en vonden dat hoofdonderwijzer De Graaff

eervol ontslagen had kunnen worden.229 Hoofdonderwijzer De Graaff vond het

‘niet-eervol’ ontslag ‘niet slechts vernederend in hooge mate, maar vernietigend

tevens voor zijn toekomst, en er op gericht hem broodeloos te maken’.230 Uit-

eindelijk kreeg De Graaf alsnog een bewijs van goed zedelijk gedrag van de

burgemeester van Slochteren.231 Het motief voor ‘niet-eervol’ ontslag was ver-

vallen nu de hoofdonderwijzer wel een getuigschrift had gekregen. De reden

voor ontslag had niets te maken met zijn ambtsbediening. Er was geen sprake

van plichtsverzuim, onzedelijk levensgedrag of strafbare handelingen.232 In de

onderwijswet stond dat een ontslag dat niet op eigen verzoek was ook gewoon

eervol kon worden verleend.233 Feitelijk kwam het begrip ‘eervol’ ontslag in de

onderwijswet van 1878 helemaal niet voor. Onderwijsgevenden kregen gewoon

ontslag, op eigen verzoek of op voordracht van de autoriteiten. In het laatste ge-

val ‘kan het ontslag niet-eervol worden verleend’.234
323
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De rol van de districtschoolopziener werd bekritiseerd. Al jarenlang onder-

hield hoofdonderwijzer De Graaff een moeizame relatie met het gemeentebe-

stuur, maar altijd had hij de steun van de schoolopzieners genoten. Met de

nieuwe indeling van de schooldistricten in 1880 waren veel zaken betreffen-

de de hoofden der scholen overgeheveld naar het hogere niveau van de dis-

trictschoolopziener waar de hoofdonderwijzer Jan Wijn was benoemd voor

het district Winschoten.235 ‘Een onderwijzer-schoolopziener was steeds voor

velen het ideaal […].’236 Maar deze oud-hoofdonderwijzer werd gezien als

eerste aanleiding voor het gekibbel en in het verloop van de zaak bleek de

districtschoolopziener ‘den noodigen tact en het besef zijner waardigheid te

missen’.237

De zogenaamde Schildwolder quaestie zorgde voor veel onrust in onderwij-

zersland. De rechtspositie van de hoofden der scholen was in het geding.

Hoofdonderwijzer De Graaff had het hoofdbestuur van het ‘Nederlandsch On-

derwijzers Genootschap’ (NOG) gevraagd om zich met de zaak te bemoeien,

maar deze zag geen redenen om actie te ondernemen.238 Het hoofdbestuur van

het NOG vond het niet hun rol om als scheidsrechter op te treden of de belan-

gen van hoofdonderwijzer De Graaff te behartigen.239 Vele hoofdonderwijzers

waren geschokt dat het hoofdbestuur van hun eigen genootschap geen duidelij-

ke stelling nam om de positie van hoofden der scholen te beschermen.

Voor hoofdonderwijzer De Graaff liep de zaak uiteindelijk toch goed af. Hij

ondervond geen hinder van de ontslagaffaire in zijn loopbaan die voorspoedig

verliep met de positie van hoofd van de school in de stad Groningen.240 Zo

maakte De Graaff, die vanwege zijn familie in zijn geboortedorp was blijven

werken en zijn vader was opgevolgd als hoofd van de school in Schildwolde,

dankzij de ontslagaffaire een mooie carrière.

Ontslag van sociaal-democratische onderwijzers

‘Mag een onderwijzer socialist zijn?’
In de negentiende eeuw was er regelmatig discussie over hoe een onderwijzer

zich buiten de school diende te gedragen. In 1850 stond in de Nieuwe Bijdra-
gen dat een onderwijzer zich niet behoorde te bemoeien met zaken die niet bij

zijn beroep hoorden, tenzij hij voor anderen van nut kon zijn. Het advies voor

de onderwijzers was: ‘Men trekke niet voorbarig en opzienwekkend partij voor

deze of gene staats- of kerkleus, maar betoone in gesprekken en handelingen

liefde voor wet en orde.’241 In een artikel uit 1863 over hoe een onderwijzer

zich buiten de school diende te gedragen, stond dat de onderwijzer zich niet

moest mengen in politiek en godsdienst.242 Deze gedragsregels voor onderwij-

zers waren vooral ingegeven door de ontvlammende schoolstrijd en moest de

openbare school behoeden voor aanvallen van de voorstanders van bijzonder

onderwijs. De hoofdredacteur van Het Schoolblad, Versluys, stelde in 1896 dat:

‘het maken van propaganda voor de beginselen van een partij, die de maat-

schappelijke orde met wettige en onwettige middelen wil omverwerpen’ […]

voor de openbare school niet minder bedenkelijk is, dan het heftig bestrijden

van de godsdienstige beginselen van de ouders der leerlingen.’243 Volgens Ver-

sluys was het gevaar tot voor kort niet zo groot, omdat slechts enkele onderwij-

zers socialist waren en dan ook nog gematigd, maar nu waren sociaal-democra-

ten ijverig bezig de onderwijzers te bekeren tot het socialisme. Als dit bij een324
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groot deel van de onderwijzers zou lukken, was ‘het vonnis over de openbare

school geteekend’.244

Tegen het einde van de negentiende eeuw kreeg het sociaal-democratische ge-

dachtegoed steeds meer aanhang onder openbare onderwijzers. Er heerste onder

de onderwijzers een ‘geest van verzet’ tegen de overheid. De eerste partij op so-

cialistische grondslag was de in 1881 opgerichte‘Sociaaldemocratische Bond’

(SDB). Op een congres in 1892 nam deze partij een radicale motie aan, waarin

als doel werd gesteld de omverwerping van de huidige maatschappelijke orde

met alle wettelijke en onwettelijke, vredelievende of gewelddadige middelen

die haar ter beschikking stonden. De schoolopzieners in het district Leeuwarden

zagen hierin een aanleiding om eindelijk de ‘rode onderwijzers’ aan te pakken

die in het Noorden vaak de leiders waren van de sociale beweging. In de zoge-

naamde ‘Leeuwarder Circulaire’ benadrukten de Friese schoolopzieners dat de

onderwijzers de plicht hadden als ambtenaar, maar vooral als opvoeder der

jeugd, om leerlingen tot voorbeeld te zijn in de steun aan het gezag. Concreet

stelde de circulaire een verbod in voor de onderwijzers om lid te zijn van de

SDB. Niet lang daarna werd de SDB als partij in Nederland verboden.245

De Leeuwarder Circulaire vond geen navolging in de provincie Groningen

en het Groningse schooltoezicht trad gematigder op in vergelijking met hun

Friese collega’s.246 Wel ging het schooltoezicht scherper het gedrag van de on-

derwijzers controleren om het ‘thans zich zoo verderfelijk uitend socialisme’

tegen te gaan.247 De districtschoolopziener van Winschoten constateerde in

1892 een toenemende sympathie van de onderwijzers voor de beginselen van

de sociaal-democraten en was verontrust over hun deelname aan de ‘staatkun-

dige woelingen’ van de laatste tijd. Wel wist de schoolopziener vrij zeker dat

er geen openbare onderwijzers in zijn district waren die als woordvoerder of

leider hadden deelgenomen aan ‘die oproerige bewegingen ter verstoring van

de openbare orde en rust die er in den laatst verloopen winter ook in verschil-

lende dorpen van voormeld district, niet het minst ter mijner plaatse, van den

kant der sociaal-democraten tot schrik en verontrusting der welgezinde, vrede-

lievende burgers, gehouden werden.’248 De schoolinspectie in Groningen was

er alles aan gelegen om het probleem met ‘rode onderwijzers’ kleiner te maken

om de openbare school te beschermen tegen aanvallen van de voorstanders van

bijzonder onderwijs. Het Provinciaal Verslag besteedde zo min mogelijk aan-

dacht aan de problemen met socialistische onderwijzers. In verbloemde be-

woordingen werd in 1892 vermeld dat één onderwijzer was onderhouden over

‘verkeerde opvatting en leering van eenige grondstellingen, in verband staan-

de met de vragen des tijds’. Het gesprek was volgens de schoolopziener goed

verlopen.249 Hoofdredacteur Versluys noemde dit voorval in de provincie Gro-

ningen waar een onderwijzer die het al te bont maakte, was medegedeeld dat

men zo iets niet langer zou dulden. Hij constateerde dat :’In de onderwijzers-

wereld heeft men, zoover ik weet, voor dien persoon geen partij getrokken.’.250

Een ontslag van een socialistische onderwijzer zou waarschijnlijk tot teveel

ophef leiden.

Districtschoolopziener Alberda van Ekenstein moest zich als Eerste Kamer-

lid verdedigen tegen aantijgingen dat met name in de provincie Groningen op

de openbare school geleerd werd dat vaderlandsliefde geen betekenis en waar-

de had. Volgens de schoolopziener bood artikel 33 van de onderwijswet vol-

doende waarborg om geen zaken binnen de openbare school te brengen die 325
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daar niet thuis hoorden.251 Denkbeelden en opvattingen van mensen waren

echter niet aan banden te leggen, van onderwijzers kon dit ook niet worden ver-

wacht. De schoolopziener had in 1890 nog geen klachten over onderwijzers in

de provincie Groningen ontvangen. De geruchten die rondgingen waren vol-

gens hem ingegeven door partijdigheid en lichtgelovigheid van de heren in Den

Haag die niet eens precies wisten waar Groningen lag.252 De tegenstanders van

het openbaar onderwijs gebruikten de angst voor het socialisme om de openba-

re school in een kwaad daglicht te stellen. In 1897 vermeldde het Provinciaal
Verslag dat er geen bijzonderheden waren over ‘de geest der onderwijzers’. De

schoolopziener stelde: ‘De onderwijzer heeft als iedereen het recht zich te ui-

ten op zijne wijze.’ Als zijn activiteiten tegen de wet waren, werd hij bestraft

of ontslagen. De taak van het schooltoezicht was om hem te waarschuwen en

indien nodig voor ontslag voor te dragen. ‘Maar het zit er bij den onderwijzer

vrij vast in, dat, welke afwijkende gevoelens dan de zijne mogen zijn, hij in de

school onderwijst zooals eene gezonde paedagogie voorschrijft.’253 Versluys

twijfelde sterk aan deze laatste bewering over de onderwijzer: ‘Zoo deelbaar is

een mensch niet, dat hij in de school met goed gevolg kan leeren wat hij daar-

buiten bestrijdt.’254 Hij was van oordeel:

‘Een onderwijzer, die in het openbaar strijdt voor de sociaal-demokratie ten
onzent, ondermijnt het vertrouwen, dat de ouders in de school moeten kun-
nen stellen. De menschen gelooven niet, dat iemand, die buiten de school on-
tevredenheid aanprijst en vaderlandsliefde verwerpt, in de school zijn taak
naar behooren kan vervullen. Men weet, dat de school tucht moet aankwee-
ken en gelooft niet, dat iemand dit goed kan doen, wanneer hij buiten de
school zelf bandeloos optreedt en anderen opwekt desgelijks te doen.’255

Versluys hoopte dat de socialistische onderwijzers zelf de vraag zouden be-

spreken of zij zich nog op hun plaats voelden in de openbare school. Ze moes-

ten bij zichzelf nagaan of hun denkbeelden over staat en maatschappij, tevre-

denheid en vaderlandsliefde overeenkwamen met de christelijke en maat-

schappelijke deugden waarin zij de kinderen moesten opleiden.256 De BvNO

stond voor een absolute neutraliteit van de openbare school, zowel godsdien-

stig als politiek. Zij waren tegen socialistische denkbeelden in de klas. Onder-

wijzers mochten geen voorkeur voor de republiek laten merken aan de leerlin-

gen, maar waren daarom ook tegen oranjefeesten. Het idee was dat deze za-

ken over republiek en monarchie het bevattingsvermogen van de kinderen te

boven gingen.257

De vraag die in de Eerste en Tweede Kamer aan de orde kwam en vooral de

openbare onderwijzers in de provincie Groningen en Friesland betrof, was:

‘Mag een onderwijzer socialist zijn?’258 Minister Kuyper van Binnenlandse

Zaken en voorstander van bijzonder onderwijs beantwoordde kamervragen

hierover in 1904 voorzichtig: ‘Natuurlijk moet de onderwijzer de meest moge-

lijke vrijheid hebben over de uiting zijner gedachten.’ Het voorbehoud zat in

het woord ‘mogelijke’, want de minister vroeg zich af wat ‘mogelijk’ was ten

opzichte van de strafwet en voor de schoolwet die ook toezicht op het gedrag

van de onderwijzers voorschrijft. ‘Wangedrag, ook buiten de school, dronken-

schap, daden van geweld met messen, geeft aanleiding tot ontslag en als ’t

schooltoezicht van feiten van dien aard geen werk heeft gemaakt, dan zal de326
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minister daarover het toezicht onderhouden.’, aldus de minister. De vraag was

of het meedoen aan revolutionaire bewegingen viel onder waardig gedrag. Het

ging hier om de deugden van de onderwijzer zelf. Volgens de minister waren

er onderwijzers met opvattingen die niet strookten met de beginselen van arti-

kel 33. Tweede Kamerlid Troelstra verdedigde de openbare onderwijzers tegen

dit oordeel en verklaarde dat de socialist moreel niet lager stond dan anderen.

Een sociaal-democratische onderwijzer kon niet worden uitgesloten van de

openbare school. Onderwijs was belangrijk voor de zedelijke verheffing van

het volk en sloot daarom aan bij de sociaal-democratie.259 Sommige onderwij-

zers stapten uit het onderwijs om zich voor de politiek in te zetten.260 Er waren

ook Groningse onderwijzers die vanwege hun politieke sympathieën de school

vaarwel zeiden en een politieke carrière gingen volgen.

Dreigend ontslag voor een socialistische onderwijzer in Kiel-Windeweer
Onderwijzer Robertus uit Kiel-Windeweer kreeg in december 1893 een verma-

ning van de burgemeester van Hoogezand om niet meer in het openbaar op te

treden voor de beginselen van de sociaal-democraten, maar zich meer toe te

leggen op zijn onderwijs als hij zijn betrekking wilde behouden. Het verkapte

dreigement met ontslag hield onderwijzer Robertus niet tegen en hij schreef

hier openlijk over in het tijdschrift De Volksonderwijzer.261 Eind januari 1894

hield Robertus weer een rede in een vergadering van de afdeling Hoogezand

van de ‘Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht’. Hij verklaarde daar dat hij

tot zijn leedwezen in de school Prins Willem van Oranje geen ‘schobberd’

mocht noemen. Na afloop van de vergadering verzocht de aanwezige veld-

wachter hem om zich voortaan te onthouden van zulke uitspraken over Willem

van Oranje. Onderwijzer Robertus verwachtte dat ‘zelfs geen politieagent stom

genoeg kan zijn van zoo iets procesverbaal te maken.’262 Een reactie in De
Wekker gaf Robertus gelijk dat hij hiervoor geen procesverbaal kon krijgen,

maar trok wel in twijfel of ‘iemand die zoo denkt over den grondlegger onzer

vrijheid’, als onderwijzer in de openbare lagere school kon functioneren. Op

aandrang van zijn moeder had onderwijzer Robertus besloten om niet meer pu-

bliekelijk op te treden en zich uitsluitend te richten op het onderwijzen van de

jeugd.263 Toch was zijn positie na dit incident onhoudbaar geworden en vertrok

hij in juni 1894 na een benoeming als onderwijzer naar het dorp Beets in Fries-

land waar de gemeenteraad van Opsterland voor het merendeel bestond uit so-

cialisten. Onderwijzer Robertus kon zich hier ongestoord verder inzetten voor

de socialistische zaak.

In 1899 keerde Robertus terug naar de provincie Groningen en werd onder-

wijzer in Westerlee. Daar kwam hij in conflict met de kerkvoogdij over de

huur van hun pastorie. De kerkgemeente had de pastorie nodig voor een

nieuw benoemde predikant, maar onderwijzer Robertus wilde niet meteen de

woning verlaten. Op straat werd onderwijzer Robertus hierover aangesproken

door een woedende kerkvoogd: ‘Doe bist socialist, dat wisten we wel voor je

komst naar hier […]’. De ingezetenen van het dorp Westerlee wisten dus al

voor zijn benoeming dat Robertus socialist was, maar zoals de kerkvoogd ver-

klaarde, had men geen problemen verwacht, omdat hij als onderwijzer ‘zulk

eene betrekking in de maatschappij bekleedde’.264 Onderwijzer Robertus had

een probleem om een geschikte woning in het dorp te vinden. Daarom ver-

zocht hij in februari 1900 de gemeenteraad van Scheemda om buiten de ge- 327
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meente te mogen wonen. De burgemeester vond dit voor het onderwijs niet

wenselijk aangezien Robertus ook nog een studie Duits volgde in de avond-

uren, waardoor hij ’s avonds laat thuiskwam. De volgende dag moest hij

vroeg van huis en de burgemeester vreesde voor een vermoeide onderwijzer

voor de klas. Toch kreeg hij van de gemeenteraad toestemming.265 Robertus 

vertrok al snel uit Westerlee naar Sappemeer. In maart 1917 werd hij benoemd

tot hoofd van de openbare lagere school aan de Pottebakkerstraat in Winscho-

ten.266 Ondanks zijn socialistische activiteiten had hij een mooie loopbaan in

het onderwijs. De meeste onderwijzers die sympathie hadden voor het soci-

aal-democratische gedachtegoed waren volgens de schoolopzieners discreter

dan deze onderwijzer. De politieke activiteiten van de onderwijzer verstoorde

niet alleen zijn relatie tot het gemeentebestuur, maar ook de verhouding met

het schoolhoofd. 

Ontslag van een socialistische onderwijzer in Garsthuizen
Het Provinciaal Verslag presenteerde het ontslag van onderwijzer Geert Thole

Beishuizen in oktober 1913 als het gevolg van een conflict met zijn hoofdon-

derwijzer. Onderwijzer Beishuizen had sinds zijn aantreden in 1878 altijd on-

der dezelfde hoofdonderwijzer gewerkt.267 In 1912 kwam er een nieuwe, oner-

varen, hoofdonderwijzer, Egbert de Vries, die met 27 jaar veel jonger was dan

de 56-jarige onderwijzer Beishuizen. Al vanaf het begin waren er allerlei ‘op

zich zelf kleinigheden’ vaak, ‘doch die het leven veronaangenamen, die de ge-

moedsstemming bederven’.268 Zo was er een nieuw slot op de deur van de

school geplaatst, waarvoor Beishuizen de hoofdonderwijzer tevergeefs om een

sleutel had gevraagd. Nu moest hij ’s ochtends net als de kinderen voor de deur

wachten totdat de hoofdonderwijzer de school opende. Onderwijzer Beishui-

zen vond dat dit zijn prestige ten opzichte van de kinderen schaadde.269 De

hoofdonderwijzer gaf toe dat hij hem geen sleutel wilde geven, omdat Beishui-

zen een ‘ongepaste houding’ had aangenomen.270 Op 22 september 1913 kwam

het tot een openlijk conflict en diende de hoofdonderwijzer een klacht in tegen

de onderwijzer, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt. Onderwijzer Beis-

huizen had tijdens de schooltijd in het bijzijn van zijn leerlingen tegen hoofd-

onderwijzer De Vries gezegd:

‘Kwajongen, wat doe jij hier? Kwajongen! Jij behoort dáár (wijzend naar het
lokaal van De Vries), jij hebt hier niets te maken. Jij maakt het onderwijs in de
geheele school onmogelijk. Jij hebt daar genoeg te doen; dáár hoor jij, dáár
verdien jij je centen! Maak maar dat je eigen werk afkomt, kwajongen.’271

Volgens de hoofdonderwijzer had Beishuizen ook nog gezegd: ‘Kwajongen,

weet je wel tot wie je spreekt?’, waarop de hoofdonderwijzer had geantwoord:

‘als het er op aan komt, tot mijn ondergeschikte’. Onderwijzer Beishuizen wil-

de zijn woorden niet terugnemen en weigerde om excuses aan te bieden aan de

hoofdonderwijzer.272 In oktober 1913 werd onderwijzer Beishuizen op voor-

dracht van het college van B&W ontslagen door de gemeenteraad. Een adres

van de ouders, leerlingen en oud-leerlingen aan Gedeputeerde Staten om het

ontslag van onderwijzer Beishuizen af te keuren, mocht niet baten. Door de

koppigheid van de onderwijzer om excuses aan te bieden voor de belediging,

kon Gedeputeerde Staten niet anders dan het ontslag goedkeuren.273
328
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Het ontslag van de onderwijzer veroorzaakte veel beroering in Groningen. On-

derwijzer Beishuizen zat namelijk in het hoofdbestuur van de BvNO die aan de

zaak een hele brochure wijdde. Plaatselijk was Beishuizen actief in verschillen-

de werkliedenverenigingen.274 Sinds 1907 was Beishuizen namens de ‘Sociaal

Democratische Arbeiderspartij’ (SDAP) gekozen als lid van de Provinciale Sta-

ten van Groningen voor het kiesdistrict Bedum.275 In het Provinciaal Verslag
werd hier met geen woord over gerept, maar de BvNO en de kranten legden

een verband tussen zijn socialistische sympathieën en zijn ontslag.276 Cynisch

merkte de krant op dat het Beishuizen zijn ‘grootste misdaad’ was dat hij na-

mens de SDAP verkozen was als lid van de Provinciale Staten van Gronin-

gen.277 Het bestuur van de afdeling Loppersum van de BvNO wees de burge-

meester als hoofdschuldige aan van het ontstane conflict. De in 1907 nieuw be-

noemde burgemeester van Stedum was lid van de ARP en voorstander van bij-

zonder onderwijs.278 Zijn antipathie tegen de onderwijzer liet hij in de raads-

vergadering blijken: ‘De heer Beishuizen moge voorstander zijn van de repu-

blikeinse school, zoolang de thans vigeerende Lager Onderwijswet bestaat,

heeft hij zich te onderwerpen aan het boven hem staand gezag.’279 De hoofd-

onderwijzer was eveneens schuldig, maar de BvNO vond hem meer een ‘zwak-

keling’ die de burgemeester welgevallig wilde zijn.280 In de sollicitatiegesprek-

ken voor de functie van hoofdonderwijzer stelde de burgemeester allerlei vra-

gen om achter de politieke gezindheid van de sollicitanten te komen:

‘Ook Bondslid? Ook bestuurslid? Tot welke kerk behoort u? Gaat u ook naar
de kerk?, Tot welke partij behoort u? Leest u ook Kamerverslagen?, Kent u
ook Kamerleden?, Hoe denkt u over privaat bezit? en Wat denkt u van Staats-
pensionneering?’281

Hij had de sollicitanten expliciet gevraagd: ‘Hoe denkt u tegen Beishuizen op

te treden?’ en ‘U zult B. zeker wel laten gevoelen dat u het gezag hebt?’.282 De

burgemeester liet volgens sommige sollicitanten duidelijk merken dat een slap-

pe aanpak hem onwelgevallig was.283 Met deze vragen zou de burgemeester

volgens de BvNO aanleiding hebben gegeven tot het pesten van de onderwij-

zer.284 De burgemeester erkende deze vraag gesteld te hebben, maar niet met

de bedoeling om het Beishuizen moeilijk te maken. Aangezien Beishuizen een

lastig man was, wilde de burgemeester van het nieuwe schoolhoofd weten of

hij daar met ‘tact en consideratie’ mee om kon gaan.285 Volgens het bestuur van

de plaatselijke afdeling van de BvNO ging hoofdonderwijzer De Vries onder-

wijzer Beishuizen voortdurend controleren. Hij sprak hem meerdere malen aan

om zich aan het lesrooster te houden en om zijn leermiddelen goed op te ber-

gen. Ook verbood hij Beishuizen om nog te roken in de school.286

Een eerdere poging tot ontslag naar aanleiding van de woonplaats van onder-

wijzer Beishuizen werd nu ook in het licht van zijn socialistische activiteiten

geplaatst. Volgens de critici was het gemeentebestuur van Stedum deze socia-

listische onderwijzer liever kwijt dan rijk en had hem daarom in 1902 de huur

opgezegd van zijn woning in Garsthuizen.287 Aangezien er in het dorp geen ge-

schikte woning beschikbaar was, verhuisde hij naar het nabijgelegen Lopper-

sum.288 In hetzelfde jaar dat onderwijzer Beishuizen gekozen werd als lid van

de Provinciale Staten en de nieuwe burgemeester van de ARP aantrad, wijzig-

de de gemeenteraad van Stedum in februari 1907 de instructie voor onderwij- 329
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zend personeel, waarin zij bepaalde dat de onderwijzer voortaan verplicht was

te wonen in het dorp waar zijn school stond.289 De nieuwe bepaling in Stedum

trof alleen onderwijzer Beishuizen. Elk jaar verzocht Beishuizen om een vrij-

stelling, maar in 1910 besloot de gemeenteraad geen nieuwe meer af te geven.

Aangezien de onderwijzer zich niet aan de gemeentelijke instructie hield, werd

hij in juni 1910 door de gemeenteraad ontslagen.290 Onderwijzer Beishuizen

kreeg van vele kanten steun, waaronder het schooltoezicht die concludeerde:

‘De vervulling der verplichting om te Garsthuizen te wonen, was voor hem al-
zoo eene zoo goed als ondoenlijke zaak en de overtreding door hem gepleegd
onder zoodanige omstandigheden, dat op grond daarvan het geven van onge-
vraagd ontslag uit den dienst niet gerechtvaardigd kan worden geacht.’291

Gedeputeerde Staten gaf in 1910 geen goedkeuring voor het ontslag.292 Uitein-

delijk gaf de belediging van het schoolhoofd de directe aanleiding tot ontslag

van de socialistische onderwijzer. Het gemeentebestuur kon een gewoon on-

derwijzer zelf ontslaan zonder overeenstemming met de schoolopziener. Waar

de schoolinspectie in 1910 haar invloed had aangewend om het ontslag onge-

daan te maken, leek zij in 1913 geen rol van betekenis meer te hebben ge-

speeld. Alles wees erop dat de socialistische activiteiten van Beishuizen de

achtergrond vormden voor zijn ontslag. Opvallend was dat in het Provinciaal
Verslag geen enkele melding werd gemaakt van de socialistische gezindheid

van de onderwijzer. De schoolinspectie vond het blijkbaar niet wenselijk om

deze informatie in het officiële verslag over het onderwijs aan de Rijksoverheid

te vermelden. Zij waren bang dat deze feiten schade konden toebrengen aan het

aanzien van het openbaar onderwijs en met name de reputatie van de openba-

re onderwijzers in de provincie Groningen.

Na zijn ontslag in 1913 bleef Beishuizen actief in de SDAP en de BvNO. In

1919 vervolgde hij op 64-jarige leeftijd zijn loopbaan in het onderwijs na een

benoeming als onderwijzer in Zaandam. Zijn medebestuursleden van de BvNO

brachten hulde aan het gemeentebestuur van Zaandam, dat blijkbaar niet terug-

deinsde voor een benoeming van een sociaal-democraat als onderwijzer.293

Zaandam stond bekend als een socialistische gemeente waar in 1914 de eerste

sociaal-democratische burgemeester van Nederland was benoemd, de voorma-

lige Groningse onderwijzer Kornelis ter Laan.294

Besluit

De schoolopzieners speelden een belangrijke rol in de ontslagprocedure voor

onderwijsgevenden. De taak van de schoolopzieners was toezicht houden op de

kwaliteit van het onderwijs en het gedrag van de onderwijsgevenden, zowel in

als buiten de school. De schoolopzieners deden onderzoek naar misdragingen

van onderwijsgevenden, beschermden hen tegen willekeur van gemeentebestu-

ren en hielden controle op de ontslagprocedure. Klachten over slecht onderwijs

en plichtsverzuim van onderwijzers vormden geen directe aanleiding tot ont-

slag. Een reprimande of enkele onderwijskundige aanwijzingen van de school-

opziener moesten leiden tot beter onderwijs. De schoolopzieners zorgden vaak

samen met de gemeentebesturen voor een goede oplossing om het voor oude,330
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zieke of onbekwame onderwijzers financieel mogelijk te maken om te stoppen

met werken. Vervolgens oefende de schoolopziener druk uit op de onderwijzers

om zelf ontslag te nemen in het belang van het onderwijs. De invoering van een

pensioenregeling voor onderwijsgevenden in de wet van 1857 was een goed

begin, maar wierp vanwege de strenge voorwaarden niet onmiddellijk zijn

vruchten af. De nieuwe pensioenregeling voorzag in het geval van ziekte alleen

bij blijvende ongeschiktheid voor het onderwijs in een financiële tegemoetko-

ming. In het laatste kwart van de negentiende eeuw gingen steeds meer ge-

meenten betaalde verlofregelingen voor onderwijsgevenden opnemen in de

plaatselijke verordeningen.

De militieplicht voor mannen vormde voor ingelote onderwijzers een onder-

breking van hun loopbaan. Ze liepen het risico een benoeming mis te lopen,

maar eenmaal werkzaam als onderwijzer mocht het geen reden zijn tot ontslag.

Anders lag het voor onderwijzeressen bij huwelijk en zwangerschap. Aan het

einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw was een ontwik-

keling gaande dat steeds meer onderwijzeressen braken met de gewoonte om

zelf ontslag te nemen bij een huwelijk. Zelfs bij zwangerschap bleven steeds

meer onderwijzeressen doorwerken. De onderwijswet voorzag niet in een ont-

slag om deze redenen. Wettelijk mocht een onderwijzeres vanwege huwelijk of

zwangerschap niet ontslagen worden, maar een Koninklijk Besluit uit 1904

naar aanleiding van de zaak in Veendam keurde het ontslag bij zwangerschap

goed en schiep daarmee een precedent voor andere gemeenten. Opvallend was

de verwijzing naar de artikelen over een verbod op een beroep of nevenfunc-

ties, waar indirect een vergelijking werd gemaakt met het moederschap. Dit

verbod was bedoeld om ervoor te zorgen dat een onderwijzer ‘voor zijne be-

trekking zal leven’, terwijl in de praktijk eenvoudig vrijstelling kon worden

verkregen voor nevenfuncties. 

Gemeentelijke verordeningen waarin het ontslag van gehuwde en zwangere

onderwijzeressen werd vastgesteld, bleken niet rechtsgeldig. Elk ontslag moest

individueel worden ingediend en goedgekeurd. Gemeenten dienden daarom

verlofregelingen in te voeren voor zwangere onderwijzeressen, net als voor de

militieplichte onderwijzers. Pas in 1924 kwam er een wettelijke grondslag voor

het ontslag van gehuwde onderwijzeressen.

Na een voordurende groei van het aantal leerlingen op vrijwel alle openbare

scholen kregen in het derde kwart van de negentiende eeuw sommige scholen

te maken met een dalend leerlingenaantal door de bouw van bijzondere scho-

len. Het gevolg was gedwongen ‘eervolle’ ontslagen van onderwijsgevenden

en soms zelfs de opheffing van een openbare school. 

De onderwijsgevenden dienden van onbesproken gedrag te zijn om zelf als

zedelijk voorbeeld te dienen voor de leerlingen en ouders. In de eerste helft van

de negentiende eeuw kwam een onderwijzer die zich schuldig maakte aan

drankmisbruik vaak weg met een stevige vermaning van de schoolopziener.

Pas na herhaaldelijke waarschuwingen volgde ontslag. In de provincie Gronin-

gen bestond een stevige drinkcultuur. Als gevolg van de drankbestrijdingbewe-

ging werden de normen strenger en die golden zeker voor de onderwijzers als

zedelijke opvoeders van de jeugd. Veel onderwijzers waren actief in de drank-

bestrijding.

Mishandeling van leerlingen was een reden voor ontslag, maar lijfstraffen

bleven de gehele negentiende eeuw tot het repertoire van ordemaatregelen van 331
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de onderwijzer behoren. Het gebruik van een stok door enkele hoofdonderwij-

zers wekte geen verontwaardiging op bij de schoolopzieners. Alleen zeer ern-

stige mishandeling waar een veroordeling van de rechter op volgde, leidde tot

ontslag. 

De beschuldiging van ontucht met leerlingen door een onderwijzer was een

ernstig vergrijp waar de schoolopzieners snel op reageerden. Meestal deden ze

eerst zelf onderzoek om te achterhalen of de beschuldigingen gegrond waren.

Niet alleen de goede naam van de hoofdonderwijzer stond op het spel, maar

ook de reputatie van de schoolopziener als toezichthouder en het aanzien van

het openbaar onderwijs. De schoolopziener confronteerde de onderwijzer met

de beschuldigingen om hem een kans te geven zijn kant van het verhaal te ver-

tellen. Als de beschuldigingen gegrond bleken, trad de schoolopziener snel op,

nog voor de zaak voor de rechter kwam. De onderwijzer kreeg direct ontslag

of werd gedwongen zelf ontslag aan te vragen.

Een conflict met het gemeentebestuur of schooltoezicht stond niet in de on-

derwijswet vermeld als reden voor ontslag. De wet bood bescherming voor de

onderwijzers tegen het gemeentebestuur door een belangrijke rol aan de

schoolinspectie toe te wijzen. Het was voor een gemeentebestuur daarom niet

mogelijk om zelf een hoofdonderwijzer te ontslaan. De landelijke overheid

vond het van belang dat een hoofdonderwijzer zijn onderwijs onafhankelijk

van het gemeentebestuur, kerkelijke autoriteiten of ouders moest kunnen ge-

ven. De schoolopziener vormde vaak een buffer voor de onderwijzer tegenover

de drie belanghebbenden. Persoonlijke geschillen mochten geen aanleiding

vormen tot ontslag. Als een onderwijzer in conflict kwam met zowel gemeen-

tebestuur als de schoolopziener was zijn lot snel bezegeld, zoals bleek uit de

‘Schildwolder quaestie’ en ‘Letterknechterij’. Opvallend was de bepalende de

rol van de schoolopzieners hierin. In de onderwijswereld ontstond over beide

zaken landelijke ophef vanwege de bescherming van onderwijzers tegenover

willekeur van het gemeentebestuur. Onderwijzers botsen tegen de grens waar

vrijheid van meningsuiting overging in insubordinatie tegenover het gezag.

Daar ging het ook om bij de vraag of onderwijzers socialist mochten zijn. Het

gedrag van de onderwijzer buiten de school stond niet los van zijn taak als on-

derwijzer in de school. De onderwijzer diende de leerlingen op te leiden tot

goede staatsburgers, maar hoe kon dat als hij zelf de rol van die staat ter dis-

cussie stelde. De schoolopzieners in Groningen waren vooral bezorgd over re-

putatieschade voor het openbaar onderwijs. De angst voor ‘rode onderwijzers’

maakte de openbare school kwetsbaar voor aanvallen van voorstanders van bij-

zondere scholen. In het Provinciaal Verslag besteedden de schoolopzieners op-

vallend weinig aandacht aan de rol die onderwijzers in Groningen speelden in

de sociaal-democratische beweging. Mogelijke betrokkenheid bij de oproeren

in de jaren negentig maakten zij zo klein mogelijk. De onderwijzers Robertus

en Beishuizen waren niet representatief voor ‘de’ Groninger onderwijzers,

maar hun radicalisme beïnvloedde de beeldvorming. Zij kwamen in moeilijk-

heden vanwege hun politieke activiteiten. Bij onderwijzer Beishuizen leidde

dit zelfs tot ontslag. Onderwijzer Robertus vertrok zelf, mogelijk onder druk

van het gemeentebestuur. Het ontslag van onderwijzer Beishuizen kwam wel

uitgebreid aan de orde in het Provinciaal Verslag, maar werd gepresenteerd als

een conflict tussen een jonge onervaren hoofdonderwijzer die botste met een

veel oudere ervaren onderwijzer. Er werd geen enkele melding gemaakt van de332
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activiteiten van Beishuizen binnen de sociaal-democratische beweging. Gewo-

ne onderwijzers voelden zich meer aangetrokken tot het socialistische gedach-

tegoed dan de hoofdonderwijzers. Over het ontslag van een gewone onderwij-

zer konden gemeentebesturen zelfstandig een besluit nemen. Afhankelijk van

de politieke kleur van het gemeentebestuur konden ‘rode onderwijzers’ op

sympathie of antipathie rekenen.

333
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Conclusie

In deze studie zijn de kwantitatieve gegevens van de cohorten van mannelijke

en vrouwelijke onderwijsbevoegden onderzocht. Daarnaast is er aandacht be-

steed aan de individuele, bijzondere, loopbanen van de onderwijzers en onder-

wijzeressen. De onderwijzers en onderwijzeressen zijn gevolgd om een beeld

te verkrijgen van de invloed van de onderwijswetten op hun loopbaan en le-

vensloop. De onderwijswetten van 1857 en 1878 hadden een uitwerking op alle

aspecten van de loopbaan van onderwijzers en onderwijzeressen, maar de in-

voering verliep op veel punten langzaam en het effect was meestal pas op de

langere termijn meetbaar. De uitwerking van de onderwijswetten ging samen

met andere ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving die van invloed wa-

ren op de loopbanen, zoals de groei van de bevolking, de uitbreiding van on-

derwijs en opleidingen, de stijging van inkomens en welvaartsniveau en het

toenemende maatschappelijke belang van onderwijs. De middelbare onder-

wijswet van 1863 verruimde de arbeidsperspectieven voor onderwijzers en on-

derwijzeressen. De indicatoren om de loopbaan te belichten, als hoofdakte, in-

komen, benoemingen, ontslag en de levensloop met sociale aspecten zoals hu-

welijk en sociale afkomst zijn per hoofdstuk behandeld. In deze conclusie wor-

den ze samengebracht bij wijze van synthese.

Gemiddelde loopbaan van de onderwijzers en de onderwijzeressen
De belangrijkste verandering in de vier cohorten voor zowel de onderwijzers als

de onderwijzeressen was de toename van het aantal onderwijsbevoegden. Bij de

onderwijzers nam deze gestaag toe, terwijl bij de onderwijzeressen de toename

revolutionair was, vooral in het vierde cohort. De overeenkomsten tussen de

onderwijzers in de vier cohorten was dat een gemiddelde onderwijzer in het be-

zit was van de tweede rang of de hoofdakte. Het grootste deel kreeg een benoe-

ming als hoofdonderwijzer en bekleedde dan gemiddeld één positie van hoofd

van de school. De gemiddelde onderwijzer was geboren op het Groningse plat-

teland en eindigde zijn loopbaan in een Gronings dorp op minder dan veertig

kilometer afstand van zijn geboortedorp. Hij was afkomstig uit de lagere mid-

denstand en de grootste groep was zoon van een hoofdonderwijzer.

De onderwijzers uit het eerste cohort van 1848-1857 huwden als zij de posi-

tie van hoofd van de school hadden bereikt en waren dan gemiddeld 27 jaar. De

gemiddelde huwelijksleeftijd van alle onderwijzers uit het eerste cohort lag op

28 jaar. Voor het eerste cohort eindigde een aanzienlijk deel van de hoofdonder-

wijzers zijn loopbaan in zijn eigen geboortedorp.

De onderwijzers uit het tweede cohort van 1858-1867 waren jonger, gemid-

deld 26 jaar, als zij benoemd werden tot hoofdonderwijzer en trouwden iets

eerder. De onderwijzers uit het tweede cohort bekleedden vaker twee of meer-

dere posities als hoofd van de school dan de onderwijzers uit de andere cohor-

ten. Dit was een direct gevolg van de onderwijswet van 1857. De daling van

het aantal onderwijzerszonen was in het tweede cohort het grootst, zowel ab-

soluut als procentueel. Ook nam het aantal onderwijzers afkomstig uit de lage

middenstand af ten gunste van de onderwijzers uit de lagere stand.

De gemiddelde onderwijzer uit het derde cohort van 1868-1877 huwde al in

de functie van hulponderwijzer. Om een positie van hoofd van de school te be- 335
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reiken, kwamen zij vaker terecht in een stad of grotere plaats in een andere

provincie. 

In het vierde cohort van 1878-1887 was het aandeel gewone onderwijzers ge-

stegen tot dicht in de buurt van het aantal hoofdonderwijzers. De onderwijzers

moesten voor een benoeming als hoofdonderwijzer vaker naar een andere pro-

vincie verhuizen en werden daar hoofd op een dorpsschool. De gemiddelde

hoofdonderwijzer uit het vierde cohort was dertig jaar bij zijn eerste benoe-

ming. De meeste onderwijzers wachtten niet met trouwen op het hoofdonder-

wijzerschap, maar de gemiddelde huwelijksleeftijd lag op bijna dertig jaar. Het

aantal onderwijzers afkomstig uit de lagere middenstand daalde verder en het

aandeel uit het laagste niveau nam toe.

De gemiddelde onderwijzeres uit alle cohorten was niet in het bezit van de

hoofdakte. De onderwijzeressen uit het eerste cohort van 1848-1857 waren met

hun akte voor schoolhouderes bevoegd om hoofd van een meisjesschool te

worden. Waarschijnlijk ging een onderwijzeres uit het eerste cohort niet wer-

ken in een lagere school en trouwde op 29-jarige leeftijd met een man uit de

hogere burgerij. Als zij ging werken in het onderwijs bleef zij ongehuwd en

werd hoofd van een bijzondere school in de stad Groningen. De doorsnee on-

derwijzeres uit het eerste cohort was geboren in de stad. Zij was afkomstig uit

de hogere burgerij en meestal een dochter van een predikant.

De onderwijzeressen uit het tweede cohort van 1858-1867 leken op het eer-

ste cohort, behalve dat zij zonder hoofdakte geen hoofd van een school konden

worden. Als zij in het onderwijs gingen werken, was dat als onderwijzeres aan

een meisjesschool of gemengde lagere school.

Het aantal onderwijzeressen in het derde cohort van 1868-1877 nam snel toe.

De onderwijzeressen huwden op jonge leeftijd of gingen eerst werken op een

gemengde lagere school. De doorsnee onderwijzeres trouwde op de gemiddel-

de leeftijd van 27 jaar met een man uit de lagere middenstand, vaak een onder-

wijzer. Maar een leraar uit niveau Midden II was ook gewild. Vanwege haar hu-

welijk stopte zij met werken. De gemiddelde onderwijzeres was zelf afkomstig

uit de hogere burgerij, dikwijls een dochter van een predikant, geboren op het

Groningse platteland.

Het vierde cohort van 1878-1887 nam fors in aantal toe. De doorsnee on-

derwijzeres ging werken op een gemengde lagere school en stopte met wer-

ken als zij in het huwelijk trad. De onderwijzeressen waren gemiddeld ruim

29 jaar als zij trouwden met een man uit de lagere middenstand, vaak een on-

derwijzer. Qua afkomst ging zij steeds meer lijken op de gemiddelde onder-

wijzer. Zij was afkomstig uit de lagere middenstand en geboren in een dorp in

Groningen.

Alternatieve loopbanen
Om te kunnen werken aan de kweekschool was het bezit van de hoofdakte van

belang, maar ervaring als hoofd van een lagere school behoefden de opleiders

van onderwijzers en onderwijzeressen niet te hebben. Het bezit van de hoofd-

akte vergemakkelijkte de overstap naar het middelbaar onderwijs, waarvoor

een middelbare onderwijsakte in een specifiek vak nodig was. Een klein aantal

onderwijsbevoegden koos ervoor, meestal al in het begin van hun loopbaan, om

in het middelbaar onderwijs te werken. Ze konden daar een beter inkomen ver-

dienen en de status van leraar of lerares was hoger. De onderwijsgevenden ste-336
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gen dan sociaal naar een hoger niveau. Onderwijzers die niet direct een baan

konden vinden of zich niet op hun plaats voelden in de lagere school, het werk

te zwaar vonden of meer wilden verdienen, konden met hun onderwijsakte in

andere beroepen terecht. Vaak waren dit beroepen die onderwijzers als neven-

functie verrichten naast hun baan.

Invoering van het vergelijkend examen: verdwijnen erfopvolging
Van oudsher was de school sterk verbonden met de kerk en waren scholen vaak

familiebedrijfjes. De Rijksoverheid wilde controle krijgen over het onderwijs

door middel van de onderwijswetten en beide tradities doorbreken. Het door de

landelijke overheid in 1857 verplicht gestelde vergelijkend examen was een

belangrijk selectiemiddel bij vacatures om de kwaliteiten van de sollicitanten

te testen en zo de bestpresterende onderwijzer te benoemen. Het vergelijkend

examen vond plaats onder het toeziend oog van de schoolopziener die in dienst

was van de Rijksoverheid. De benoemingsprocedure werd transparant gemaakt

en ook de van ver komende deelnemer had in theorie evenveel kans als de

plaatselijke kandidaat. De schoolopziener had de rol van toezichthouder en be-

middelaar. Hij had de leiding over het vergelijkend examen en hield rekening

met de wensen van de lokale autoriteiten, het kerkbestuur en inwoners. Het pu-

blieke element van het vergelijkend examen was bedoeld om consensus te

creëren bij het gemeentebestuur, het kerkbestuur en de ouders van de leerlin-

gen over de keuze van de hoofdonderwijzer. 

Het vergelijkend examen maakte de onderwijzers mobieler door iedere on-

derwijzer de mogelijkheid te bieden om op basis van zijn inhoudelijke deskun-

digheid een positie van hoofd van de school te verwerven. Toch was de prak-

tijk weerbarstiger en duurde het in de provincie Groningen tot 1874 voor er

geen erfopvolging meer voorkwam. Lokale onderwijzers bleven meer kans

maken op een benoeming tot hoofdonderwijzer. Na de afschaffing van de ver-

plichting tot het vergelijkend examen in 1889 kwam dit nog vaker voor. Een

groot deel van de hoofdonderwijzers eindigde de loopbaan in de eigen geboor-

testreek, het gebied waar zij de grootste kans maakten op een benoeming.

Daarnaast nam de geografische mobiliteit van de onderwijsgevenden in de on-

derzoeksperiode toe. Steeds meer onderwijzers verwierven een positie van

hoofdonderwijzer in een andere provincie.

Benoemingsprocedure: erkenning van de deskundigheid van
de hoofdonderwijzer
De schoolopziener speelde bij zowel de benoeming als het ontslag van de

hoofdonderwijzer de hoofdrol. De schoolopziener liet zich bij het vergelijkend

examen bijstaan door een groep van ervaren en bekwame hoofdonderwijzers

om de kandidaten inhoudelijk goed te kunnen beoordelen. Deze ontstane prak-

tijk vormde een erkenning van hun professionele deskundigheid die officieel

werd geconsolideerd in een Koninklijk Besluit van 1890. Onderwijzers oor-

deelden over de kwaliteit van andere onderwijzers. 

Het ideaal van een ‘onderwijzer-schoolopziener’ was in de provincie Gronin-

gen al vroeg in de praktijk gebracht. Een select groepje Groningse onderwijs-

bevoegden trad, meestal aan het einde van hun loopbaan, toe tot de schoolin-

spectie. Het toezicht houden op de eigen beroepsgroep is een teken van profes-

sionalisering van het beroep. 337
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In de wettelijke benoemingsprocedure voor hulp of gewone onderwijsgeven-

den was een overleg met de hoofdonderwijzer vastgelegd. In de praktijk was

het meestal de schoolopziener die de hoofdonderwijzer betrok in het proces en

rekening hield met zijn wensen. Aan het einde van de negentiende eeuw was in

Warffum een verschuiving te zien. De hoofdonderwijzer kreeg de hoofdrol in

de keuze voor de benoeming van een nieuwe onderwijsgevende aan zijn

school. Het gemeentebestuur erkende zijn deskundigheid en liet zich leiden

door zijn adviezen. De hoofdonderwijzer kreeg zo weer meer zeggenschap in

zijn eigen school. De schoolopzieners waren minder betrokken bij de benoe-

ming van gewone onderwijsgevenden. Ook lieten zij de hoofdonderwijzer vaak

zelf de problemen met hun onderwijsgevenden oplossen.

Vergelijkend examen, vergunning nevenfunctie, onderwijzerswoning: 
beperking invloed van de kerk 
De Rijksoverheid deed via de onderwijswetten pogingen om het openbaar la-

ger onderwijs en de onderwijzers los te weken uit de invloedsfeer van de Ne-

derlands Hervormde Kerk. De bedoeling van het openbaar onderwijs was om

algemeen christelijk onderwijs te bieden dat geschikt was voor alle leerlingen.

De invoering van een verplichtend vergelijkend examen was een manier om de

invloed van de Nederlands Hervormde Kerk op de benoeming van de hoofdon-

derwijzer te verkleinen. Officieel waren bij een benoeming alleen de onder-

wijskwaliteiten van de sollicitanten van belang. Dankzij de bemiddelende rol

van de schoolopziener kwamen in de provincie Groningen vrijwel geen open-

lijke conflicten over een benoeming van een hoofdonderwijzer voor.

De verbondenheid tussen het hoofdonderwijzerschap en de kerkelijke bedie-

ningen leverde in de provincie Groningen weinig problemen op en bleef in veel

gemeenten tot in de twintigste eeuw bestaan. Waar de combinatie van functies

in de onderwijzerstijdschriften onderwerp was van discussie werd deze in het

Provinciaal Verslag niet geproblematiseerd. Het wettelijke verbod op neven-

functies in de onderwijswetten van 1857 en 1878 om een einde te maken aan

de verbinding met de kerk had vrijwel geen effect. De mogelijkheid om toe-

stemming te vragen aan de provinciale Gedeputeerde Staten maakte het verbod

in Groningen tot een vergunningenstelsel, waarvan iedere aanvraag voor de

kerkelijke bedieningen werd gehonoreerd. Gemeentebesturen klaagden vrijwel

niet over deze overeenkomst met de kerk, want de hoge kosten voor het lager

onderwijs drukten zwaar op de gemeentelijke begroting. Bij de vaststelling van

de hoogte van de jaarwedde van de hoofdonderwijzer hielden gemeentebestu-

ren rekening met zijn inkomen voor de kerkelijke bedieningen. Hoge inkom-

sten voor zijn nevenfunctie betekende vaak een lagere jaarwedde van de ge-

meente. De Nederlands Hervormde Kerk subsidieerde zo het openbaar lager

onderwijs.

Meestal diende de kosterij van de kerk als onderwijzerswoning en was

vaak ook het schoolgebouw eigendom van de kerk. De hoofdonderwijzer

woonde daar uit hoofde van zijn functie van koster, maar de gemeente zag

zich van haar wettelijke plicht ontdaan om in een onderwijzerswoning te

voorzien. De hoofdonderwijzer leverde zo indirect een deel van zijn inkomen

in, waarvoor hij verplicht was te werken voor de kerk. In een aantal gevallen

leidde dit tot conflicten tussen de hoofdonderwijzer en het gemeentebestuur.

De aanscherping van de regels voor vrije woning in de onderwijswet van338
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1878, maar vooral de subsidieregeling in het Bouwbesluit van 1880 zorgden

in de provincie Groningen voor de bouw van vele nieuwe onderwijzerswo-

ningen. De hoofdonderwijzer en de openbare school werden eerst fysiek ge-

scheiden van de kerk. De sterke band tussen de Nederlands Hervormde Kerk

en de openbare school was in Groningen waarschijnlijk de aanleiding voor de

Afgescheidenen om al vroeg over te gaan tot het oprichten van eigen bijzon-

dere christelijke scholen.

De schoolopzieners uitten publiekelijk geen kritiek op de verbintenis van de

functie van hoofdonderwijzer met de kerkelijke bedieningen. Zij moedigden

jonge onderwijzers juist aan om zich te bekwamen in het orgelspel om hun kan-

sen op een benoeming tot hoofdonderwijzer te vergroten. De Groningse onder-

wijzers pasten zich aan de omstandigheden aan en legden zich toe op de studie

van het orgelspel en zang. Het weigeren om als hoofdonderwijzer voor de kerk

te werken, was praktisch niet mogelijk. In de provincie Groningen was geen

geval van weigering bekend. De gewone onderwijzers konden zich gemakke-

lijker kritisch opstellen ten opzichte van de verbintenis tussen openbare school

en de Nederlands Hervormde Kerk, want zij waren financieel niet afhankelijk

van de kerk. De emancipatie van het onderwijzersschap als zelfstandig beroep

verliep meer langs de lijn van de gewone onderwijzers.

Verbod op nevenfunctie: van vele bijbanen naar één hoofdfunctie
De onderwijswetten van 1857 en 1878 wilden een inperking van de vele bijba-

nen van onderwijzers. Het hebben van nevenfuncties gaf aan dat de onderwijs-

gevenden meer wilden verdienen om een hoger welstandsniveau te bereiken.

De inkomsten uit de vele bijbaantjes waren niet goed in de onderwijsbronnen

te achterhalen, maar konden een substantiële aanvulling vormen op het inko-

men met een paar honderd gulden per jaar. Een verbod zou de onderwijsgeven-

den teveel raken in hun portemonnee en het beroep van onderwijzer onaantrek-

kelijker maken. Gemeenten zouden gedwongen worden de jaarwedden te ver-

hogen. De onderwijswetten stelden daarom een vergunningenstelsel in op de

nevenfuncties, zodat Gedeputeerde Staten deze functies kon controleren of ze

niet ten koste gingen van het onderwijs. Een maatstaf was de hoeveelheid werk

die de nevenfunctie omvatte, waarbij de werkzaamheden niet onder schooltijd

mochten vallen. Daarnaast was het risico dat de hoofdonderwijzer liep om in

conflict te komen met de ouders van zijn leerlingen, het gemeentebestuur of het

kerkbestuur een belangrijk criterium. In de provincie Groningen was het effect

van de wet gering en slechts weinig aanvragen voor een vergunning werden ge-

weigerd. Onderwijzeressen deden geen verzoek om toestemming voor een ei-

gen nevenfunctie. Twee keer werd een vergunning voor het beroep van hun

echtgenoot toegewezen, in tegenstelling tot verzoeken van onderwijzers voor

hun echtgenote. Gedeputeerde Staten ging hier uit van het kostwinnersmodel.

Bijbanen buiten het onderwijs hielden de onderwijzeressen er niet op na.

Hoofdonderwijzers en gewone onderwijzers bleven tot het begin van de twin-

tigste eeuw vele soorten bijbanen houden.

Invoering pensioen en verlofregelingen: doorstroom op de arbeidsmarkt
De invoering van het pensioen in de provincie Groningen verliep langzaam

vanwege de strenge eisen qua dienstjaren en de verbondenheid van de functie

van hoofd met de kerkelijke bedieningen. De lage jaarwedden met hoge in- 339
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komsten van de kerk zorgden voor een pensioengat. De schoolopzieners had-

den voor 1857 een hele zorg om voor oude, zieke of ongeschikte hoofdonder-

wijzers een financiële oplossing te vinden om te stoppen met werken. Gemeen-

telijke regelingen voor betaald verlof moesten uitkomst bieden bij ziekte van

een onderwijsgevende. Ook kwamen er verlofregelingen voor de militieplicht

om de loopbaan van ingelote onderwijzers niet teveel te laten lijden onder hun

dienstplichtige lot.

Vooral de onderwijsbevoegden uit de periode 1858-1867 maakten gebruik

van de gunstige arbeidsmarkt voor hoofdonderwijzers. Er kwamen veel vaca-

tures vrij vanwege pensionering van oude hoofdonderwijzers en jonge hoofd-

onderwijzers konden een mooie carrière maken door verder te solliciteren naar

betere posities van hoofd van de school. De jaarwedden konden per dorp erg

verschillen, evenals de inkomsten van de kerkelijke bedieningen, de staat van

het schoolgebouw en de onderwijzerswoning.

Invoering minimum jaarwedde: stagnatie en mobiliteit op de arbeidsmarkt
De vaststelling van een minimumjaarwedde voor hoofdonderwijzers in 1857 was

een vervanging voor het schoolgeld. Voor veel gemeenten was het een richtlijn

waar zij niet boven kwamen. De meeste hoofdonderwijzers zaten al rond dat be-

drag en een enkeling ging er zelfs in inkomen op achteruit. De jaarwedden voor

hoofdonderwijzers en de inkomsten voor de kerkelijke bedieningen konden per

dorp erg verschillen en verder solliciteren was de moeite waard. Anders was het

met de vaststelling van de minimumjaarwedde in de onderwijswet van 1878. Dit

bedrag was zo hoog dat vrijwel overal op het Groningse platteland de jaarwed-

den stegen naar een gelijk niveau. Het gevolg was dat de doorstroom op de ar-

beidsmarkt van hoofdonderwijzers na 1878 vrijwel stagneerde. Alleen de inkom-

sten van de kerkelijke bedieningen konden per plaats nog erg verschillen.

Vanwege de grote concurrentie van onderwijzers met de hoofdakte was het

voor hoofdonderwijzers steeds moeilijker om van standplaats te wisselen. Een-

maal hoofd van een school bleven de hoofdonderwijzers steeds vaker tot het

einde van hun loopbaan in dezelfde plaats werken. De meeste hoofdonderwij-

zers werkten op één of twee posities als hoofd van een school. Het grootste deel

van de hoofdonderwijzers vestigde zich in het eerste dorp waar zij de functie

van schoolhoofd kregen.

Het doel van de instelling van een minimumjaarwedde voor hoofdonderwij-

zers was dat zij een inkomen kregen dat hoog genoeg was om een gezin van te

kunnen onderhouden. De sociale positie van een hoofdonderwijzer en zijn in-

komen maakten het aanvaardbaar om te trouwen. Het huwelijk bleef de gehe-

le periode verbonden met het hoofdonderwijzerschap. Veel onderwijzers

wachtten met trouwen tot zij hoofd van een school werden, zoals blijkt uit het

grote aantal hoofdonderwijzers die binnen een jaar na hun benoeming in het

huwelijk trad. Door de stagnatie op de arbeidsmarkt kregen onderwijzers pas

op latere leeftijd de functie van hoofdonderwijzer, waardoor de gemiddelde hu-

welijksleeftijd van hoofdonderwijzers steeg.

Voor de hulponderwijzers was de grootste verandering in 1857 niet de invoe-

ring van de minimumjaarwedde, maar dat zij in dienst kwamen bij de gemeen-

te. Zij werden voortaan betaald door de gemeente in plaats van de hoofdonder-

wijzer. De minimumjaarwedde bleek bij een krappe arbeidsmarkt van geen be-

tekenis. De verhoging van de minimumjaarwedde voor gewone onderwijzers340
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in 1878 had, in een periode waar gemeenten met hoge jaarwedden tegen elkaar

opboden, geen enkel effect. Dit bedrag kon niet hoger, omdat anders het ver-

schil met de hoofdonderwijzers te klein werd. In tijden van een ruime arbeids-

markt in de jaren tachtig was het minimum wel van nut.

Het huwelijkspercentage van de hulponderwijzers of gewoon onderwijzers

in de cohorten was in de gehele periode beduidend lager dan van de hoofdon-

derwijzers of leraren. De ontwikkeling was dat steeds meer gewone onderwij-

zers niet meer wachtten op de positie van hoofd van de school om te trouwen.

In perioden met hoge jaarwedden waren de onderwijzers met hun inkomen in

staat om een gezin te onderhouden. De nieuwe mogelijkheden om met de

hoofdakte of vakakten een hogere beloning te krijgen verbeterde hun huwe-

lijkskansen. 

De jaarwedden van hoofdonderwijzers waren niet onderhevig aan de markt,

maar stegen wel licht onder druk van de stijging van de jaarwedden van hulp-

onderwijzers. Het verschil tussen de jaarwedde van de hoofdonderwijzer en

hulponderwijzer werd soms erg klein. Het inkomen dat de hoofdonderwijzers

verdienden met hun nevenfunctie bij de kerk en de vrije woning die zij van de

kerk kregen, maakte op het platteland vaak het verschil in beloning tussen hulp-

onderwijzers en hoofdonderwijzers. Voor een gewone onderwijzer met vak-

aktes was het eerder mogelijk om enkel van zijn beroep in het onderwijs te le-

ven dan voor de hoofdonderwijzer.

Verplichte aanstelling van extra onderwijsgevenden
De onderwijswet van 1857 bepaalde bij hoeveel leerlingen er een nieuwe on-

derwijsgevende moest worden aangesteld en in de wet van 1878 werd deze

norm aangescherpt. Op papier leek de uitbreiding van het aantal onderwijsge-

venden op scholen mooi, maar vooral op het platteland moesten schoolopzie-

ners behoorlijke druk uitoefenen op de gemeentebesturen om hen te bewegen

de wettelijk verplichte hulponderwijsgevende aan te stellen. Gemeentebesturen

waren onwillig om bij een toename van het aantal leerlingen direct meer on-

derwijzers of onderwijzeressen in dienst te nemen. De kosten voor een extra

onderwijsgevende waren, zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt, erg

hoog. Daarnaast was het soms vrijwel onmogelijk om een geschikte onderwij-

zer of onderwijzeres te vinden.

In de wet stond een verplichting tot het aanstellen van meer onderwijsgeven-

den zonder erin te voorzien dat deze er ook waren. Het gevolg was een krapte

op de arbeidsmarkt en hoge jaarwedden. Een ander ongewenst effect vormde

de grote mobiliteit van onderwijsgevenden, vooral op het platteland. Onderwij-

zers en later ook onderwijzeressen lieten zich per opbod wegkopen door de

hoogste bieder. Deze wisseling van onderwijsgevenden was onrustig voor het

onderwijs, een frustratie voor de gemeentebesturen, ongunstig voor de band

tussen de hoofdonderwijzer en zijn onderwijsgevenden en een doorn in het oog

van de schoolinspectie. De verhoging van het maximum aantal leerlingen per

onderwijzer in de wijziging van de onderwijswet in 1884 om de gemeenten te

ontlasten, creëerde weer een overschot aan onderwijsgevenden. De hoogte van

de jaarwedden van onderwijzers waren zo overgeleverd aan de markt van vraag

en aanbod. De wetgever zorgde voor ontwrichtende fluctuaties op de arbeids-

markt voor onderwijsgevenden. Met de uitbreiding van de opleidingsmogelijk-

heden en de vermeerdering van het aantal beschikbare beurzen voor kwekelin- 341
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gen probeerde de overheid het tekort aan onderwijsgevenden op te lossen, maar

zorgde met de versoepeling van de leerlingennormen weer voor een overschot

op de arbeidsmarkt. De krapte op de arbeidsmarkt voor hulponderwijzers ver-

oorzaakte niet een tekort aan hoofdonderwijzers. Er waren altijd voldoende

sollicitanten voor een vacature van hoofd.

De groei van de leerlingenpopulatie en kleinere klassen zorgden voor een

enorme toename van de vraag naar hulponderwijzers en gewone onderwijzers.

De verhouding tussen het aantal hoofdonderwijzers en hulponderwijzers sloeg

in de loop van de onderzoeksperiode om. Er kwamen veel meer functies voor

gewone onderwijzers, terwijl het aantal posities van hoofdonderwijzer vrijwel

gelijk bleef. Deze verandering in de verhouding hoofd en hulp deed zich lan-

delijk eerder voor dan in de provincie Groningen met veel ‘eenmansschooltjes’

op het platteland. Het doel om hoofd van een school te worden, was in de prak-

tijk voor een relatief kleiner wordende groep onderwijzers bereikbaar. 

Differentiatie van functies: het ontstaan van een nieuwe beroepsgroep
Een loopbaan in het onderwijs als gewoon onderwijzer moest mogelijk worden

gemaakt door een differentiatie in functies. De hoofdakte en vakakten waren

hiervoor van belang. De onderwijswet van 1878 creëerde de functie van ‘on-

derwijzer met verplichte hoofdakte’ met een hogere beloning. Ook voor vakak-

ten gingen de gemeenten steeds vaker een hogere jaarwedde bieden. Onderwij-

zers konden zich door studie en ervaring opwerken naar een hogere functie in

het lager onderwijs. Met de hoofdakte konden ze eerste onderwijzer of plaats-

vervangend hoofd worden. Door studie voor de vakakte konden zij zich speci-

aliseren in een specifiek onderwijsvak, waarmee zij aan de mulo, normaal-

school of kweekschool les konden geven. De stijging van de jaarwedden naar

dienstjaren die de gemeente Groningen in de negentiende eeuw invoerde en die

wettelijk werd vastgelegd in 1901 zorgde ervoor dat onderwijzers met meer er-

varing automatisch meer gingen verdienen. De verbetering van het inkomen

leidde tot een sociale stijging van de gehele groep van onderwijsgevenden.

Om hoofd van een school te worden was het bezit van de tweede rang of

hoofdakte noodzakelijk. Uit alle vier de cohorten waren er onderwijsbevoeg-

den die geen hoofdakte hadden gehaald. Met het veranderende carrièreperspec-

tief nam het aantal onderwijzers met de hoofdakte relatief af, maar in absoluut

aantal bleef het toenemen. Met de instelling van de nieuwe functie van onder-

wijzer met verplichte hoofdakte en een wettelijke extra beloning stimuleerde

de wetgever het bezit van de hoofdakte.

De hoge jaarwedden boden de hulponderwijzers en gewone onderwijzers fi-

nancieel de mogelijkheid om zelfstandig te wonen en een gezin te stichten. In

krappe tijden hadden de onderwijzers de functies voor het uitkiezen en kon-

den zelf bepalen waar zij wilden werken. Hun onderhandelingspositie naar het

gemeentebestuur was versterkt en soms bedankten zij voor een benoeming als

een betere functie zich aandiende. Met zijn hoge jaarwedde en vrije keuze

werd de positie van de onderwijzer ten opzichte van de hoofdonderwijzer on-

afhankelijker. 

De aard van de functie van hulponderwijzer verschoof van assistent van de

hoofdonderwijzer naar zelfstandig werkende klassenonderwijzer. De gewone

onderwijsgevenden ontwikkelden zich tot een eigen beroepsgroep met een ei-

gen belangenvereniging die erkenning wilde voor haar deskundigheid. De342

Proefschrift binnen noten  20-10-2014  14:20  Pagina 342



werksituatie binnen de school wijzigde met de toename van het aantal onder-

wijsgevenden. De hoofdonderwijzer bleef verantwoordelijk voor het onderwijs

in zijn school, maar verzorgde niet meer zelf al het onderwijs. De onderwijzers

wilden autonomie in hun eigen klaslokaal. Een nieuw aspect aan het hoofdon-

derwijzerschap was het leiding geven aan meerdere onderwijsgevenden. Het

onderscheid in diploma’s en vakbekwaamheid tussen het hoofd en zijn onder-

wijsgevenden vervaagde en het verschil in leeftijd of werkervaring scheelde

soms weinig. De verhouding tussen de hoofdonderwijzer en de gewone onder-

wijsgevenden kreeg hierdoor een ander karakter, wat gepaard kon gaan met on-

derlinge spanningen. De vorming van deze nieuwe beroepsgroep viel samen

met een daling in de sociale afkomst van de onderwijsbevoegden. Vooral arbei-

derszonen gingen als gewoon onderwijzer werken. Voor hen betekende dit een

sociale stijging naar de lagere middenklasse. Gewone onderwijzers voelden

zich meer aangetrokken tot het socialistische gedachtegoed dan de hoofdonder-

wijzers. Mogelijk hield hun eigen sociale achtergrond hiermee verband.

Sociale spanningen
In de provincie Groningen waren onderwijzers actief binnen de socialistische

beweging. Dit kon spanningen opleveren in de school tussen gewone onderwij-

zers en de hoofdonderwijzer en ten opzicht van het gemeentebestuur of school-

inspectie. De schoolopzieners in Groningen gingen hier voorzichtiger mee om

dan in Friesland. In het Provinciaal Verslag besteedden de schoolopzieners vrij-

wel geen aandacht aan de rol die onderwijzers in Groningen speelden in de so-

ciaal-democratische beweging. In een ontslagzaak die uitgebreid werd beschre-

ven in het Provinciaal Verslag, liet de Commissie van Onderwijs geheel buiten

beschouwing dat de onderwijzer actief was in de arbeidersbeweging en Staten-

lid was voor de SDAP. De kranten legden direct een verband tussen zijn socia-

listische activiteiten en het ontslag. De schoolopzieners waren vooral bezorgd

over de reputatieschade voor het openbaar onderwijs, want de angst voor ‘rooie

onderwijzers’ maakte de openbare school kwetsbaar voor aanvallen van tegen-

standers van het openbaar onderwijs. Veel burgemeesters bleken bij sollicitaties

vragen te stellen over de politieke sympathieën van de onderwijzers. Bij de be-

noeming en ontslag van gewone onderwijzers konden de gemeentebesturen

zelfstandiger opereren dan bij hoofdonderwijzers. De schoolopzieners bemoei-

den zich minder met de hulponderwijzers of gewone onderwijsgevenden.

Ontslag en het aanzien van het onderwijs
Klachten over slecht onderwijs en plichtsverzuim van onderwijzers vormden

geen directe aanleiding tot ontslag. De schoolopzieners deden zelf onderzoek

naar ernstige misdragingen van hoofdonderwijzers en onderwijsgevenden. De

onderwijsgevenden dienden van onbesproken gedrag te zijn zowel in als bui-

ten de school. In de provincie Groningen bestond een stevige drinkcultuur en

ook onderwijzers lustten graag een glaasje. De schoolopzieners traden hier re-

latief mild tegen op en slechts enkele keren was drankmisbruik een reden voor

ontslag. In de loop van de negentiende eeuw werden de normen steeds strenger

ten aanzien van drankgebruik. Schoolopzieners en veel onderwijzers raakten

betrokken bij de drankbestrijdingbeweging.

Het gebruik van lijfstraffen werd door de schoolopzieners als ongewenst be-

schouwd, maar zij grepen niet altijd in als een hoofdonderwijzer ze toepaste. 343
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Onder onderwijzers zelf werden lijfstraffen in de loop van de tijd minder ge-

accepteerd. Mishandeling van leerlingen was slechts een enkele keer reden

voor ontslag. Er waren een paar zaken waar beschuldigingen van ontucht met

leerlingen naar buiten kwamen. Ook hier deden de schoolopzieners eerst on-

derzoek, meestal nog voor de zaak bij justitie terecht kwam. Als de beschul-

digingen volgens de schoolopziener gegrond waren, zorgde hij er meestal

voor dat de onderwijzer al ontslag kreeg, voordat de zaak voor de rechter

kwam. De schoolopzieners waren verantwoordelijk voor het zedelijke gedrag

van de onderwijzers. Vooral de hoofdonderwijzers waren het gezicht van het

openbaar onderwijs en het was de taak van de schoolopziener om dit aanzien

te bewaken.

De landelijke overheid vond het van belang dat een hoofdonderwijzer zijn

onderwijs onafhankelijk van het gemeentebestuur, kerkelijke autoriteiten of

ouders kon geven. De onderwijswet moest de hoofdonderwijzer bescherming

bieden tegen lokale conflicten. Onenigheid met het gemeentebestuur of met

ouders van leerlingen was daarom geen reden voor ontslag. De schoolopziener

had een belangrijke rol in de ontslagprocedure gekregen, waardoor het ge-

meentebestuur een hoofdonderwijzer niet zelfstandig kon ontslaan. In de pro-

vincie Groningen speelden twee zaken betreffende het ontslag en een schorsing

van een hoofdonderwijzer vanwege een conflict met het gemeentebestuur en de

schoolopziener. In de ‘Schildwolder quaestie’ vormde de schoolopziener zelf

de aanleiding voor het conflict tussen de hoofdonderwijzer en het gemeentebe-

stuur. Als een hoofdonderwijzer zowel het gemeentebestuur als de schoolop-

ziener tegenover zich kreeg, werd zijn positie onhoudbaar, ook als er geen wet-

telijke reden tot ontslag was. In de schorsingszaak in De Wilp was de vrijheid

van meningsuiting voor onderwijzers in het geding. Zowel het gemeentebe-

stuur als de schoolopziener voelden zich beledigd in een artikel, waarin de

hoofdonderwijzer de autoriteiten bekritiseerde. Een dreigend ontslag werd af-

gewend en omgezet in een schorsing. Deze beide zaken veroorzaakten lande-

lijke ophef, omdat voor hoofdonderwijzers de vrijheid van meningsuiting en de

bescherming van hun baan op het spel stonden.

Loopbaan onderwijzeressen

Toegang tot de gemengde openbare lagere school
De onderwijswet van 1878 zorgde voor de belangrijkste uitbreiding in de loop-

baanmogelijkheden van de onderwijzeressen, namelijk hun intrede in de ge-

mengde lagere school. De Rijksoverheid voerde een actief stimuleringsbeleid

met de liberale onderwijswet van 1878 en wilde hiermee twee problemen in

één keer oplossen, namelijk het grote tekort aan hulponderwijzers en het zoge-

noemde ‘vrouwenoverschot’ van een groeiende groep ongehuwde vrouwen uit

de burgerij waarvoor geschikte werkgelegenheid diende te komen. Het effect

van de wet was onmiddellijk meetbaar in de cohort van 1878-1887 met een rui-

me verviervoudiging van het aantal geslaagde onderwijsbevoegden in Gronin-

gen. De uitbreiding van de opleidingsmogelijkheden en het ter beschikking

stellen van beurzen voor meisjes had hiertoe bijgedragen.

Twee bepalingen in de onderwijswet van 1878 moesten een soepele intrede

van onderwijzeressen in de lagere school mogelijk maken. Een voorkeur voor

het benoemen van onderwijzeressen in de laagste klassen en de invoering van344
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het verplichte vak nuttige handwerken voor meisjes. Gevolg van het voor-

keursartikel was in de loop der jaren een scheiding in functies naar sekse voor

de laagste en de hoogste klassen. De onderwijzeressen vervingen de kwekelin-

gen en minst ervaren onderwijzers die meestal in de laagste klassen werden in-

gezet. Onderwijzers werden bij voorkeur ingezet in de hogere klassen waar zij

uiteindelijk eerste onderwijzer of plaatsvervangend hoofd konden worden. Het

voorkeursartikel was een positieve stimuleringsmaatregel van de overheid om

vrouwen toegang te verschaffen tot de arbeidsmarkt van het gemengde lager

onderwijs, maar ging daarna als een belemmering werken voor onderwijzeres-

sen die hogerop wilden komen. De hogere klassen werden voor onderwijzeres-

sen vrijwel ontoegankelijk. In de grote scholen in de stad waar meestal zes of

meer gewone onderwijsgevenden werkten, waren de onderwijzeressen al spoe-

dig een normaal verschijnsel. Op het platteland ging deze ontwikkeling vanwe-

ge de kleinere scholen met geen of weinig hulponderwijsgevenden langzamer.

De verplichtstelling van het vak nuttige handwerken voor meisjes opende de

deuren van de plattelandsscholen voor de onderwijzeressen. Voor gemeentebe-

sturen was het vaak goedkoper om een vaste onderwijzeres aan te stellen in

plaats van een aparte vakonderwijzeres handwerken. De gewone onderwijzeres

telde mee als verplichte onderwijsgevende en kon het handwerkonderwijs in de

gehele school verzorgen. Dit maakte de vakakte handwerken tot de belangrijk-

ste akte voor onderwijzeressen. Zonder het bezit van deze vakakte was het voor

onderwijzeressen in de praktijk vrijwel onmogelijk om een baan te vinden op

een lagere school. 

Inkomen van de onderwijzeressen
De onderwijzeressen betraden eind jaren zeventig een krappe arbeidsmarkt en

profiteerden net als de onderwijzers van de hoge jaarwedden die geboden wer-

den. De onderwijzeressen vormden geen goedkope arbeidskrachten. De

schoolopzieners vonden het rechtvaardig dat de onderwijzeressen voor het ex-

tra vak handwerken een aanvullende beloning verdienden. Sommige onderwij-

zeressen vroegen het gemeentebestuur om een hoger inkomen, soms met suc-

ces. Met de daling van de jaarwedden naar het minimum kregen onderwijze-

ressen in veel gemeenten een hoger inkomen dan de onderwijzers vanwege het

vak nuttige handwerken. Met een snelle stijging van de jaarwedden door krap-

te op de arbeidsmarkt moesten zij zelf alert zijn of het inkomensverschil met

de onderwijzers niet gelijk werd getrokken.

De onderwijzeressen verdienden een inkomen waar een alleenstaande vrouw

goed mee in haar levensonderhoud kon voorzien. Het beroep van onderwijze-

res bood zo een ‘net meisje’ een mooie manier om financieel onafhankelijk te

zijn tot zij in het huwelijk trad. Ook als zij ongehuwd bleef kon zij met haar

beroep een zelfstandig bestaan opbouwen. Het belang van de onderwijsakte en

de hoofdakte verschilde voor onderwijzeressen en onderwijzers in relatie tot

het huwelijk. Met de onderwijsakte kon de onderwijzer een vaste baan krijgen

met een inkomen en bood dit de mogelijkheid om te trouwen. De onderwijs-

akte bood de onderwijzeressen financiële zelfstandigheid en de mogelijkheid

het huwelijk nog even uit te stellen. De onderwijzeressen trouwden gemiddeld

twee jaar later dan de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in Nederland

trouwden. Het huwelijkspercentage van de vrouwelijke onderwijsbevoegden

was erg laag, zowel vergeleken met de onderwijzers als met de algemene cij- 345
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fers voor vrouwen in Nederland. Voor vrouwen die ongehuwd bleven of we-

duwe werden, was de onderwijsakte een garantie om een eigen inkomen te

verdienen.

Loopbaan of huwelijk
De onderwijswet van 1878 zorgde ervoor dat meer vrouwen daadwerkelijk in

de lagere school gingen werken. Met de toename van het aantal vrouwelijke

onderwijsbevoegden in Groningen daalde het sociale niveau waaruit zij afkom-

stig waren. Het werk in de gemengde lagere school trok onderwijzeressen die

vooral afkomstig waren uit de kleine middenstand net als de onderwijzers.

Zelfs een klein aantal vrouwen uit de lagere stand profiteerde van de toeganke-

lijkheid van de opleiding tot onderwijzeres en de openstelling van de gewone

lagere school voor onderwijzeressen. Zij konden door hun eigen opleiding en

beroepkeuze sociaal stijgen.

Onder de vrouwelijke onderwijsbevoegden waren in verhouding veel ‘rijke-

luisdochters’ of meisjes uit ‘beschaafde’ gezinnen die door bepaalde omstan-

digheden zoals een vroege dood van de vader of een groot gezin met veel doch-

ters niet hetzelfde sociale welvaartsniveau konden handhaven. Met de onder-

wijsakte konden zij sociale daling voorkomen door een functie van onderwij-

zeres op de meer elitaire meisjesscholen of een baan als gouvernante. De da-

mes uit de hogere stand kwamen niet op de gewone openbare volksschool in

de stad of op een dorpsschool te werken. Het beeld van de rijkeluisdochters dat

in de onderwijsgeschiedenis bestaat van de onderwijzeressen klopte alleen

voor de vrouwelijke onderwijsbevoegden die niet gingen werken of op de eli-

taire meisjesscholen les gaven. Van alle cohorten ging een deel van de vrouwe-

lijke onderwijsbevoegden nooit in het onderwijs werken. Meestal ging het om

vrouwen afkomstig uit de hogere burgerij die de opleiding tot onderwijzeres

hadden gedaan om verder te kunnen studeren en een diploma te halen. Zij

trouwden binnen hun eigen stand.. 

Het grootste deel van de onderwijzeressen werkte kort in het onderwijs en

stopte als zij in het huwelijk trad. Er was in de negentiende eeuw geen wette-

lijke verplichting om ontslag te nemen bij een huwelijk. In de officiële versla-

gen van de Commissie van Onderwijs werd in het geheel geen aandacht be-

steed aan getrouwde of zwangere onderwijzeressen. Tegen het einde van de ne-

gentiende eeuw kwam het vaker voor dat onderwijzeressen niet meer uit zich-

zelf ontslag namen bij een huwelijk en bleven doorwerken, zelfs bij zwanger-

schap. Het ontslag van een zwangere onderwijzeres in Veendam in 1904 leid-

de tot nationale ophef. In de onderwijswet werd huwelijk of zwangerschap niet

als reden voor ontslag genoemd, maar de schoolinspectie en de minister verwe-

zen naar de artikelen uit de onderwijswet over een verbod op een beroep of ne-

venfuncties. Het moederschap werd zo vergeleken met een beroep of neven-

functie. Dit verbod was bedoeld om ervoor te zorgen dat een onderwijzer ‘voor

zijne betrekking zal leven’, maar er werd gemakkelijk vergunning verleend.

Het vaderschap werd nooit als nadelig gezien voor het onderwijs van de onder-

wijzer, maar maakte hem juist geschikter als onderwijzer. De onderwijzeressen

die vanwege hun ‘natuurlijke’ aanleg zo geschikt waren om les te geven aan de

jongste leerlingen, werden als ze zelf kinderen kregen ongeschikt verklaard.

Het ontslag van de zwangere onderwijzeres in Veendam werd in een Konink-

lijk Besluit in 1904 goedgekeurd, waarmee een precedent werd geschapen. Ge-346
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meenten in Groningen en elders in het land gingen in verordeningen het ont-

slag van gehuwde en zwangere onderwijzeressen regelen, maar deze bleken

niet rechtsgeldig. Onderwijzeressen mochten vanwege zwangerschap ontsla-

gen worden, maar dit moest per geval beoordeeld en goedgekeurd worden door

Gedeputeerde Staten. Begin twintigste eeuw werden gemeenten verplicht om

zwangerschapsverlofregelingen in te voeren voor onderwijzeressen. Pas in

1924 kwam er een wettelijke grondslag voor het ontslag voor gehuwde onder-

wijzeressen. Ontslag van onderwijzeressen op andere gronden kwam in de pro-

vincie Groningen zelden voor.

De hoofdakte leek voor onderwijzeressen van minder belang aangezien zij

geen hoofd van een gemengde lagere school konden worden. Het was niet ver-

boden om een vrouw als hoofd van de school te benoemen, zoals die ene uit-

zondering in dit onderzoek laat zien. De hoofdakte en daarnaast nog enige vak-

akten waren onontbeerlijk voor een mooie loopbaan in het onderwijs. Een se-

lect groepje van onderwijzeressen werd hoofd van een meisjesschool. Zij kwa-

men meestal uit de hogere burgerstand en gebruikten hun sociale contacten om

voor de oprichting van een eigen school van de gemeente vergunning en sub-

sidie te krijgen. De onderwijzeressen aan de mulo voor meisjes waren hoog ge-

kwalificeerd en hadden vrijwel allen de hoofdakte en één of meerdere vakak-

ten. De onderwijzeressen die aan een gewone lagere school gingen werken,

waren vaker alleen in het bezit van de onderwijsakte.

Een klein aantal onderwijzeressen stapte over naar het middelbaar onderwijs

of gymnasium, maar de werkgelegenheid voor vrouwen was beperkt. De on-

derwijzeressen die een hogere beter betaalde functie kregen in het lager onder-

wijs of het middelbaar onderwijs bleven vaker ongehuwd of trouwden op late-

re leeftijd dan de andere vrouwelijke onderwijsbevoegden. Vanwege hun lan-

gere loopbaan konden zij een hogere positie bereiken. Onderwijzeressen die op

de gemengde scholen les gaven, trouwden vaak met een onderwijzer. Opval-

lend was dat deze onderwijzeressen de eerste waren die bleven doorwerken na

hun huwelijk, zoals in het geval van de onderwijzeres in Veendam.

Onderwijzeressen in de school
Afgezien van de vereiste dat de onderwijzeres het liefst ongehuwd was, geen

moeder en goed moest kunnen handwerken verschilden de kwaliteiten waaraan

zij moest voldoen nauwelijks van de onderwijzers. Wel waren er zorgen of de

onderwijzeres het beroep fysiek aankon. Met het extra onderwijs in handwer-

ken en de overvolle laagste klassen was haar beroep lichamelijk zwaarder dan

van de onderwijzers. Met de komst van de onderwijzeressen voltrok zich bin-

nen het mannenbolwerk dat de lagere school was een cultuuromwenteling die

opvallend soepel en zonder weerstand verliep. Vanwege de krappe arbeids-

markt en de naar sekse gescheiden vacatures vormden de onderwijzeressen

geen direct concurrentie voor de onderwijzers. Eenmaal een plaats in de lage-

re school veroverd, zijn de onderwijzeressen nooit meer verdwenen.

347

Proefschrift binnen noten  20-10-2014  14:20  Pagina 347



Proefschrift binnen noten  20-10-2014  14:20  Pagina 348



Noten bij de inleiding

1 Wet 13 augustus 1857; artikel 16. I. van Hoorn, De
Nederlandse schoolwetgeving voor het lager onderwijs,
1796-1907. Wetten, instructies, koninklijke besluiten, enz.
(Groningen 1907) 336.

2 M. Wintle, ‘Natievorming, onderwijs en godsdienst 
in Nederland, 1850-1900’ in: H. te Velde en H. Verhage
ed., De eenheid en de delen. Zuilvorming, onderwijs 
en natievorming in Nederland 1850-1900 (Amsterdam
1996) 15.

3 A. de Swaan, Zorg en de staat. “Welzijn, onderwijs en
gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de
nieuwe tijd” (Amsterdam 1989) 73.

4 D. Verhoeven, Ter vorming van verstand en hart. Lager
onderwijs in oostelijk Noord-Brabant ca. 1770-1920 (Hil-
versum 1994) 16.

5 V. Sleebe, In termen van fatsoen. Sociale controle in het
Groningse kleigebied 1770-1914 (Assen 1994) 32.

6 Wet 13 augustus 1857, paragraaf Van de onderwijzers.
Van Hoorn, Nederlandse schoolwetgeving, 339-340 

7 Sleebe, Termen van fatsoen, 158.
8 H. Bras, A.C. Liefboer en C.H. Elzinga ‘Standaardisering

van leefvormen? Trajecten naar volwassenheid van
Nederlanders, 1850-1940’ in: I. Maas, M.H.D. van Leeu-
wen en K. Mandemakers ed., Honderdvijftig jaar levens-
lopen. De Historische Steekproef Nederlandse bevolking
(Amsterdam 2008) 16.

9 I. Maas en M.H.D. van Leeuwen, ‘Van een dubbeltje naar
een kwartje? Beroepsloopbanen van mannen en vrou-
wen in Nederland tussen 1865 en 1940’ in: I. Maas,
M.H.D. van Leeuwen en K. Mandemakers ed., Honderd-
vijftig jaar levenslopen. De Historische Steekproef Neder-
landse bevolking (Amsterdam 2008) 179-180.

10 Anonieme reactie op artikel van L.B. Fikkert, ‘De maat-
schappelijke stand der onderwijzers’ in: Nieuwe Bijdra-
gen, mei 1876.

11 H. Kleijer en G. Vrieze, ed., Onderwijzen als roeping. Het
beroep van leraar ter discussie (Apeldoorn, Leuven 2000)
15.

12 S. Karsten, ‘Het leraarsberoep in historisch perspectief’
in: H. Kleijer en G. Vrieze, ed., Onderwijzen als roeping.
Het beroep van leraar ter discussie (Apeldoorn, Leuven
2000) 37.

13 Tj. Sterringa, De onderwijzer (Dordrecht 1912) 21.
14 Kleijer en Vrieze, Onderwijzen als roeping, 15.
15 Sleebe, Termen van fatsoen, 158.
16 N.L. Dodde, “Een speurtocht naar samenhang”. Het Rijks-

schooltoezicht van 1801 tot 2001 (Den Haag 2001). 250;
geciteerd uit: Bijlagen tot het verslag der Handelingen
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1855, 463
en 1856, 672.

17 Karsten, ‘Het leraarsberoep’, 29.
18 A.L. Mok, Sociologische oriëntaties. Beroepen in actie,

bedrage tot een beroepensociologie (Meppel 1973) 14.
19 J. Versluys, De plaats van de school en van den onderwij-

zer in de maatschappij (Amsterdam 1896) 120.
20 Zie Bijlage 1.
21 Alleen Adorp verhuisde van het derde naar het eerste

schooldistrict.
22 Provinciaal Verslag, 1901, 257.
23 Dodde, Speurtocht naar samenhang, 116.
24 Ibidem, 98.
25 Ibidem, 150, 249.
26 Ibidem, 220.
27 Sinds 1824 viel onderwijs onder het ministerie van 

Binnenlandse Zaken. Pas in 1918 werd J.Th. de Visser

benoemd als minister van Onderwijs, kunsten en
wetenschappen. P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy ed.,
Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middel-
eeuwen tot aan de huidige tijd (Assen/Maastricht 1987)
175.

28 Dodde, Speurtocht naar samenhang, 110.
29 Ibidem, 97 -98, 248.
30 T.U. Smeding, School in de steigers. De wording van de

Friese lagere school in de periode 1800-1857 (Leeuwarden
1987) en T. Visser, Vernieuwing van het lager onderwijs in
Zeeland in de eerste helft van de negentiende eeuw (Vlis-
singen 1995).

31 P.Th.F.M. Boekholt en J. van der Kooi ed., Spiegel van
Groningen. Over de schoolmeesterrapporten van 1828
(Assen 1996).

32 M. van Essen, Onderwijzeressen in Niemandsland (Gro-
ningen 1987).

33 M. van Essen, Kwekeling tussen akte en ideaal. De oplei-
ding tot onderwijzer(es) vanaf 1800 (Amsterdam 2006).

34 D. Verhoeven, Ter vorming van verstand en hart. Lager
onderwijs in oostelijk Noord-Brabant ca. 1770-1920 (Hil-
versum 1994).

35 Verhoeven, Vorming van verstand en hart, 341.
36 Ibidem, 344-345.
37 Ibidem, 344-348.
38 Ibidem, 348.
39 Ibidem, 349.
40 Verhoeven, Vorming van verstand en hart, 348.
41 Ibidem, 245.
42 M. Depaepe, M. de Vroede en F. Simon ed., Geen trede

meer om op te staan. De maatschappelijke positie van
onderwijzers en onderwijzeressen tijdens de voorbije eeuw
(Kapellen 1993) 71-72.

43 In 1900 vormden de religieuzen 27% van het onderwij-
zerscorps in het lager onderwijs. Depaepe, Geen trede
meer, 9.

44 Depaepe, Geen trede meer, 46.
45 Ibidem, 9.
46 Ibidem, 43.
47 Ibidem, 330.
48 Boekholt, P.Th.F.M., Het lager onderwijs in Gelderland

1795-1858 (Zutphen 1978) 244, Boekholt, P.Th.F.M., 
De hervorming der scholen. Het onderwijs in Drenthe in de
eerste helft van de negentiende eeuw (Assen 1982) 153 en
Ph.J. Idenburg, Schets van het Nederlandse schoolwezen
(Groningen 1964) 86-87.

49 A. Knotter, ed. e.a., Levensloop en Levenslot. Arbeidsstra-
tegieën van gezinnen in de negentiende en twintigste
eeuw (Groningen, Wageningen 1999) 11.

50 Knotter, Levensloop, 11.
51 In deze percentages zitten ook de onderwijsgevenden

werkzaam in het middelbaar en hoger onderwijs, van-
daar de relatief hoge cijfers voor Winschoten, alwaar
een gymnasium gevestigd was. J.F. Voerman, Verstedelij-
king en migratie in het Oost-Groningse veengebied 1800-
1940 (Groningen 2001) 56.

52 In de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam waren
alle jaargangen tot en met 1894 aanwezig.

53 Tj. Sterringa, De onderwijzer (Dordrecht 1912) 4.
54 Voor de jaren vijftig konden de lijsten gecontroleerd

worden met cijfers van geslaagden in het Provinciaal
Verslag en daaruit blijkt dat de meeste jaren precies
kloppen. Slechts enkele jaren laten een klein verschil
van één of twee onderwijzers of onderwijzeressen zien.

55 Groninger Archieven, toegang 1375, inventarisnummer 349

Noten

Proefschrift binnen noten  20-10-2014  14:20  Pagina 349



205, 10 november 1896. Vragenlijst:
’1. Wanneer behaalde Gij de akte van bekwaamheid als
onderwijzer of onderwijzeres? 
2. Wanneer en waar traadt Gij voor het eerst in dienst
aan eene openbare lagere school?
3. Hoe lang zijt Gij aan die school verbonden geweest? 
4. ‘Zijt Gij van deze school onmiddellijk naar Groningen
overgekomen, of zijt Gij intusschen aan andere scholen
werkzaam geweest, en, zoo ja, in welke gemeente of
gemeenten en hoelang aan elke school?’

56 www.wiewaswie.nl
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1891.

115 Ibidem, 17 februari 1908.
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september 1880.

120 F. van Wieringen, ‘Willem Arij van Wieringen (1798-
1882) kostschoolhouder te Loenen aan de Vecht’ in: Tus-
sen Vecht en Eem. Tijdschrift voor regionale geschiedenis,
31 (2013) nr. 1, 33 en 38.

121 Van Essen, Kwekeling, 192.
122 Van Hoorn, Nederlandsche Schoolwetgeving, 387.
123 Leeuwarder Courant, 8 en 9 april 1902.
124 Onderwijzeres Hellema had een gratificatie van f 250

gekregen voor verleende hulp in ulo in Workum. Leeu-
warder Courant, 29 maart 1902.

125 Titus Marius ten Berge was van 1898 tot 1915 burge-
meester van Workum. Hij was getrouwd met Elsje Dide-
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ke Catharina Eckhart. Maria Elisabeth Bleijenberg had
net als haar oudere zus Anna Adolfina al een akte voor
schoolhouderes in Zwolle gehaald toen zij samen in het
najaar van 1857 voor het examen in Groningen slaag-
den. In 1875 werkte zij op de school van haar zus. Hun
jongere zus Antoinetta Frederica Bleijenberg had in
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studeerden direct voor de vakakte wiskunde, waarvoor
zij in het najaar van 1879 slaagden. In 1884 behaalden
zij allebei de middelbare akte lagere wiskunde. Onder-
wijzeres Lamping kwam in 1884 aan de meisjesschool
te werken en onderwijzeres Cohen in 1886.

138 Jacoba Hermina van Lessen haalde in het voorjaar van
1873 de hulpakte. 

139 Zie tabel 1.2, p. 37.
140 Provinciaal Verslag, 1886, 159.
141 A. Aalten en M. Derks, Op spikes en spitzen. Over sekse en

lichamen in beweging (Amsterdam 1997) 26.
142 Van Essen, Kwekeling, 104.
143 Wet 17 augustus 1878, artikel 60. Van Hoorn, Nederland-

sche Schoolwetgeving, 395.
144 Wet van 15 april 1886, artikel 60. Ibidem, 450-451.
145 Koninklijk Besluit van 17 december 1890. Programma 

C. Van Hoorn, Nederlandsche Schoolwetgeving, 432.
146 De examencommissie bestond uit juffrouw Nipperus en

juffrouw Van den Berg.
147 Brief van dr. A. Cohen aan districtschoolopziener Alber-

da van Ekenstein, 20 april 1876, GrA, 891, inv. nr. 2.
148 M. van Essen, ‘De ambivalentie van het handwerken’ in:

Historica (1996) nr. 2, 10.
149 Van Essen, Kwekeling, 183-184.
150 Van Hoorn, Nederlandsche Schoolwetgeving, 335-336.
151 Willem Bronneger Onnekes was hoofd van de school in

Ulrum. Hij had de eerste rang in 1855 gehaald. Vanaf
1860 kreeg hij een toelage voor de opleiding van kwe-
kelingen en bedroeg zijn jaarwedde 750 gulden. In
1878 ging hij met pensioen.
Jan Geerts Klunder was hoofd van de Westerschool in
Sappemeer. Hij had de tweede rang en de vakakte wis-
kunde. In 1871 ontving hij een jaarwedde van 1000 gul-
den met inbegrip van 150 gulden voor de kerkelijke
bedieningen. Daarnaast was Klunder leraar schoon-
schrijven aan de Rijks-HBS in Sappemeer. In 1891 ging

hij met pensioen.
Jan Thomas Closse was sinds 1850 hoofd van de school
in Muntendam. Hij had de tweede rang. Na 1876 gaf
Closse daarnaast onderwijs in wiskunde aan de nor-
maalschool in Veendam. In 1897 ging hij met pensioen.
Johannes van Olm was sinds 1861 hoofd van de school
aan de Kerklaan in Veendam. Met de vergoeding voor
het lesgeven aan kwekelingen bedroeg zijn jaarwedde
in 1871 900 gulden. Na 1876 was Van Olm onderwijzer
in zang, vormleer en schoonschrijven aan de Rijksnor-
maalschool in Veendam. Hij overleed 1889 op 53-jarige
leeftijd.

152 A. Swennen, Van oppermeesters tot docenten hoger
onderwijs. De ontwikkeling van het beroep en de identiteit
van lerarenopleiders (Hilversum 2012) 89-90.

153 Normaalscholen werden in het spraakgebruik vaak door
elkaar gehaald met normaallessen. Het verschil is ook
niet groot, bij normaallessen gaf één hoofdonderwijzer
onderwijs aan één of meerdere kwekelingen aan zijn
school. De kwekelingen zaten bij hem in de klas en
mochten ook voor de klas staan. Buiten de schooluren
om gaf de hoofdonderwijzer les in de onderwijskundi-
ge en didactische theorie. Normaalscholen hadden het-
zelfde doel, maar waren een instituut waar meerdere
onderwijzers les gaven. Dodde, Een speurtocht naar
samenhang, 360.

154 Harmannus Bouman was sinds 1846 hoofd van de lage-
re school in Beerta. In 1857 had hij de eerste rang
gehaald. Verder was hij in het bezit van de vakakte
Frans, Duits en tekenen.

155 Pieter Hofstee was daar al sinds juli 1868 hoofd van de
openbare lagere school.

156 Dodde, Speurtocht naar samenhang, 361.
157 Dit waren de hoofdonderwijzers Jan van den Berg,

Albert Ufkes en Pieter Kuipers uit het eerste cohort, 
Pieter Hofstee, Tonnis Boerma, Egbertus Havinga en
Adrianus Jacobus van Braambeek uit het tweede
cohort, Jan Engelhardt, Jakob Kuipers, Hendrik Marwitz
en Jans Wegener uit het derde cohort en Hindericus
Scheepstra, Willem Woldendorp en Jakob de Langen uit
het vierde cohort.

158 Zie bijlage 2, 392.
159 Hoofdonderwijzer Albert Ufkes overleed op 56-jarige

leeftijd en zijn opvolger Jans Wegener werd 44 jaar oud.
160 Zie bijlage 2, 392.
161 Brief van Van Braambeek aan B&W van Warffum, 

21 september 1904, GAW, ingekomen stukken, 
inv. nr. 155.

162 Zie Hoofdstuk 4, De invloed van de hoofdonderwijzer
Van Braambeek op de benoemingen, 228.

163 Wet van 13 augustus 1857, artikel 12. Van Hoorn, Neder-
landsche Schoolwetgeving, 335-336.

164 Van Essen, Kwekeling, 87-88.
165 Dodde, Speurtocht naar samenhang, 362-363.
166 Van Essen, Kwekeling, 94.
167 Dodde, Speurtocht naar samenhang, 363.
168 S. Broekema ‘Cultuur van isolement naar emancipatie’

in: W.J. Formsma, ed., e.a., Historie van Groningen. Stad
en Land (Groningen 1976) 558-559.

169 Provinciaal Verslag, 1861, 184-185 en 1862, 238-239.
170 Ibidem, 1869, 24.
171 Binnen een jaar overleed hij op 7 oktober 1895.
172 Abel Broers haalde zijn onderwijsbevoegdheid in 1886.

In 1899 werd hij benoemd aan de Rijkskweekschool in
Middelburg.

173 Evert Brans werkte achtereenvolgens in Oostwold,
Oude Pekela, Marum, Finsterwolde en Midwolda.

174 In juni 1876 had Van Duijl gesolliciteerd naar de functie
van leraar aardrijkskunde en geschiedenis aan de nieu-
we gemeentelijke kweekschool van Amsterdam waar
Harmannus Bouman van de Rijksnormaalschool in 353
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Beerta pas was benoemd als directeur. Samen met de
Groningse hoofdonderwijzers Frederik Sierts Bruins en
Cornelis Abels stond hij op voordracht. De functie ging
naar Cornelis Abels, hoofd van de school in Nieuw-Beer-
ta die had gewerkt aan de normaalschool van directeur
Bouman in Beerta. Leeuwarder Courant, 11 en 16 juni
1876 en Provinciaal Verslag, 1875.

175 Leeuwarder Courant, 13 februari 1906.
176 Hun vader was burgemeester van Adorp en vanaf 1860

burgemeester van Bedum.
177 Lubbertus Leopold slaagde in 1862 voor de hoofdakte.

Hij was in het bezit van de vakakten natuurkunde en
wiskunde.

178 Martinus Leopold had in 1849 de derde rang en in 1853
de tweede rang gehaald.

179 Van Essen, Kwekeling, 111.
180 Johan Albert Leopold was in het bezit van de vakakten

Frans, Duits, wiskunde en tekenen. Na zijn opleiding in
Beerta was hij een aantal jaren hulponderwijzer in ach-
tereenvolgens Groningen, Bedum en Steenwijk. In 1874
werd Leopold benoemd als vierde leraar in het vak
Duits aan de Rijkskweekschool in Groningen. Van 1877
tot en met 1885 was Johan Albert tweede leraar aan de
Rijkskweekschool in Groningen, terwijl zijn neef Lubber-
tus eerste leraar was. Hij vertrok in 1885 naar Amers-
foort waar hij leraar aan de HBS werd.

181 Nicolaas Lambertus Willem Anthonie Gravelaar werd
directeur van de Rijkskweekschool in Deventer, Hendrik
Bussemaker directeur van de kweekschool voor onder-
wijzeressen in Haarlem en Gerrit Meijer kreeg een
benoeming als directeur van de gemeentekweekschool
voor onderwijzeressen in Amsterdam.

182 Uitzonderingen waren Martinus Leopold die met 39
jaar directeur van de Rijkskweekschool voor meisjes in
Arnhem werd en Harm de Raaf die pas op 57-jarige
leeftijd directeur van de Rijkskweekschool in Middel-
burg was.

183 Johannes Gerrerdus Nijk werd directeur van de Rijks-
kweekschool in Haarlem. Leeuwarder Courant, 1 augus-
tus 1889 en 22 januari 1929.
Nantco Hendrik Bruins was anderhalf jaar directeur van
de Rijkskweekschool in Utrecht tot zijn overlijden in
1927. Utrechts Nieuwsblad, 16 mei 1927, 6.

184 Van Essen, Kwekeling, 52.
185 De ‘Brugsma-stichting was vernoemd naar Berend

Brugsma, de overleden eerste directeur van de Rijks-
kweekschool voor jongens.

186 Suringa, Groningen in zijn verleden, 155.
187 Provinciaal Verslag, 1869, 24.
188 Ibidem, 1875, 79-80.
189 Ibidem, 1874, 37.
190 Rijko Rentjes Rijkens had zijn derde rang in 1843 en 

de tweede rang in 1847 in Groningen gehaald. Hij was
één van de weinigen die ook in het bezit was van de
eerste rang waarvoor hij in 1857 in Assen slaagde. Zijn
positie als hoofd van de school in zijn geboortedorp
Nieuwolda gaf hij op om tweede onderwijzer te wor-
den aan de nieuw opgerichte Rijkskweekschool in de
stad Groningen.

191 Provinciaal Verslag, 1879, 216-217.
192 Al in 1879 had het Nut verzocht of het Rijk de Kweek-

school wilde overnemen, maar de minister had dit
voorstel afgewezen. Het gemeentebestuur van Gronin-
gen was bereid de kweekschool over te nemen, maar
kon dit niet alleen financieren. Na onderhandelingen
kwam het tot de volgende verdeling van subsidies: het
Rijk f 7000, de provincie f 1000, de gemeente f 1000 en
het Nut f 600. Provinciaal Verslag, 1879, 218.

193 Van Essen, Kwekeling, 113.
194 Ibidem, 1887, 109-110.
195 Ibidem, 1876, 91.

196 Alleen de loge ‘l’Union provinciale’ kende één meisje
een jaarlijkse toelage van f 150 toe voor het volgen van
de gemeentelijke Kweekschool voor onderwijzeressen
in Groningen. Provinciaal Verslag, 1885, 159.

197 Provinciaal Verslag, 1885, 160 en 1890, 187.
198 Ibidem, 1893, 135-136.
199 Van Essen, Kwekeling, 119 en Provinciaal Verslag, 1892,

142.
200 Van Essen, Kwekeling, 118.
201 Provinciaal Verslag, 1889, 211.
202 IJkje Post uit het derde cohort was in het bezit van de

vakakten Frans, Duits, Engels, tekenen en handwerken.
203 Johanna Margaretha Gleuns uit het derde cohort was in

het bezit van de hoofdakte en de vakakten Frans, wis-
kunde en handwerken. Zij werkte vanaf 1874 als onder-
wijzeres aan de meisjesschool van mejuffrouw Birnie.
Na twee jaar vertrok zij naar Utrecht voor een benoe-
ming aan de Hogere Burgerschool voor meisjes. Daar
bleef zij werken tot haar pensioen in 1912. Utrechts
Nieuwsblad, 18 september 1912 en 22 juli 1931.

204 Van Essen, Kwekeling, 112.
205 Ibidem, 117.
206 Alberta Hermanna Rijkens werd benoemd tot lerares 

in de Nederlandse taal en letterkunde. Zij was de 
dochter van de oud-directeur van de Kweekschool 
voor Onderwijzeressen in Groningen en zelf opgeleid 
in Arnhem. 

207 Alberdina Weenink was als hoofd van de mulo voor
meisjes in Veendam. Na een jaar vertrok zij naar Arn-
hem waar ze waarschijnlijk als lerares werkte.

208 Leeuwarder Courant, 19 augustus 1896.
209 Van Essen, Kwekeling, 115.
210 Ibidem, 118.
211 Cornelia Maria Vliegenthart was in 1899 benoemd tot

tijdelijk lerares Engels aan de Kweekschool voor Onder-
wijzeressen. In 1901 ging zij werken als hulponderwijze-
res aan de bijzondere jongensschool in de Folkinge-
straat. Zij was in het bezit van de m.o.-akte Engels en
kreeg eind 1902 een benoeming als lerares Engels aan
de Rijks-HBS in Sappemeer. Leeuwarder Courant, 15
december 1902.

212 Van Essen, Kwekeling, 117.
213 Leeuwarder Courant, 4 juli 1882.
214 Roelfina Borkhuis was in 1899 tijdelijk als lerares Frans

aangesteld voor een jaar, maar kreeg in 1902 een vaste
benoeming. Borkhuis bleef tot haar pensioen in 1930
aan de kweekschool verbonden. Gedenkboek IV. Nuts-
kweekschool voor onderwijzeressen 1876-1882, Gemeen-
tekweekschool voor onderwijzeressen 1882 -1936 (Gronin-
gen 1958) 149.

215 Provinciaal Verslag, 1893, 142-143.
216 Menje Debora Oosterhuis was in Beerta geboren en

had de normaalschool in Beerta gevolgd. Zij was in
1877 onderwijzeres aan de mulo in Oude Pekela. In
maart 1878 vertrok ze naar Nieuwolda voor een functie
als onderwijzeres en in 1879 keerde ze terug naar Oude
Pekela waar ze onderwijzeres nuttige handwerken werd
aan de normaalschool. Haar opvolgster was Wemelina
Frouwina Prange. Zij was geboren in Oude Pekela en
kwekeling geweest aan de normaalschool in Oude
Pekela. 

217 Dodde, Speurtocht naar samenhang, 120-121.
218 Ibidem, 120-121.
219 Boekholt, P.Th.F.M., Het ongeregelde verleden. Over een-

heid en verscheidenheid van het Nederlandse onderwijs
(Assen 1998) 12.

220 Dodde, Speurtocht naar samenhang, 250, geciteerd uit:
Bijlagen tot het verslag der Handelingen van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, 1855, 463 en 1856, 672.

221 Dodde, Speurtocht naar samenhang, 250.
222 Citaat van de commissaris-generaal O.R. van Driel uit354
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1817. Dodde, Speurtocht naar samenhang, 121.
223 Hendrik Wester, (1752-1821), was schoolmeester in Ten

Boer van 1772-1783 en in Oude Pekela van 1783-1802.
Hij verbeterde de oude spelmethode en introduceerde
in zijn school het klassikaal onderwijs, stilte tijdens de
lessen, begrijpelijke lesstof en Nederlands in plaats van
dialect. NGE, 986.

224 Boekholt en Van der Kooi ed., Spiegel van Groningen, 67.
225 Nieuwe Groninger Encyclopedie, 293.
226 Jhr. Willem Carel Antoon Alberda van Ekenstein (1825-

1903) lid van de gemeenteraad van Groningen, Provin-
ciale Staten en de Eerste Kamer. Tevens inspecteur der
jacht en visserij. NGE, 37.

227 Jan Wijn haalde in juli 1840 de derde rang en in 1844 de
tweede rang.

228 Jaarverslag voor het vijfde schooldistrict, 1870, GrA,
891, inv. nr. 36.

229 Brief van secretaris onderwijzersgezelschap vijfde
schooldistrict J. Wijn aan schoolopziener Brugsma, 
19 januari 1852, GrA, 890, inv. nr. 17.

230 Dodde, Speurtocht naar samenhang, 428 en Verhoeven,
Vorming van verstand en hart, 207.

231 De Wekker, 26 augustus 1885 en zie Hoofdstuk 6, De
‘Schildwolder quaestie’ over het ontslag van een hoofd-
onderwijzer, 323.

232 Nieuwe Bijdragen, 1857 en Provinciaal Verslag, 1878,
1898.

233 Rijpke Rijkens had in 1857 de derde rang behaald. 
In 1868 werd hij de eerste directeur van de nieuwe 
opgerichte Rijks-HBS met driejarige cursus in 
Warffum. 
Rijkens gaf daar onderwijs in de wiskunde. In dat vak
promoveerde hij in 1888 en kreeg de doctorstitel. 
Waarschijnlijk heeft hij nooit de hoofdakte gehaald.
Naast zijn functie van directeur hield Rijkens van 
1878 tot 1898 als schoolopziener toezicht op het 
lager onderwijs in het arrondissement Onderdendam.
Provinciaal Verslag 1859, 307.

234 Pieter Roelf Bos haalde zijn hulpakte in 1866.
235 Nieuwe Groninger Encyclopedie, 127.
236 Willem Puister was direct na het behalen van de hulp-

akte in 1885 onderwijzer in Schoonoord geworden en
haalde in 1889 de hoofdakte. Leeuwarder Courant, 14
april 1891.

237 Leeuwarder Courant, 21 mei 1930.
238 Nicolaas Oosterbaan en Albert Rienks vallen in de tabel

1.1 onder ander werk.
239 Nicolaas Oosterbaan was onder andere werkzaam als

onderwijzer aan de christelijke lagere school in Middel-
stum. G. Pastoor, e.a., 125 jaar Christelijk Onderwijs Mid-
delstum, (Bedum 1983) 16.

240 Leeuwarder Courant, 23 maart 1903, 17 mei 1909.
241 Dodde, Speurtocht naar samenhang, 458.
242 De vijfjarige HBS leidde op voor hogere functies in de

handel, nijverheid en staatsdienst. De driejarige HBS
was bedoeld voor aanstaande ambachtslieden en land-
bouwers. in: Jozef Vos en Jos van der Linden, Waarvan
akte. Geschiedenis van de MO-opleidingen, 1912-1987
(Assen 2004) 5-6.

243 A. Bartels, Een eeuw middelbaar onderwijs 1863-1963
(Groningen 1963), 14-15 en 22-24.

244 Het Rijk verstrekte een beginsubsidie van f 5000 die in
1868 werd verhoogd naar f 7000, bijna de helft van de
totale kosten van f 15428. Provinciaal Verslag, 1866, 287
en 1868, 12.

245 Provinciaal Verslag, 1879, 263.
246 Bartels, Middelbaar onderwijs, 155.
247 Met de wet van 1 maart 1920 verviel de onderwijsbe-

voegdheid van kandidaten en waren doctorandi en
doctoren alleen nog bevoegd voor die vakken welke op
hun doctorale diploma vermeld stonden. De bestaande

rechten bleven gehandhaafd. Bartels, Middelbaar onder-
wijs, 148-149.

248 De bekwaamheid A in de wiskundige en werktuig-
kundige wetenschappen gaf de bevoegdheid tot het
lesgeven aan de driejarige HBS. De eisen waren on-
geveer hetzelfde als voor een kandidaatsexamen aan
de universiteit. Vervolgens konden dan drie akten B
gehaald worden, één voor wiskunde en werktuigkunde,
één voor natuurkunde en één voor scheikunde waar-
mee les mocht worden gegeven aan de vijfjarige 
HBS en het gymnasium. Vos en Van der Linden, Waar-
van akte, 1-2.

249 Deze naam kwam van de vermelding van deze bepa-
ling in het Koninklijk Besluit onder de letter K. De akten
voor Frans, Duits en Engels werden in 1879 opgesplitst
in twee afzonderlijke delen. De akte A vereiste taalver-
werving, grammatica en uitspraak, terwijl de akte B
daaraan de letterkunde toevoegde. De eerste gaf alleen
bevoegdheid voor middelbare scholen exclusief de vijf-
jarige HBS en met de laatste kon ook op de vijfjarige
HBS en Gymnasium les gegeven worden. Vos en Van
der Linden, Waarvan akte, 1-2.

250 Niet iedereen met een middelbare akte ging het onder-
wijs in. Vooral de akte voor boekhouden was gewild
voor administratief personeel voor bedrijfsleven en
overheid. Vos en Van der Linden, Waarvan akte, 3.

251 Dodde, Speurtocht naar samenhang, 371-373 en Vos en
Van der Linden, Waarvan akte, 2-3.

252 Dodde, Speurtocht naar samenhang, 371-372.
253 Vos en Van der Linden, Waarvan akte, 9.
254 Dodde, Speurtocht naar samenhang, 372 en Vos en Van

der Linden, Waarvan akte, 9.
255 Voor de akten Nederlands, geschiedenis, aardrijkskun-

de, wiskunde en natuurkunde bestond ook een acade-
mische opleiding.

256 Vaak haalden leraren en leraressen meerdere middelba-
re akten, maar dat wordt niet duidelijk uit deze cijfers.
Vos en Van der Linden, Waarvan akte, 34.

257 Vos en Van der Linden, Waarvan akte, 33-34.
258 Het behalen van middelbare akten was pas mogelijk na

1863, maar de namen van de geslaagden werden niet
in de Nieuwe Bijdragen gepubliceerd. Pas vanaf 1878
werden deze akten vermeld in het nieuwe tijdschrift De
Wekker. Van de meeste onderwijzers is niet bekend
wanneer zij een m.o.-akte haalden, maar wel dat zij
leraar zijn geworden.

259 Zie tabel 1.1, p.37. Niet meegerekend zijn de onderwij-
zers die via het middelbaar onderwijs directeur van een
kweekschool waren geworden. Dit betrof één onderwij-
zer uit het eerste cohort en twee uit het tweede cohort.

260 Van Essen, Kwekeling, 95.
261 Leeuwarder Courant, 14 september 1899.

Zijn jongere broer Abel de Weerd kwam in 1901 vanuit
Hoorn als leraar werken aan de Rijks-HBS in Leeuwar-
den, maar Gilles was in 1900 alweer vertrokken voor
een tijdelijke benoeming aan de HBS in Amersfoort.
Leeuwarder Courant, 6 september 1900 en 2 september
1901.

262 Jan Kors haalde zijn hulpakte in 1855 en behoorde tot
het eerste cohort.

263 Kors haalde zijn vakaktes in 1863.
264 Na het behalen van de hoofdakte in 1859 kreeg hij

direct een benoeming als hoofd van de school in
Ommelanderwijk. Daarna was hij hoofdonderwijzer in
Oude Pekela, Stadskanaal en Wildervanksterdallen.

265 Provinciaal Verslag, 1893 en J.D.R. van Dijk en W.R. Foort-
huis ed., Vierhonderd jaar Groninger veenkoloniën in bio-
grafische schetsen (Groningen 1994) 249-250.

266 De Wekker, 1879.
267 Na het behalen van de onderwijsakte in april 1883

kreeg Jan Hoeksma de benoeming van onderwijzer in 355
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Diemen en na een jaar in Buitenpost. Hoeksma haalde
de hoofdakte in 1885. Hij was in het bezit van de vakak-
ten Frans, Engels en tekenen.

268 Jacobus Bellamy, pseudoniem ‘Zelandus’ was een
Nederlandse dichter uit de achttiende eeuw.

269 Leeuwarder Courant, 5 augustus 1931.
270 Provinciaal Verslag, 1847.
271 Ibidem, 1849, 1850 en 1854.
272 Ibidem, 1855.
273 Voerman, Verstedelijking en migratie, 155.
274 Provinciaal Verslag, 1876, 152.
275 Het gymnasium verloor haar positie als onderdeel van

het hoger onderwijs in 1963 door de nieuwe wet op het
middelbaar onderwijs, de zogenaamde Mammoetwet
en viel daarmee onder het middelbaar onderwijs. Boek-
holt en De Booy, Geschiedenis van de school, 272.

276 Dodde, Speurtocht naar samenhang, 331-332.
277 Jan Woltjer valt in de tabel 1.1, p.37 onder de categorie

‘ander werk’. 
278 Vanaf 1855 konden universiteiten zelf besluiten of de

colleges in het Latijn of het Nederlands gegeven wer-
den, maar pas in 1876 met de wet op het Hoger Onder-
wijs werd het Latijn officieel als de universitaire taal
afgeschaft. Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de
school, 196-198.

279 Zijn dissertatie ging over de Romeinse dichter en filo-
soof Titus Lucretius Carus.

280 Woltjer werd hoogleraar Griekse oudheden en pedago-
giek en Griekse taal en letterkunde.

281 I. van den Berg, ‘Onderwijzeressen in de stad Groningen
in de tweede helft van de negentiende eeuw’ docto-
raalscriptie 1984, 64.

282 Groninger Regeringsalmanak, 1874, 1880, 1888, 1897.
283 H.T.A. Amsing, Bakens verzetten in het voortgezet onder-

wijs, 1863-1920. Gymnasium, h.b.s. en m.m.s. in onderwijs-
syteem, leerplan en geschiedenisonderwijs (Delft 2002)
31.

284 Amsing, Bakens verzetten, 31.
285 Cornelia Wilhelmina Daubanton haalde een jaar na de

onderwijsakte in 1882 de m.o.-akte Frans A. Zij kreeg in
1889 een benoeming als lerares aan de HBS voor meis-
jes in Groningen.

286 Frederika was de jongere zus van Aletta Jacobs. Zij was
al in het bezit van de m.o.-akte wiskunde. De Wekker,
1878 en 1880 en Van den Berg, ‘Onderwijzeressen’, 75.

287 Vos en Van der Linden, Waarvan akte, 10.
288 Leeuwarder Courant, 15 december 1902.
289 Leeuwarder Courant, 6 september 1905 en 13 juli 1927.
290 Van Essen, Kwekeling, 92.
291 Ibidem, 43-44.
292 Ibidem, 95.
293 Abraham Hermannus Westerhoff was hoofd van een

bijzondere school in de stad Groningen. Zijn nieuwe
functie was klerk en later adjunct commies. Gerhard
Abraham Wolff werd in 1862 vermeld als organist bij de
doopsgezinde gemeente op een lijst van onderwijzers
met een nevenfunctie in de stad Groningen. Hij had
korte tijd een mulo voor eigen rekening in Doezum. In
1871 was zijn hoofdfunctie organist. Archief plaatselijke
schoolcommissies Groningen, GrA, 1375, inv. nr. 207.

294 Leeuwarder Courant, 24 januari en 31 december 1940.
295 Simon Pot haalde zijn onderwijsakte in 1885 en de

hoofdakte in 1893. Na zijn ontslag in 1898 als onderwij-
zer in Oostwold werd hij boekhouder en overleed pas
in 1949 in Amersfoort.

296 Andries Sjoerds Poelstra had de hulpakte in 1860
gehaald en was vanaf 1866 hoofd van de school in Adu-
ard. Zijn vader was landbouwer in zijn geboorteplaats
Surhuisterveen. In 1877 vertrok Poelstra weer naar Sur-
huisterveen. In de Leeuwarder Courant zijn vermeldin-
gen van hem als landbouwer.

297 Johannes Henricus Schijfsma haalde de hulpakte in
1869 en was als onderwijzer werkzaam in de stad Gro-
ningen. Mogelijk is zijn loopbaan als onderwijzer onder-
broken geweest, want hij trouwde in Sneek en zijn kin-
deren zijn daar ook geboren. Misschien was hij in die
tijd betrokken bij het familiebedrijf in Sneek. Bij het
overlijden van zijn vader in 1902 was hij werkzaam als
onderwijzer in Groningen.

298 Zie Hoofdstuk 5, De verkoop van schoolboeken door
hoofdonderwijzers, 270

299 Wilhelmus Johannes Gerbers was eerst rijkstelegrafist in
Friesland en eindigde zijn carrière als directeur van het
postkantoor in Medemblik.
Simon Hoven was achtereenvolgens postdirecteur in
Ommen, Naardwijk en Delfzijl.

300 Zie Hoofdstuk 5, De verkoop van schoolboeken door
hoofdonderwijzers, 258.

301 Joseph Willem Muller was later kalligraaf in Groningen
en overleed in 1902 in Dennenoord.

302 Jan Doornbos was boekhandelaar in Uithuizermeeden
waar hij ook hulponderwijzer was geweest. Hij overleed
al in 1879. Uithuizermeeden kwam niet in het overzicht
van Van der Laan voor.

303 In de Burgerlijke Stand stond bij Hendrik Harsveld in
1867 als beroep hulponderwijzer en boekhandelaar
vermeld. In 1871 was hij hulponderwijzer, terwijl in
1874 alleen nog boekhandelaar genoemd werd.

304 Jan Schaafstal was in het bezit van de hoofdakte, maar
bereikte nooit de positie van hoofd. Hij was achtereen-
volgens onderwijzer in Uithuizermeeden, aan de mulo
in Usquert, Haarlem, Hilversum en Haarlemmermeer. In
Hilversum vestigde hij een uitgeverij die onder andere
atlassen uitbracht.

305 In 1990 ging de uitgeverij die inmiddels in Deventer
was gevestigd op in de nieuwe uitgeverij Bohn Stafleu
van Loghum.

306 Drukkerij Deddens is nog steeds een familiebedrijf.
307 Provinciaal Verslag, 1892, 117.
308 Leeuwarder Courant, 17 december 1897.
309 Ibidem, 16 en 20 september 1926.
310 Het Friesch Volksblad was begonnen als een onafhanke-

lijke, kritische, progressief-liberale krant, maar schoof
steeds meer in de richting van het socialisme. Eind 
1899 werd het Friesch Volksblad opgeheven. Oebele
Stellingwerf was overleden in 1897 en zijn vrouw 
was hem na zijn dood opgevolgd als redacteur. 
Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de 
Arbeidersbeweging in Nederland,
http://iisg.nl/bwsa/bios/stellingwerf.html

311 Anne Jans Slaterus was ook uitgever.
312 Kornelis Havinga was sinds 1872 hoofdonderwijzer in

Sappemeer. Hij vertrok in 1878 om in Hattem predikant
te worden.

313 Nanno Geerts van Brederode was na het behalen van
de hulpakte in 1874 werkzaam als hulponderwijzer in
Garsthuizen, Slochteren, Wildervank, Stadskanaal eerste
school, Valthermond en in Stadskanaal.

314 Johannes Gerardus Heeres was tevens rector van het
Sint-Piusgesticht in Amsterdam. http://www.gods-
naam.be/boeken/1875.htm

315 Johan Justus Henckel heeft als onderwijzer in de stad
Groningen voor de klas gestaan. Daarna werkte hij eerst
als hulppredikant in Epe voor hij in 1886 een benoe-
ming kreeg als predikant in Sint Anna Parochie. Leeu-
warder Courant, 13 oktober 1886. Gerard Jan Koops
werkte eerst als onderwijzer in Sint Annen. Hij studeer-
de theologie in Groningen. Daarna was hij achtereen-
volgens predikant in Westerbork, Luikewierum en Beers
en Jellum. Leeuwarder Courant, 11 februari 1924. Corne-
lis Frederik Bruins studeerde theologie in Groningen. Hij
was achtereenvolgens predikant in Nuis, Britsum, Sap-356
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pemeer en Wartena en Warstiens. Leeuwarder Courant,
21 april 1934. Tonke Pilon werd predikant in Harden-
berg-stad.

316 M. Bosch, ed., De liefde en de vrijheid, natuurlijk! Het dag-
boek(1877-1910) van Frederike van Uildriks (Hilversum
2010) 23 en E.R. ter Braak, ‘Een portret van Frederike van
Uildriks (1854-1919)’ in: Historica, jaargang 29, (februari
2006) nr. 1, 22-24.

317 M. Everard, Biografisch woordenboek van het socialisme
en de arbeidersbeweging in Nederland, 1986, 137-138.

318 Ietje Kooistra was vanaf 1889 hoofd van de leerschool
verbonden aan de gemeentelijke Kweekschool voor
Onderwijzeressen en sinds 1896 directrice van de Rijks-
kweekschool voor onderwijzeressen te Apeldoorn.

319 Sterringa, Onderwijzer, 38-39.
320 Ibidem.
321 Dit concept over migratie is al geïntroduceerd door 

A. Weber in 1899, zodat Sterringa met deze theorieën
bekend kan zijn geweest. Voerman, Verstedelijking en
migratie, 337.

322 Duijvendak en Kooij, Sociale geschiedenis, 36.
323 Voerman, Verstedelijking en migratie, 337.
324 Ibidem, 337-38.
325 Nieuwe Groninger Encyclopedie, 809.
326 In de kleine dorpen en gehuchten waren 143 scholen

gevestigd.
327 De stad Groningen volgde in 1888, Bedum in september

1891, Baflo april 1893, Wagenborgen in oktober 1893,
Winschoten in april 1894, Ulrum in april 1895, Veendam
in maart 1896. In 1905 kwam er een protestants christe-
lijke Kweekschool in de stad Groningen. Verder was er
een rooms-katholieke normaalschool in de stad.

328 De Vereniging voor Christelijk Nationaal onderwijs was
in 1860 opgericht om de bouw van bijzondere christe-
lijke scholen te steunen. De vereniging had een her-
vormd karakter. D. Langedijk, De geschiedenis van het
protestant-christelijk onderwijs (Delft 1953) 139-141.

329 Sterringa, Onderwijzer, 40.
330 G. de Vries, De opleiding van de christelijke onderwijzer.

Het karakter van de protestants-christelijke onderwijzers-
opleidingen, in het bijzonder in Friesland 1880-1980
(Leeuwarden 2004) 59.

331 In het eerste cohort waren dit vijf vrouwen en vier man-
nen en in het vierde cohort negentien vrouwen en acht
mannen.

332 Hij had in 1828 de namen van 177 onderwijzers achter-
haald die in de provincie Groningen werkzaam waren. 
J. van der Kooi, ‘De schoolmeesterrapporten. Een inlei-
ding’ in: P.Th.F.M. Boekholt, en J. van der Kooi, ed., Spie-
gel van Groningen. Over de schoolmeesterrapporten van
1828 (Assen 1996) 9-10.

333 Officiële cijfers over de geografische herkomst van de
eerstejaars op de kweekscholen werden pas voor het
eerst berekend in 1948 door het Centraal Bureau voor
de Statistiek. De meeste leerlingen bleken uit steden
met 20.000 tot 200.000 inwoners afkomstig te zijn. Dit
waren meestal de plaatsen waar de kweekschool geves-
tigd was die de functie van verzorging- of forensencen-
tra vervulden en geen industriesteden. J.L.H. van de
Griek, Onderwijzers in onbetaalde buitenschoolse functies
(Groningen 1960) 55.

334 Van de Griek, Onbetaalde buitenschoolse functies, 55.
335 Sterringa, Onderwijzer, 38-40.
336 Ibidem, 40.
337 eerste cohort N=104, tweede cohort N=120, derde

cohort N=141 en vierde cohort N=150
338 Zie Hoofdstuk 1, De hoofdakte verzilveren, 43.
339 Gerrit Ebens was van 1842 tot 1883 hoofd van de

school en zijn opvolger Pieter Smid van 1883 tot 1920.
340 Er van uitgaande dat zij niet als kind met hun ouders al

naar een ander dorp of stad waren verhuisd.

341 Een berekening om iemand te bezoeken en dezelfde
dag weer thuis te zijn in de negentiende eeuw is door
onderzoekers gesteld op een maximale afstand van 20
kilometer. I. Maas en R.L. Zijdeman ‘Beyond the local
marriage market: The influence of modernization on
geographical heterogamy’ in: Demographic research
volume 23, artikel 33 (2010), 937.

342 Het aantal onderwijzers waarvan de leeftijd bekend was
waarop de eerste benoeming als hoofd van een school
plaatsvond, was voor de verschillende cohorten respec-
tievelijk 88, 94, 121 en 119 onderwijzers.

Noten bij hoofdstuk 2

1 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 162.
2 Zie Hoofdstuk 5, Nevenfuncties van hoofdonderwijzers

en onderwijzers, 264.
3 Van Hoorn, Nederlandsche Schoolwetgeving, wet 3 april

1806, artikel 3 en 30, 212 en 228.
4 Provinciaal Verslag, 1839.
5 M. Hazenberg, ‘De financiering van het openbaar lager

onderwijs in de provincie Groningen, 1840-1890’ refe-
raat Groningen 1983, 6.

6 Het percentage van vijf procent stond bij een oproep
voor vacatures in Slochteren in 1856 en Kolham in 1859
apart vermeld na de te verwachten inkomsten aan
schoolgeld. Nieuwe Bijdragen, 1856, 210-211 en 1859,
719.

7 In 1845 kregen 18 onderwijzers een verlenging van hun
Rijksjaarwedde. Provinciaal Verslag, 1845.

8 Provinciaal Verslag, 1842. Andere auteurs noemen ande-
re bedragen. Visser stelt in haar boek dat wegens forse
prijsstijgingen het aanvaardbare minimuminkomen van
onderwijzers in Zeeland in 1840 f 400 moest zijn. Visser,
Vernieuwing lager onderwijs Zeeland, 208-209. Boekholt
haalde een sociale hervormer uit die tijd aan die bere-
kende dat het inkomen van het hoofd van een gezin
met vier kinderen in 1842 f 219,40 moest zijn om in de
noodzakelijke behoeften te voorzien. Boekholt, Lager
onderwijs Gelderland, 157.

9 Hendrik Douwe Teenstra was sinds 1830 hoofd van de
school in Opënde, gemeente Grootegast en slaagde na
zijn opleiding voor de tweede rang.

10 Brief van schoolopziener Van Swinderen aan Gedepu-
teerde Staten, 19 januari 1844, GrA, 890, inv. nr. 24.

11 Ibidem.
12 Volgens Van Swinderen bleef het onzeker wat het

schoolfonds hun betaalde en wat de andere inkomsten
waren die buiten de gemeente om gingen. Brief van
schoolopziener Van Swinderen aan burgemeesters van
Zuidhorn, Oldehove, Oldekerk en Aduard, 28 oktober
1843, GrA, 890, inv. nr. 24.

13 In 1843 kwamen 26 hoofdonderwijzers in aanmerking
voor een gratificatie. Provinciaal Verslag, 1844.

14 De minister bepaalde in 1842 dat deze toelagen voor
onderwijzers vanaf 1843 door de provincie betaald
moesten worden. De protesten hiertegen haalden ech-
ter niets uit, want het Rijk gaf al veel subsidie voor de
bouw van nieuwe scholen. De gratificaties voor onder-
wijzers werden daarna betaald uit het provinciaal belas-
tingfonds ‘Fonds van 2 pct. Prélevement’. Hazenberg,
‘Financiering openbaar lager onderwijs’, 6.

15 Alleen voor de scholen in Scharmer en Harkstede was
de situatie onduidelijk. Het gemeentebestuur had van
Scharmer geen opgave gekregen, maar voor die functie
was het voorgekomen dat de inkomsten ook 300 gul-
den waren. De functie van schoolmeester aan de school
in Harkstede was vacant en werd waargenomen door 357
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een custos te Scharmer, zodat het schoolgebouw aldaar
nu leeg stond. Het gemeentebestuur vond dat de scho-
len in Scharmer en Harkstede eigenlijk samen zouden
moeten gaan, net zoals de beide kerken al in 1824 had-
den gedaan, waardoor het traktement van de onderwij-
zer behoorlijk zou toenemen. GAS, inv. nr. 2, gemeente-
raadsnotulen, 6 december 1841.

16 Provinciaal Verslag, 1853.
17 Wet van 13 augustus 1857, artikel 32, Van Hoorn, Neder-

landsche schoolwetgeving, , 341-342.
18 Ibidem, artikel 32 en 33, Van Hoorn, Nederlandsche

schoolwetgeving, 341-342.
19 Ibidem, artikel 19, Van Hoorn, Nederlandsche Schoolwet-

geving, 337-338.
20 Provinciaal Verslag, 1858, 234.
21 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 159.
22 Van Hoorn, Nederlandsche Schoolwetgeving, 353.
23 Hazenberg, ‘Financiering openbaar lager onderwijs’, 4.
24 De schoolcommissie van Warffum werd gevormd door

het college van Burgemeester en wethouders.
25 Verslag schoolcommissie, 1859, GAW, inv. nr. 1055.
26 Van Hoorn, Nederlandsche Schoolwetgeving, wet 13

augustus 1857, overgangsbepalingen, artikel 69, 352.
27 Het gaat hier om voormalige kloostertegoeden die ont-

eigend waren en in een fonds waren gestopt onder
beheer van Gedeputeerde Staten. Dit geld werd voor-
namelijk gebruikt voor het openbaar onderwijs en de
onderwijzers. Provinciaal Verslag, 1881, 78 en Bottema,
Naar school, 23-24.

28 Brief van Gedeputeerde Staten van Groningen aan B&W
Warffum, 9 december 1857, GAW, ingekomen stukken,
inv. nr. 107.

29 Het college van B&W stelde twee gelijkluidende brieven
met verschillende bedragen op. In de eerste brief was
het inkomen van het hoofd in Warffum bepaald op
622,15 en in Breede op 100,83 gulden, de tweede brief
noemde bedragen van respectievelijk 566,64 en f 80,25
gulden. Van het eerste bedrag moesten nog kosten
worden afgetrokken. Dit zou kunnen gaan om de aan-
schafkosten van schoolboeken en schoolbehoeften.
Brieven van burgemeester Warffum aan gemeenteraad,
1858, GAW, ingekomen stukken, inv. nr. 108.

30 J. Toonstra en H. Vrieling, Openbaar onderwijs in Warf-
fum, (1985) 14.

31 Grootegast f 340,08, Doezum f 295,87, Sebaldeburen f
279,70, Lutjegast f 255,57, Opënde f 230,60 en Stroobos
f 160,20 Overzicht, 12 mei 1858, GAG, 1.1.2, inv. ingeko-
men stukken nr. 162.

32 Raadsbesluit, 2, 5 en 9 november 1859, GAG, 1.1.2, inge-
komen stukken, inv. nr. 162.

33 Van de gemeente Slochteren zijn alleen de overzichten
van de scholen in Kolham, Harkstede, Scharmer en
Slochteren bewaard gebleven. Aanvullende informatie
over de rijksjaarwedden en gegevens over het leerlin-
genaantal en schoolgeld van andere scholen in de
gemeente Slochteren waren te vinden in de Nieuwe Bij-
dragen bij de oproepen voor vacatures. Overzicht 1859,
GrA, 891, inv. nr. 32.

34 Verslag van de toestand van de gemeente Slochteren,
overzicht 1866, GrA, 1099, archief van Gedeputeerde
Staten, inv. nr. 8789 en overzicht 1859, 891, inv. nr. 32.
Nieuwe Bijdragen, 1846, 1120-1121, 1849, 363 en 1859,
719. Gemeenteraadsnotulen, 3 mei 1862, GAS, inv. nr. 5.

35 Van Hoorn, Nederlandsche Schoolwetgeving, wet 13
augustus 1857, overgangsbepalingen, artikel 69, 352.

36 Hoofdonderwijzer Willem Tholen was op 4 juni overle-
den, het vergelijkend examen vond plaats op 24 augus-
tus en het besluit tot benoeming van Geert Jager viel
pas in oktober.

37 Verslag, 1858, GrA, 891, inv. nr. 19 en Nieuwe Bijdragen,
1860, 756.

38 Wet 13 augustus 1857, artikel 20: ‘wegens de uitge-
breidheid van haar grondgebied bij verspreide bevol-
king, een grooter aantal scholen vereischt wordt dan
noodig zou zijn’, Van Hoorn, Nederlandsche Schoolwet-
geving, 338.

39 Voor 1857 hadden zeven dorpen een eigen openbare
school plus één in het buurtschap Veendijk. 
De laatste school werd in 1871 verplaatst naar het dorp
Tjuchem.

40 Verslag van de toestand van de gemeente Slochteren,
1860, GrA, 1099, archief van Gedeputeerde Staten van
Groningen, inv. nr. 8787.

41 Brief van B&W Slochteren aan schoolopziener B. Brugs-
ma, 18 oktober 1862, GrA, 891, inv. nr. 19.

42 Zie Hoofdstuk 2, Bezwaren tegen de nieuwe jaarwed-
den, 105.

43 E. Molema, ‘Eenige bladzijden uit mijne 48jarige onder-
wijzers-loopbaan’ in: Nieuwe Bijdragen, 1869, 212.

44 Uit haar vertoog blijkt niet of ze dit ook daadwerkelijk
onderzocht heeft. Verhoeven, Vorming van verstand en
hart, 250.

45 Hoofdonderwijzer Pieter Guibal van Slogteren kreeg bij
zijn aanstelling in 1844 een rijksjaarwedde van f 102,50
en het schoolgeld van 40 leerlingen met daarbij inkom-
sten uit landerijen die gemiddeld honderd gulden
opgeleverden en vrije woning. Nieuwe Bijdragen, 1844,
796.

46 Gemeenteraadsnotulen, 3 december 1860 en 11 januari
1861, GAS, inv. nr. 5.

47 Brief van hoofdonderwijzer H.D. Teenstra van Opënde, 2
november 1859, brief van hoofdonderwijzer J. Kramer
van Grootegast, 5 november 1859 en brief van hoofd-
onderwijzer F.J. Laméris van Sebaldeburen, 9 november
1859 aan Gedeputeerde Staten van Groningen, GAG,
1.1.2, ingekomen stukken, inv. nr. 162.

48 De hoofdonderwijzer van Sebaldeburen schreef dat hij
voor 1857 een inkomen had van gemiddeld 500 gul-
den.

49 Brief van hoofdonderwijzer H.D. Teenstra aan Gedepu-
teerde Staten van Groningen, 2 november 1859, GAG,
1.1.2, ingekomen stukken, inv. nr. 162. Later schreef hij
nog over de gewelddadige inborst van zijn dorpsge-
noten in een brief van 31 januari 1861 aan de burge-
meester.

50 Volgens de wet van 1857 vervielen deze inkomsten aan
de gemeenten als tegemoetkoming in de kosten van
het onderwijs. Sommige gemeenten bleven deze trak-
tementen volgens het oude gebruik toevoegen aan het
inkomen van de onderwijzers, zoals in de gemeente
Kloosterburen waar de twee hoofdonderwijzers nog
steeds de zogenaamde landstraktementen uit de voor-
malige kloostertegoeden kregen. Hun jaarwedde was
wel op het minimum gezet. Provinciaal Verslag, 1881,
78-84.

51 Brief van hoofdonderwijzer H.D. Teenstra aan Gedepu-
teerde Staten van Groningen, 2 november 1859, GAG,
1.1.2, ingekomen stukken, inv. nr. 162.

52 Jan Jans Kramer haalde zijn hulpakte in 1849 en
behoorde tot het eerste cohort. Nieuwe Bijdragen, 1849.

53 Het vergelijkende examen werd gehouden op 22
augustus 1859. Nieuwe Bijdragen, 1859, 305.

54 Brief van hoofdonderwijzer J. Kramer aan Gedeputeer-
de Staten van Groningen, 5 november 1859, GAG, 1.1.2,
ingekomen stukken, inv. nr. 162.

55 Brief van Gedeputeerde Staten aan B&W Grootegast, 10
november 1859, GAG, 1.1.2, ingekomen stukken, inv. nr.
162.

56 A.J. Brassinga, Eene klacht over zijne behandeling als
openbaar lager onderwijzer te Saaxumhuizen door den
gemeenteraad van Baflo: eene bijdrage tot de geschiede-
nis van het openbaar lager onderwijs sedert de invoering358
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van de wet op het lager onderwijs in 1857 (Groningen
1875), 4.

57 Ibidem, 12.
58 Ibidem, 14.
59 Ibidem, 15.
60 Brassinga, Klacht over zijne behandeling, 18.
61 Brassinga, Klacht over zijne behandeling, 13.
62 In de brochure was hij zijn emoties vaak nauwelijks de

baas. Zijn vrouw en kind waren in de periode van con-
flicten met de gemeenteraad overleden en zelf had hij
problemen met zijn gezondheid. In 1876, een jaar na de
uitgave van deze brochure overleed hoofdonderwijzer
Brassinga op 48-jarige leeftijd.

63 Nieuwe Bijdragen, mei 1874.
64 Provinciaal Verslag, 1880, 72-75.
65 Anthony Moens was een liberaal Tweede Kamerlid.
66 Nieuwe Bijdragen, mei 1876.
67 Ibidem, maart 1876.
68 Brassinga, Klacht over zijne behandeling, 4-5.
69 Provinciaal Verslag, 1871, 24-35.
70 Verhoeven, Vorming van verstand en hart, 252.
71 Inclusief de jaarwedde van het hoofd van de eerste 

jongensschool, Wilhelm Johan van Gorkom, bedroeg 
f 1035.

72 Dit waren de hoofdonderwijzers H. Bouman in Beerta,
A. Ufkes in Oude Pekela, J.G. Klunder in Sappemeer, 
J. van Olm in Veendam, P. Dijksterhuis in Grijpskerk, 
J.T. Closse in Muntendam en W. Bronneger Onnekes in
Ulrum.

73 Adorp, Bellingwolde westeinde, Bierum, Hoogkerk, 
Kantens, Noordbroek noorderschool, Ten Boer, Ter-
munten en Uithuizermeeden. Provinciaal Verslag, 1871, 
24-35.

74 Jan Wijn kreeg in 1880 de benoeming tot districtschool-
opziener van het district Winschoten.

75 Zie Hoofdstuk 2, Inkomsten uit de kerkelijke bedienin-
gen, 120.

76 Blijkbaar was bij de functie van organist de religie niet
van belang. Provinciaal Verslag, 1872.

77 Hoofdonderwijzer Engel Roelfs Zuidema haalde beide
vakakten in 1866. Per 1 augustus 1885 ging hij met
pensioen. 
Zonder vergelijkend examen werd het hoofd van de
gewone openbare lagere school, Egbertus Bernhart
Mulder uit Uithuizen benoemd aan de mulo. Waar-
schijnlijk werden beide scholen samengevoegd. Vol-
gens de Groninger Regeringsalmanak stond Mulder in
1885 aan het hoofd van een gewone lagere school en
in 1886 aan een mulo en werd er geen gewone lagere
school meer vermeld. 
In 1897 vertrok Mulder en stond in de vacatureoproep
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Nieuwe Bijdragen, 1866 en Provinciaal Verslag, 
1897, 207.

78 P.Th. F.M. Boekholt , Cahiers voor Lokale en Regionale ge-
schiedenis. Onderwijsgeschiedenis (Zutphen 1991) 29-30.
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het hoofd van de school in Leegkerk staan. Nieuwe Bij-
drage, 1850.

80 Na het vertrek van hoofdonderwijzer Klaas Jager in
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Wekker, december 1885.
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onderwijs in Vriescheloo, 1834-1984 (Winschoten 1984) 8.
In januari 1862 werd hoofdonderwijzer Mattheus Mei-
nardi in Stitswerd opgevolgd door zijn zoon Hemmo na
een vergelijkend examen waar hij de enige kandidaat
was. Nieuwe Bijdragen, 1862, 498.
In Noordwolde werd in 1866 hoofdonderwijzer Klaas
Westerhoff opgevolgd door zijn zoon Egbert. Nieuwe
Bijdragen, 1866, 639.

110 Hoofdonderwijzer Berend Lubberts Schetsberg had tien
kinderen, twee zonen en acht dochters. Warnerus Hen-
dericus was geboren in 1826 en zijn jongere broer Wil-
helm in 1841. Nieuwe Bijdragen, 1844 en 1859 en J.
Steenhuizen ‘Het onderwijs en het schoolmeestersge-
slacht Schetsberg te Siddeburen’ in: ‘Bie t Schildt’, Tijd-
schrift van de historische vereniging voor de dorpen
Hellum, Siddeburen, Steendam en Tjuchem’ 12-18.

111 Brief van hoofdonderwijzer W.H. Schetsberg aan school-
opziener Brugsma van het vijfde schooldistrict, 25
februari 1862, GrA, 891, inv. nr. 38.

112 In 1874 volgde Pieter de Graaff jr. zijn vader Pieter de
Graaff op als hoofdonderwijzer in Schildwolde. Er waren
weinig kandidaten, terwijl de jaarwedde en inkomsten
van kerkelijke bedieningen hoog waren.

113 Nieuwe Bijdragen, juli en september 1874.
114 Provinciaal Verslag, 1876 en Nieuwe Bijdragen, 1852,

1857, 1863, 1870 en 1876.
115 Gemeenteraadsnotulen, 22 januari 1858, GAW, inv. nr. 4.
116 Helmer Molema, zoon van Everhardus Helmer Molema.
117 Van Hoorn, Nederlandsche Schoolwetgeving, ministerieel

missive van 8 mei 1858, 362 en wet 17 december 1878,
artikel 32, 391.

118 Nieuwe Bijdragen, oktober 1855 en mei 1857.
119 Ibidem, maart 1861 en januari 1863.
120 Bij sommige vacatures werd de wettelijke voordracht

van drie wegens te weinig sollicitanten niet gehaald. In
Rottum en Stitswerd werden in 1861de enige kandida-
ten benoemd.

121 Niet op alle voordrachten stonden zes kandidaten,
waardoor hun kansen procentueel groter waren.

122 Brief van schoolopziener Van Swinderen aan de kerk-
voogden van de Hervormde Kerk in Grijpskerk, 
10 maart 1847, GrA, 890, inv. nr. 24.

123 Brief van schoolopziener Van Swinderen aan burge-
meester Grijpskerk, 22 februari 1847, GrA, 890, inv. nr. 24.

124 Dodde, Speurtocht naar samenhang, 196-197.
125 De jonkersfamilie De Lewe uit Aduard bezat het 

collatierecht om de predikanten, kosters en onderwij-
zers in het dorp Leegkerk te benoemen. 
M. Duijvendak, ‘Maatschappelijke verhoudingen 
1770 -1815’ in: P. Kooij, Dorp naast een stad, Hoogkerk 
1770-1914, 208.

126 V. Sleebe, ‘Openbaar en privé’ in: P. Kooij, Dorp naast een
stad, Hoogkerk 1770-1914 (Assen 1993) 324.

127 Nieuwe Groninger Encyclopedie, 169.
128 Bottema, Naar school, 45-46.
129 Brief van schoolopziener Van Swinderen aan burge-

meester Ezinge, 21 augustus 1845, GrA, 890, inv. nr. 24.
130 Ibidem.
131 Brief van schoolopziener Van Swinderen aan de minis-

ter van Binnenlandse Zaken, 27 juli 1842, GrA, 890, inv.
nr. 24.

132 Feenstra en Reker, Helmer Molema, 10-12.
133 Ibidem, 40.
134 Hij was ook ‘unicus collator’ van Slochteren, Kolham en

Harkstede. W.J. Formsma, ed. e.a., De ommelander bor-
gen en steenhuizen (Assen 1987) 155-156.

135 Gemeenteraadsnotulen, 23 juni en 5 september 1849,
GAS, inv. nr. 2. 

136 Gemeenteraadsnotulen, 14 juni 1856, GAS, inv. nr. 5.

137 Nieuwe Groninger Encyclopedie, 171 en 625.
138 Brief van schoolopziener P. Hofstede de Groot aan de

burgemeester van Warffum, 24 december 1857, GAW,
ingekomen stukken, inv. nr. 107.

139 Gemeenteraadsnotulen, 1 december 1849, GAS, inv. nr.
2 en Nieuwe Bijdragen, januari 1850

140 Gemeenteraadsnotulen, 4 april 1849, GAS, inv. nr. 2.
141 Ibidem,12 april 1849, GAS, inv. nr. 2.
142 Sleebe, ‘Openbaar en privé’, 324.
143 Brief van B&W Slochteren aan schoolopziener Brugsma,

4 september 1858, GrA, 891, inv. nr. 19.
144 Provinciaal Verslag, 1882, 81.
145 Ibidem, 1885, 139-140.
146 Nieuwe Bijdragen, november 1874.
147 Ibidem, december 1874.
148 Provinciaal Verslag, 1874, 37.
149 Tjeert Velt was hoofd van de school in Over ‘t Schild. Hij

solliciteerde gewoon verder en kreeg de benoeming als
hoofd van de school aan het westeinde in Bellingwolde,
nadat hij nummer één was geworden bij het vergelij-
kend examen van 15 en 16 september 1876. Nieuwe Bij-
dragen, september 1876.

150 Het Schoolblad, vierde jaargang, 26 januari, 2 maart en 9
maart 1875, GrA, 1740, inv. nr. 97.

151 Provinciaal Verslag, 1875.
152 Hoofdonderwijzer Zondag van Den Andel vertrok in

april 1882 naar Drenthe. De jaarwedde voor de nieuwe
vacature was verhoogd naar 900 gulden.

153 Nieuwe Bijdragen, augustus 1875.
154 De Wekker, februari 1879.
155 In juni 1882 kwam er alsnog een vergelijkend examen

en kreeg de nummer vijf op de voordracht, onderwijzer
Jan van der Veen uit Midwolda, de benoeming. De Wek-
ker, april en juni 1882. 

156 Provinciaal Verslag, 1883.
157 Zie hoofdstuk 2, Inkomsten uit de kerkelijke bedienin-

gen, 120.
158 Provinciaal Verslag, 1885, 141.
159 Brief van hoofdonderwijzer Van Braambeek aan B&W

Warffum, 15 september 1895, GAW, ingekomen stuk-
ken, inv. nr. 145.

160 Brief van kerkbestuur van Breede aan B&W Warffum, 20
september 1895, GAW, ingekomen stukken, inv. nr. 145.

161 Dodde, Speurtocht naar samenhang, 367-368.
162 ‘Algemeene school-orde voor de lagere scholen’ van 

3 april 1806, artikel 4. in: Van Hoorn, Nederlandsche
Schoolwetgeving, 252.

163 Verhoeven, Vorming van verstand en hart, 133 en Van
Raalte, ‘Salarissen onderwijzers’, 105.

164 Nieuwe Bijdragen, 1855, 457.
165 Brief van hoofdonderwijzer J. Odding van de school in

Veendam aan schoolopziener Brugsma, 14 februari
1852, GrA, 890, inv. nr. 17.

166 Wet van 13 augustus 1857, artikel 18. Van Hoorn, Neder-
landsche Schoolwetgeving, 337.

167 Wet van 13 augustus 1857, artikel 22. Ibidem, 339.
168 Kwekeling Meint ten Cate per 1 september 1864. Brief

van J.J. Kramer aan B&W Grootegast, 20 augustus 1864,
GAG, ingekomen stukken, inv. nr. 163.

169 Willem Jans Houwen was van 1855 tot zijn pensioen in
1898 hoofd van de school in Wedde.

170 Brief van B&W van Wedde aan schoolopziener M. Sal-
verda, 31 mei 1871, GrA, 891, inv. nr. 18.

171 Brief van hoofdonderwijzer W. Houwen aan schoolop-
ziener M. Salverda, 10 mei en 7 juni 1871, GrA, 891, 
inv. nr. 18.

172 Brief van hoofdonderwijzer L. Stel aan schoolopziener
Renssen, 21 juni 1878, GrA, 891, inv. nr. 26.

173 Brief van hoofdonderwijzer W. Houwen aan schoolop-
ziener M. Salverda, zevende schooldistrict, 10 mei en 
7 juni 1871, GrA, 891, inv. nr. 18.366
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174 Verslag van schoolopziener Venema over het vijfde
schooldistrict, 1869, GrA, 891, inv. nr. 36.

175 Provinciaal Verslag, 1871, 13.
176 Geert Egberts Wildeboer was van 1842 tot 1881 hoofd

van de tweede school in Hoogezand.
177 Brief van schoolopziener Venema aan hoofdonderwij-

zer G. Wildeboer, 17 december 1871, GrA, 891, 
inv. nr. 29.

178 Provinciaal Verslag, 1876, 18 Geert Thole Beishuizen
haalde in het najaar van 1877 de hulpakte. Hij heeft
nooit de hoofdakte gehaald. In augustus 1878 werd hij
benoemd tot hulponderwijzer in Garsthuizen waar hij
de rest van zijn loopbaan bleef werken. De Wekker, 1877
en 1878. Zie hoofdstuk 6, Ontslag van een socialistische
onderwijzer in Garsthuizen, 328.

179 Brief van schoolopziener Renssen aan hoofdonderwij-
zer Boven van Stootshorn, 15 november 1876 en brief
van schoolopziener Renssen aan B&W Noordbroek, 19
november 1876, GrA, 891, inv. nr. 30.

180 Wet van 13 augustus 1857, artikel 19. Van Hoorn, Neder-
landsche Schoolwetgeving, 337-338.

181 Gemeenteraadsnotulen, 12 oktober 1867, GAS, 
inv. nr. 6.

182 Gemeenteraadsnotulen, 5 april 1873, GAS, inv. nr. 7
183 Brief van G. Jager aan schoolopziener Renssen, 26

december 1874, GrA, 891, inv. nr. 22. Derkje Jager heeft
nooit de hulpakte in de provincie Groningen gehaald.

184 Brief van hoofdonderwijzer De Graaff aan schoolopzie-
ner Renssen, 19 december 1874, GrA, 891, inv. nr. 22.

185 Gemeenteraadsnotulen, 26 maart 1874, GAS, inv. nr. 8.
186 Ingekomen stukken, GrA, 891, inv. nr. 33, 1865.
187 Jan de Graaff haalde zijn hulpakte in het voorjaar van

1865 en werd hulponderwijzer bij zijn vader in Schild-
wolde. Hij vertrok in 1869 naar Groningen om zijn
hoofdakte te halen. Nieuwe Bijdragen, 1865.

188 Arnold de Graaff haalde zijn hulpakte in het voorjaar
van 1872 en werd hulponderwijzer in Schildwolde. In
mei 1877 werd hij hoofd van de school in Meeden
alwaar hij tot zijn pensioen in 1916 werkzaam bleef.

189 Rijko de Graaff haalde zijn hulpakte in het voorjaar van
1874. Hij was vervolgens hulponderwijzer in Finsterwol-
de, Eenrum en ’s Gravenzande. Zijn verdere loopbaan is
onbekend. Nieuwe Bijdragen, 1874.

190 Boelo Hendrik de Graaff was in 1870 negen jaar oud. In
het voorjaar van 1879 behaalde hij de onderwijsakte en
in de zomer van 1887 de hoofdakte. Hij werd in januari
1882 tot hulponderwijzer benoemd aan de school in
Schildwolde. In 1893 werd hij hoofd van de school in
Kloosterburen, alwaar hij bleef tot zijn pensioen in 1912.

191 Anna de Graaff heeft geen onderwijsakte in de provin-
cie Groningen gehaald.

192 Overzicht 1866, GrA, 891, inv. nr. 33 en overzicht 1868,
1870 en 1872, inv. nr. 35.

193 Pieter de Graaff Jr. was bij het vergelijkend examen van
4 juli 1874 op de eerste plaats geëindigd.

194 Arnold de Graaff studeerde in Groningen voor de
hoofdakte die hij in het voorjaar van 1877 behaalde.
Nieuwe Bijdragen, 1874 en 1877.

195 Boelo Hendrik de Graaff was vanaf april 1880 hulpon-
derwijzer in Nieuwe Schans. GAS, inv. nr. 10, Gemeente-
raadsnotulen, 10 december 1881.

196 Gemeenteraadsnotulen, 25 oktober 1883, GAS, 
inv. nr. 10.

197 Brief van schoolopziener Renssen aan B&W Slochteren,
26 februari 1877, GrA, 891, inv. nr. 35.

198 Brief van Plaatselijke schoolcommissie Slochteren,
secretaris K. Boerema aan schoolopziener Renssen, 24
maart 1877, GrA, 891, inv. nr. 25. Het was de burge-
meester die in de gemeenteraad wist te vertellen over
het verblijf van de kwekeling in Hoogkerk. Gemeente-
raadsnotulen, 29 maart 1877, GAS, inv. nr. 9.

199 Brief van hoofdonderwijzer P. de Graaff aan schoolop-
ziener Renssen, 12 maart 1874, GrA, 891, inv. nr. 25.

200 Brief van hoofdonderwijzer P. de Graaff aan schoolop-
ziener Renssen, 1 april 1877, GrA, 891, inv. nr. 25.

201 Brief van schoolopziener Renssen aan secretaris plaat-
selijke schoolcommissie Slochteren, 18 maart 1877, GrA,
891, inv. nr. 30.

202 Brief van schoolopziener Renssen aan B&W Slochteren,
3 april 1877, GrA, 891, inv. nr. 30.

203 Gemeenteraadsnotulen, 21 juni 1877, GAS, inv. nr. 9.
204 De Jongh, Wet op het lager onderwijs, 13. Pas na de wet

van 1878 mocht een kwekeling niet meer zelfstandig
voor de klas staan.

205 Brief van hoofdonderwijzer Molema aan B&W Warffum,
3 juni 1863, GAW, ingekomen stukken inv. nr. 113.

206 Brief van B&W Slochteren aan schoolopziener Brugsma,
9 maart 1861, GrA, 891, inv. nr. 19.

207 Gemeenteraadsnotulen, 3 mei 1862, GAS, inv. nr. 5.
208 Provinciaal Verslag, 1870, 15.
209 Ibidem, 1871, 13.
210 Verslag van schoolopziener Venema over het vijfde

schooldistrict, 1871, GrA, 891, inv. nr. 36.
211 Kwekeling Klaas Boerema heeft nooit zijn hulpakte in

de provincie Groningen behaald. Burgemeester Wilde-
man en raadslid H.K. Boerema moesten vanwege fami-
liebetrekkingen met de kwekeling de raadszaal verla-
ten. Gemeenteraadsnotulen, 3 mei 1862, GAS, inv. nr. 5.

212 Raadsbesluit, 13 december 1872, GAG, 1.1.2, ingeko-
men stukken, inv. nr. 165.

213 Brief van Gedeputeerde Staten Groningen aan B&W
Grootegast, 13 december 1872, GAG, 1.1.2, ingekomen
stukken, inv. nr. 165.

214 Gemeenteraadsnotulen, 20 juli 1876, GAS, inv. nr. 8.
215 Van Essen, Kwekeling, 82.
216 Brief van hoofdonderwijzer Molema aan B&W Warffum,

3 juni 1863, GAW, ingekomen stukken, inv. nr. 113.
217 Provinciaal Verslag, 1875, 15-24.
218 Ibidem, 1865, 216.
219 Ibidem, 1876, 70-72.
220 Ibidem, 1875, 15-24.
221 Ibidem.
222 Brief van schoolopziener Venema aan inspecteur lager

onderwijs, 10 juli 1870, GrA, 891, inv. nr. 29.
223 Gemeenteraadsnotulen, 17 december 1874, GAS, inv.

nr. 8.
224 Verslag van schoolopziener Venema, vijfde schooldis-

trict, 1870, GrA, 891, inv. nr. 36 en Provinciaal Verslag,
1879, 163-170.

225 Wet van 13 augustus 1857, artikel 22. Van Hoorn, Neder-
landsche Schoolwetgeving, 338.

226 Er zijn hier geen uitgaande brieven van gevonden. Wel
brieven van andere schoolopzieners om informatie. Bij-
voorbeeld brief van schoolopziener Renssen aan
schoolopziener A.R. van Tien in Gorinchem, 14 juli 1875,
GrA, 891, inv. nr. 30.

227 Brief van B&W Noordbroek aan schoolopziener Brugs-
ma, 30 oktober 1867, GrA, 891, inv. nr. 20.

228 Obbe Leijenga was kwekeling in Sappemeer toen hij in
het najaar van 1863 de hulpakte haalde. Hij begon zijn
loopbaan als hulponderwijzer in Veendam, vertrok in
1873 naar Hellum en eindigde als hulponderwijzer in
Hoogezand waar hij in 1895 overleed. Leijenga heeft
nooit de hoofdakte behaald.

229 Brief van schoolopziener Renssen aan B&W Ten Boer, 29
maart 1873, GrA, 891, inv. nr. 30.

230 Brief van schoolopziener Brugsma aan B&W Slochteren,
27 september 1866, GrA, 891, inv. nr. 29.

231 Brief van schoolopziener Brugsma aan B&W Slochteren,
26 mei 1867, GrA, 891, inv. nr. 29.

232 Schoolopziener Gleuns had in die tussentijd voor hem
waargenomen. 367
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233 Brief van schoolopziener Brugsma aan B&W Slochteren,
31 mei 1867, GrA, 891, inv. nr. 29.

234 Provinciaal Verslag, 1878, 160-161.
235 Gemeenteraadsnotulen, 7 juni 1873, GAS, inv. nr. 8.
236 Hoofdonderwijzer Lammert Niemeijer probeerde de

kansen voor zijn zoon te vergroten om hem op te vol-
gen. In 1870 ging hij wegens lichaamszwakte door
ouderdom met pensioen. Provinciaal Verslag, 1870.

237 Brief van B&W Noordbroek aan schoolopziener Brugs-
ma, 30 oktober 1867, GrA, 891, inv. nr. 20.

238 Sterringa, Onderwijzer, 53-54.
239 Brieven van schoolopziener Van Baale aan B&W Warf-

fum, 28 september en 1oktober 1876, GAW, ingekomen
stukken, inv. nr. 126.

240 Na de benoeming van twee hulponderwijzer in Slochte-
ren wilde Renssen van hoofdonderwijzer Jager weten
of hij het met de benoeming eens was. Gemeente-
raadsnotulen, 19 augustus 1875, GAS, inv. nr. 8 en brief
van schoolopziener Renssen aan hoofdonderwijzer
Jager van Slochteren, 22 augustus 1875, GrA, 891, inv.
nr. 30. Brief van hoofdonderwijzer A. Kwast aan school-
opziener Renssen, 22 november 1875, GrA, 891, 
inv. nr. 23.

241 Brief van schoolopziener Renssen aan hoofdonderwij-
zer Bleeker in Lageland, augustus 1877, GrA, 891, inv. nr.
30.

242 Brief van schoolopziener Witkop van Roijen aan B&W
Warffum, 5 januari 1872, GAW, ingekomen stukken inv.
nr. 122. De enige sollicitant, Jurjen Goedhart Borgesius,
werd benoemd. Na een jaar vertrok hij naar Groningen. 

243 Gemeenteraadsnotulen, 3 september en 19 oktober
1872, GAS, inv. nr. 7 en brief van B&W Slochteren aan
schoolopziener Venema, 4 september 1872, GrA, 891,
inv. nr. 21.

244 Gemeenteraadsnotulen, 7 oktober 1871, GAS, inv. nr. 7.
245 Brief van schoolopziener Venema aan hoofdonderwijzer

De Graaff van Schildwolde, ‘confidentieel’, 12 oktober
1871, GrA, 891, inv. nr. 29.

246 Brief van schoolopziener Venema aan B&W ‘t Zandt, 13
oktober 1871, GrA, 891, inv. nr. 29.

247 Brief van schoolopziener Venema aan B&W Slochteren,
16 oktober 1871, GrA, 891, inv. nr. 29.

248 Gemeenteraadsnotulen, 11 november 1871, GAS, inv.
nr. 7.

249 Ibidem.
250 Brief van schoolopziener Renssen aan B&W Slochteren,

29 augustus 1875, GrA, 891, inv. nr. 30.
251 Brief van schoolopziener Renssen aan B&W Slochteren,

4 oktober 1876, GrA, 891, inv. nr. 30.
252 In Kolham werd Frederik Hendrik Lofvers en in Hellum

Johannes Strating benoemd. Gemeenteraadsnotulen,
12 oktober 1876, GAS, inv. nr. 8.

253 Onderwijzer Abel Robertus vertrok in juni 1894 naar de
gemeente Opsterland aangezien zijn positie onhoud-
baar was geworden vanwege socialistische propaganda
en een proces-verbaal wegens majesteitsschennis. Zie
hoofdstuk 6, Dreigend ontslag voor een socialistische
onderwijzer in Kiel-Windeweer, 327.

254 Provinciaal Verslag, 1892, 3-4 en 1893, 6-8. 
255 Jaarverslag van schoolopziener Venema voor het vijfde

schooldistrict, 1869, GrA, 891, inv. nr. 36.
256 Gemeenteraadsnotulen, 17 december 1874, GAS, inv.

nr. 8.
257 Brief van schoolopziener Renssen aan B&W Slochteren,

14 januari 1875, GrA, 891, inv. nr. 30.
258 Brief van A. Venema aan de nieuwe schoolopziener

voor het vijfde schooldistrict, Renssen, 21 juni 1874,
GrA, 891, inv. nr. 22.

259 Brief van schoolopziener Renssen aan hoofdonderwij-
zer Schetsberg van Siddeburen, 14 januari 1875, GrA,
891, inv. nr. 30.

260 Klacht van D.E. Vegter en andere ingezetenen van Sid-
deburen dat zij hun kinderen naar de school in Tjuchem
moeten sturen, wordt afgewezen. Gemeenteraadsnotu-
len, 25 februari 1875, GAS, inv. nr. 8.

261 Brief van hoofdonderwijzer Schetsberg aan schoolop-
ziener Renssen, 6 februari 1875, GrA, 891, inv. nr. 23.

262 Brief van schoolopziener Renssen aan Gedeputeerde
Staten, 25 januari 1875, GrA, 891, inv. nr. 30.

263 Brief van B&W Slochteren aan Gedeputeerde Staten, 1
maart 1875, GrA, 891, inv. nr. 23 en Gemeenteraadsno-
tulen, 25 februari 1875, GAS, inv. nr. 8.

264 Brief van Gedeputeerde Staten Groningen aan school-
opziener Renssen, 14 mei 1875, GrA, 891, inv. nr. 23.

265 Hulponderwijzer Gerhard Filippus Crone werkte vanaf
mei 1870 in Siddeburen. Hij was in Slochteren geboren
en had les gehad van hoofdonderwijzer Jager die hem
in 1861 had gevraagd om als kwekeling in zijn school te
werken. In 1868 had hij de hulpakte gehaald. Hij kreeg
een baan als hoofdonderwijzer in Taarlo in Drenthe en
was vanaf 1880 tot zijn pensioen hoofd van de school
in Oudemolen.

266 tuberculose.
267 Gemeenteraadsnotulen, 26 oktober 1875, GAS, inv. nr.

8, brief schoolopziener Renssen aan B&W Slochteren, nr.
145, 1875 en brief van schoolopziener Renssen aan
hoofdonderwijzer Schetsberg van Siddeburen, 3 okto-
ber 1875, GrA, 891, inv. nr. 30.

268 Brief van hoofdonderwijzer Schetsberg aan schoolop-
ziener Renssen, 16 augustus 1875, GrA, 891, inv. nr. 23.

269 Zie p. 225 over onderwijzer Kuiper.
270 Gemeenteraadsnotulen, 1 december 1876, GAS, 

inv. nr. 8.
271 Brief van hoofdonderwijzer Schetsberg aan schoolop-

ziener Renssen, 2 december 1876, GrA, 891, inv. nr. 24.
272 Brief van schoolopziener Renssen aan B&W Slochteren,

3 december 1876, GrA, 891, inv. nr. 30 en van schoolop-
ziener Renssen aan hoofdonderwijzer Schetsberg, 3
december 1876.

273 Brief van schoolopziener Renssen aan B&W Slochteren,
6 december 1876, GrA, 891, inv. nr. 30.

274 Brief 18 december 1876, GrA, 891, inv. nr. 24.
275 Brief van schoolopziener Renssen aan hoofdonderwij-

zer Schetsberg, 19 december 1876 en aan B&W Slochte-
ren, 19 december 1876, GrA, 891, inv. nr. 30.

276 Gemeenteraadsnotulen, 30 december 1876, GAS, inv.
nr. 8.

277 Provinciaal Verslag, 1874, 25.
278 Nieuwe Bijdragen, januari 1874.
279 Ibidem.
280 Ibidem, maart 1876.
281 Nieuwe Bijdragen, januari 1875.
282 Verslag van de plaatselijke schoolcommissie 1884, GAW,

inv. nr. 1056.
283 Wet van den 11den Juli 1884, tot wijziging van eenige

artikelen der wet van 17 augustus 1878, artikel 24, eer-
ste lid. Van Hoorn, Nederlandsche Schoolwetgeving, 442.

284 Brief van plaatselijke schoolcommissie aan gemeente-
bestuur Warffum, 13 november 1885 en brief van
schoolopziener Rijkens aan gemeenteraad Warffum, 3
december 1885, GAW, ingekomen stukken, inv. nr. 135.

285 Ibidem.
286 Brief van Rijkens aan burgemeester Warffum, 26 decem-

ber 1886, GAW, inv. nr. 137 en brief van schoolopziener
Rijkens aan B&W Warffum, 22 februari 1887 en brief van
Gedeputeerde Staten Groningen aan B&W Warffum, 29
april 1887, GAW, ingekomen stukken, inv. nr. 136.

287 Verslag van de plaatselijke schoolcommissie 1887, GAW,
inv. nr. 1056.
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403 Brief van hoofdonderwijzer H. de Vries over A. Stijf-
hoorn aan Van Braambeek, februari 1904, GAW, lager
onderwijs, inv. nr. 1070.

404 Ibidem.
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199 Brief van B&W Noorddijk aan schoolopziener Brugsma,

1 oktober 1861, GrA, 891, inv. nr. 19.
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Brugsma, 25 januari 1862, GrA, 891, inv. nr. 19.
202 Brief van burgemeester Noorddijk aan schoolopziener
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211 Wet van 8 december 1889 tot gedeeltelijke herziening

der wet van 17 augustus 1878, artikel 29 lid b. Van
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215 Nieuwe Bijdragen, mei 1876.
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217 Nieuwe Bijdragen, april 1876.
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februari 1885, GAS, ingekomen stukken, inv. nr. 1057.
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ziener Fikkert, 2 mei 1885, GrA, 891, inv. nr. 43 en 
De Wekker, 19 augustus 1885.
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1885.
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ving, 391.
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De Wekker, 14 november 1885.
230 Adres aan Koning van hoofdonderwijzer De Graaff, vol-

ledig opgenomen in: De Wekker, 26 augustus 1885 en
brief van ministerie Binnenlandse Zaken aan adressant,
15 juli 1885, GAS, ingekomen stukken, inv. nr. 1057.
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233 De Wekker, 11 november 1885.
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242 F.C. Delfos, ‘De onderwijzer buiten de school of de
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246 Geerdink, ‘Sociaal-democratische schoolmeesters’, 12.
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260 Voor 1940 was bijna een kwart van de leden van de
Tweede Kamerfractie van de SDAP ex-onderwijzer of - 379

Noten bij pagina 318-327

Proefschrift binnen noten  20-10-2014  14:21  Pagina 379



onderwijzeres. Karsten, Breukvlak opvoeding en politiek,
193.

261 De Wekker, januari 1894 en Geerdink, ‘Sociaal-democra-
tische schoolmeesters’, 13-16.

262 De Wekker, 27 januari 1894.
263 De Wekker, ‘Een verstandig besluit’, 27 januari 1894.
264 K.B. Haan, De geschiedenis van de openbare lagere school

te Westerlee (Winschoten 1998) 23.
265 Haan, Geschiedenis openbare lagere school Westerlee, 23.
266 Leeuwarder Courant, 19 maart 1917.
267 Luiken Kranenborg had in 1864 de hulpakte gehaald en
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benoemd tot hoofd van de openbare lagere school in
Garsthuizen. Nieuwe Bijdragen, 1864, 1870 en 1871.

268 Ossendorp, zaak-Beishuizen, 25.
269 Ibidem, 35.
270 Ibidem, 9-10.
271 Ibidem, 5-6 en Provinciaal Verslag, 1913, 147.
272 Ossendorp, zaak-Beishuizen, 11.
273 Provinciaal Verslag, 1913, 146-150.
274 B. van Houten, Tussen paternalisme en zelfstandigheid.

Socialisme en arbeidersbeweging op het Hogeland 1885-
1922 (Groningen 1985) 26-28.

275 Leeuwarder Courant, 20 juni 1910.
276 Ibidem, 15 november 1912.
277 Artikel was overgenomen uit de Provinciaal Groninger

Courant. Leeuwarder Courant, 15 november 1912.
278 Burgemeester K. van Sevenhoven was vice-voorzitter

van de christelijke HBS in Groningen.

279 Ossendorp, zaak-Beishuizen, 10.
280 Ibidem, 56.
281 Ibidem, 17 en Leeuwarder Courant, 15 november 1912.
282 Leeuwarder Courant, 15 november 1912.
283 Het hoofdbestuur van de BvNO heeft navraag gedaan

bij verschillende sollicitanten. De zaak-Beishuizen, uitga-
ve van het hoofdbestuur van den Bond van Nederlans-
che Onderwijzers, 17-19. 

284 Ossendorp, zaak-Beishuizen, 56.
285 Provinciaal Verslag, 1913, 146-150.
286 Ossendorp, zaak-Beishuizen, 34-35.
287 Van Houten, Socialisme en arbeidersbeweging, 62-63.
288 In 1902 was M.T. Marringa burgemeester van Stedum

en bleef dit tot 22 augustus 1907. Daarna werd hij
opgevolgd door de K. van Sevenhoven.

289 Ossendorp, zaak-Beishuizen, 15 en Provinciaal Verslag,
1910, 147-149.

290 Provinciaal Verslag, 1910, 147-149 en Leeuwarder Cou-
rant, 5 juli 1910.

291 Provinciaal Verslag, 1910, 148.
292 Ibidem, 1910, 149
293 Van Houten, Socialisme en arbeidersbeweging, 84 en

Leeuwarder Courant, 5 mei 1919.
294 Kornelis ter Laan was al sinds 1900 lid van de SDAP en

werd in 1901 gekozen als lid van de Tweede Kamer voor
het district Hoogezand-Sappemeer. Mogelijk kenden de
beide collega-onderwijzers Ter Laan en Beishuizen
elkaar al van de SDAP. Nieuwe Groninger Encyclopedie,
478-479.
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Geraadpleegde archieven

Verslagen van de Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie Groningen, 1815-1921

Archieven van de schooltoezicht in de provincie Groningen:
- ingekomen stukken bij schoolopziener vijfde district, 1843-1880.
- uitgaande brieven van de schoolopziener van het vijfde district, 1866-1872.
- jaarverslagen onderwijzersgezelschappen vijfde district, 1858-1880.
- ingekomen stukken bij schoolopziener zevende district M. Salverda en plaatsvervanger

Renssen, 1869-1874, mist 1872.
- uitgaande stukken van de districtschoolopziener van Groningen, 1884.
- ingekomen stukken bij schoolopziener vierde district, jhr. mr. W.C.A. Alberda van Ekenstein

in het jaar 1874.
- verslagen van vergelijkende examens in het vijfde district, 1859-1880.
- ingekomen stukken bij J. Wijn districtschoolopziener van Winschoten, over de hygiëne van

schoollokalen, 1881.

Persoonlijke archief jhr. mr. W.C.A. Alberda van Ekenstein 1841-1906:
- briefwisseling schoolopziener vierde district en sinds 1880 districtschoolopziener van Gro-

ningen, Alberda van Ekenstein 1853-1903. (weinig aanwezig).

Archieven van Gedeputeerde Staten:
- jaarverslag van de toestand van de gemeente Grootegast, 1841-1927.
- jaarverslag van de toestand van de gemeente Slochteren, 1858-1933.
- jaarverslag van de toestand van de gemeente Warffum, 1840-1934.

Gemeentearchief Grootegast:
- ingekomen stukken bij de gemeente, 1857-1921.
- notulen en besluiten college van B&W, 1847-1889.
- archief van de plaatselijke schoolcommissie, 1858-1877.

Gemeentearchief Slochteren:
- notulen gemeenteraad, 1840-1885.
- stukken betreffende benoeming, ontslag en nevenfuncties van en klachten over onderwij-

zend personeel openbare lagere scholen in de gemeente, 1885-1920.

Gemeentearchief Warffum:
- ingekomen stukken bij de gemeente, 1851-1905.
- verslagen toestand lager onderwijs van de plaatselijke schoolcommissie, 1858-1918.

Gemeentearchief Groningen:
- ingekomen stukken plaatselijke schoolcommissies te Groningen, 1874-1936.
- uitkomsten schoolbezoek plaatselijke schoolcommissie, 1859-1876.
- verslagen van de staat der lagere scholen in de stad Groningen, door de hoofden van deze

scholen aan de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs, 1861-1878.

Gemeentearchief Middelstum, 2.11.1 lager onderwijs, inv. nr. 1018, Stukken betreffende het
wangedrag van Eildert Drenth, hoofd der school te Middelstum, 1886.
Gemeentearchief Hoogezand, Klapper Raadsbesluiten, 1851-1905.

Nieuwe Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking
tot de lagere scholen, in het Koninkrijk der Nederlanden, 1840-1877.

Oomkens’ Regeerings-almanak van en voor de provincie Groningen (Groningen) 1845-1941.

De Wekker, nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs, 1878-1896 . 381
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internet:
Archief Leeuwarder Courant, 1840 – 1920
Archief Utrechts Nieuwsblad, vanaf 1894
Genlias, vanaf 2013 Wiewaswie
Biografisch Woordenboek van Nederland
Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

Afkortingen archieven

Groninger Archieven GrA
gemeentearchief Grootegast GAG
gemeentearchief Slochteren GAS
gemeentearchief Warffum GAW
gemeentearchief Hoogezand GAH
gemeentearchief Middelstum GAM
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Bijlage 1

KB 5 december 1857; provincie Groningen ingedeeld in schooldistricten:

1ste district 2de district 3de district 4de district

Groningen Aduard Adorp Appingedam
Haren Ezinge Baflo Bierum

Grijpskerk Bedum Delfzijl
Grootegast Eenrum Loppersum
Hoogkerk Kantens Stedum
Leek Kloosterburen Uithuizen
Marum Leens Uithuizermeeden
Oldehove Middelstum ’t Zandt
Oldekerk Ulrum
Zuidhorn Usquert

Warffum
Winsum

5de district 6de district 7de district 8ste district
(sinds 1878)

Ten Boer Beerta Nieuwe Pekela Nieuwe Pekela
Hoogezand Bellingwolde Onstwedde Onstwedde
Noordbroek Finsterwolde Oude Pekela Oude Pekela
Noorddijk Meeden Veendam Vlagtwedde
Sappemeer Midwolde Vlagtwedde
Slochteren Muntendam (1873; 7de) Wedde (1873; 6de)
Zuidbroek Nieuwe Schans Wildervank

Nieuwolda
Scheemda
Termunten
Winschoten

KB 18 december 1900; nieuwe indeling schoolinspectie, 
wijziging elk district vermeerderd met één arrondissement:

district Groningen: district Winschoten:

arrondissement Warffum: arrondissement Slochteren:
Baflo Ten Boer
Eenrum Nieuwolda
Kloosterburen Slochteren
Leens Termunten
Uithuizen
Uithuizermeeden
Usquert
Warffum
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Bijlage 2

Overzicht directeuren normaalscholen in de provincie Groningen

Rijksnormaalscholen

Beerta
Harmannus Bouman 1859-1876

Finsterwolde
Pieter Hofstee 1876-1902

Veendam
Tonnis Boerma 1876-1907

Warffum
Adrianus Jacobus van Braambeek 1876-1904
Jakob Kuipers 1904-1920

Sappemeer
Jacob Arnold Hendrik Braakman 1876-1881
Johan Willem Anton Renssen 1881-1893
Hendrikus Bol 1893-1898
Harm Herwig 1898-1902
Pieter IJkema 1902-1913

Hoogezand
K. Zeeman 1913-1920

Appingedam
Pieter Kuipers 1879-1904
Hendrik Marwitz 1904-1920

Grijpskerk
Popko Dijksterhuis 1879-1885

Groningen
Jan van den Berg 1879-1900
Hindericus Scheepstra 1900-1913
Willem Woldendorp 1913-1920

Oude Pekela
Albert Ufkes 1879-1887
Jans Wegener 1887-1894
Jan Engelhardt 1894-1913
Jakob de Langen 1913-1920

Nieuwolda, gemeentelijke normaalschool
Egbertus Havinga 1894-1907
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Samenvatting

De aanleiding tot dit onderzoek was een opdracht van de Stichting Erven A. de

Jager om de geschiedenis van het onderwijs in Groningen te schrijven. Om dit

brede onderzoeksveld in te kaderen, kwam de focus te liggen op de onderwijs-

gevenden. Centraal in dit onderzoek stonden de loopbaan en levensloop van de

onderwijzers en onderwijzeressen in de provincie Groningen. De onderwijswet-

ten van 1857 en 1878 vormden het kader waarbinnen de onderwijsgevenden hun

individuele keuzes konden maken voor hun loopbaan. De belangrijkste vraag

was hoe de onderwijswetten in de praktijk de loopbaanmogelijkheden van de

onderwijzers en onderwijzeressen beïnvloedden, en daarmee hun levens. 

Er is gebruik gemaakt van een cohortanalyse om de belangrijke indicatoren

voor het beroep van onderwijsgevende te onderzoeken, waaronder de hoofdak-

te, inkomen, benoemingen, bijbanen, secondaire arbeidsvoorwaarden en ont-

slag. Er zijn vier cohorten samengesteld van mannelijke en vrouwelijke onder-

wijsbevoegden die waren geslaagd voor de onderwijsexamens voor het lager

onderwijs in Groningen en hun diploma ontvingen in de periode 1848-1887.

Elke cohort bestond uit de geslaagden voor de onderwijsakte over een periode

van tien jaar. De periode 1848-1857 voor en 1858-1867 na de onderwijswet

van 1857 en van de periode 1868-1877 voor en 1878-1887 na de onderwijswet

van 1878. De loopbanen van mannelijke en vrouwelijke onderwijsbevoegden

zijn gevolgd. Sociale aspecten van hun leven zoals huwelijk, ongehuwdheid en

sociale afkomst zijn verbonden met hun functie. De cohortanalyse is gebruikt

voor een kwantitatieve studie om de vier cohorten te vergelijken en ontwikke-

lingen in loopbaanmogelijkheden, inkomen, sociale en geografische mobiliteit

en huwelijk te onderzoeken. Daarnaast is een kwalitatieve analyse gemaakt van

de individuele loopbanen en levens met speciale aandacht voor de uitzonderin-

gen. Onderwijzeressen en onderwijzers hadden een verschillend loopbaanper-

spectief. Daarom zijn de loopbanen van mannelijke en vrouwelijke onderwijs-

bevoegden apart onderzocht en met elkaar vergeleken.

De officiële verslagen van de Commissie van Onderwijs in de provincie Gro-

ningen zijn gebruikt als bron, net als de bewaard gebleven archieven van de

schoolinspectie en de onderwijzerstijdschriften. Sommige kranten waren toe-

gankelijk op het internet met zoekfunctie, waardoor deze op onderwijszaken

onderzocht konden worden. De belangrijkste bron voor sociale gegevens over

de onderwijzers en onderwijzeressen was de nieuwe website met het archief

van de burgerlijke stand, waarin informatie te vinden is over huwelijk, geboor-

teplaats en beroep.

De belangrijkste gebeurtenissen in een loopbaan waren benoeming en ont-

slag. De onderwijswetten bepaalden de regels voor benoeming en ontslag en

creëerden in beide procedures een samenwerking tussen de schoolinspectie en

het gemeentebestuur. De gemeenteraad had het recht van benoeming en ontslag

van een onderwijsgevende op voordracht van de schoolopziener en het college

van B&W. De schoolinspectie was ingesteld door de Rijksoverheid om toezicht

te houden op zowel de gemeentebesturen als de onderwijsgevenden. In drie ge-

meenten is een vergelijkend onderzoek gedaan naar de benoemingsprocedure.

De drie gemeenten zijn: Slochteren, Grootegast en Warffum. Het ontslag van

een onderwijsgevende, zeker een hoofdonderwijzer, was een uitzonderlijke ge- 391
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beurtenis. In de onderwijswet waren de redenen voor ontslag vastgelegd. Het

Provinciaal Verslag en het archief van de schoolinspectie vermeldde enkele

ontslagzaken die nader zijn onderzocht. 

De hoofdakte en de loopbaan
De hoofdakte was belangrijk voor de loopbaan in het lager onderwijs. Van de

onderwijzers werd verwacht dat zij de hoofdakte haalden om hoofd van een

school te kunnen worden. Het idee bestond dat een loopbaan in het lager on-

derwijs begon met een functie in een klein dorp en eindigde als hoofd van een

grote school in de stad. De meeste hoofdonderwijzers vestigden zich echter in

het dorp van hun eerste benoeming als hoofd van de school, vaak in hun eigen

geboortestreek en trouwden binnen een jaar. De hoofdonderwijzers uit het

tweede cohort vlak na de onderwijswet van 1857 vertoonden de meeste mobi-

liteit. De arbeidsmarkt was gunstig met weinig competitie voor de onderwij-

zers met de nieuwe hoofdakte. Veel oude hoofdonderwijzers gingen eindelijk,

soms onder druk van de schoolopziener, met pensioen, waarin werd voorzien

in de onderwijswet van 1857. Geheel anders was de situatie voor het vierde co-

hort uit 1878-1887. De arbeidsmarkt zat op slot en de concurrentie van onder-

wijzers met de hoofdakte was groot. De onderwijzers waren ouder als zij hun

eerste positie van hoofd van de school kregen en konden pas later trouwen.

Veel hoofdonderwijzers vestigden zich in hun eerst standplaats. Wel was de ge-

ografische mobiliteit groter en meer hoofdonderwijzers kregen een benoeming

als hoofd van de school in een dorp in een andere provincie. 

De groei van het aantal leerlingen in de lagere school zorgde voor een enorme

uitbreiding van het benodigde aantal onderwijsgevenden. De hoofdonderwijzer

kreeg de leiding over meerdere onderwijsgevenden in zijn school. De verhouding

tussen het aantal onderwijzers en de posities van schoolhoofd veranderde en

maakte het onmogelijk dat elke onderwijzer zijn loopbaan kon bekronen met het

hoofdonderwijzerschap. Een aanzienlijk deel van de onderwijzers was niet in het

bezit van de hoofdakte. De Rijksoverheid wilde de onderwijzers stimuleren om

de hoofdakte te halen en slaagde hierin door in de onderwijswet van 1878 een

nieuwe functie te creëren van ‘onderwijzer met verplichte hoofdakte’met een ho-

ger inkomen en meer status als ‘eerste onderwijzer’ of ‘plaatsvervangend hoofd’.

Er was een differentiatie van functies mogelijkheid met aparte vakakten voor mo-

derne talen, tekenen, wiskunde en landbouwkunde. De functie van hulponderwij-

zer veranderde in de onderzoeksperiode naar een klassenonderwijzer of onder-

wijzeres met een eigen klaslokaal en verantwoordelijkheden. Uit het onderzoek

naar de sociale afkomst kwam naar voren dat de ontwikkeling van een onafhan-

kelijke beroepsgroep van gewone onderwijsgevenden samenging met een daling

van hun sociale milieu. De onderwijzers zonder hoofdakte die klassenonderwij-

zer bleven waren vaker afkomstig uit de lagere klassen. 

De gemengde lagere school was traditioneel een mannenwereld. De loop-

baanmogelijkheden voor onderwijzeressen verschilden van de onderwijzer,

omdat zij geen hoofd van een lagere school met coëducatie konden worden,

ook al was dit niet wettelijk verboden. In de cohorten was er één uitzondering:

uit het vierde cohort van 1878-1887 werd in 1902 een onderwijzeres hoofd van

een gemengde school in Friesland. Vrouwen konden hoofd van een meisjes-

school worden. In Groningen waren deze scholen vooral voor meisjes uit de

hogere standen. De hoofdonderwijzeres was zelf afkomstig uit de hogere bur-392
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gerij en kon gebruik maken van haar sociale netwerk. Ondanks de beperkte

loopbaanperspectieven haalde nog een relatief groot aantal onderwijzeressen

de hoofdakte. Tot 1878 bleven de meisjesscholen voor onderwijzeressen vrij-

wel de enige mogelijkheid voor een baan. 

De onderwijswet van 1878 maakte de weg vrij voor onderwijzeressen om in

de gemengde lagere school te werken. De Rijksoverheid zag onderwijzeressen

als een welkome aanvulling voor het tekort aan onderwijzers. Daarnaast gaf

een baan in het onderwijs ongehuwde vrouwen uit de middenklasse en hogere

burgerij een kans om met een ‘net’ beroep economische onafhankelijk te ver-

werven. In de onderwijswet was een voorkeursartikel opgenomen voor onder-

wijzeressen in de lagere klassen en voor onderwijzers in de hogere klassen van

de lagere school. In 1874 was in de stad Groningen al een succesvolle proef ge-

daan met enkele onderwijzeressen in de gemengde, openbare, lagere, school.

Op het platteland met veel eenmansschooltjes of scholen met hoogstens één of

twee hulponderwijzers verliep de intrede van de onderwijzeressen langzamer.

De verplichtstelling van het vak ‘nuttige handwerken voor meisjes’ in de on-

derwijswet van 1878 opende de deuren van de plattelandsscholen voor de on-

derwijzeressen. Niemand verwachte van een onderwijzer dat hij dit vak kon ge-

ven, zodat er onderwijzeressen nodig waren met de vakakte handwerken.

Langzaamaan veroverden de onderwijzeressen een vaste plek in de lagere

school. Het aantal vrouwen met de onderwijsakte groeide snel in het vierde co-

hort van 1878-1887. Veel meer onderwijzeressen gingen daadwerkelijk in de

lagere school werken, maar de meeste stopten met werken als zij trouwden.

Onderwijzeressen die een carrière maakten in het lager of voortgezet onderwijs

hadden meestal hogere kwalificaties en bleven vaak ongehuwd.

Inkomen
De onderwijswet van 1857 bepaalde dat de hoofdonderwijzers in plaats van

schoolgeld een vaste jaarwedde van de gemeente kregen. Wettelijk werd een mi-

nimumjaarwedde vastgesteld om de hoofdonderwijzers een bestaansminimum

te garanderen, maar dit bedrag werd door gemeenten gehanteerd als een richt-

lijn. De minimumjaarwedde zorgde niet voor een toename van het inkomen van

de hoofdonderwijzers, in sommige gevallen zelfs voor een daling. De verhoging

van de minimumjaarwedde in de onderwijswet van 1878 daarentegen zorgde

voor een substantiële stijging van de jaarwedde voor de meeste hoofdonderwij-

zers op het platteland. Dit bedrag was zo hoog dat de jaarwedden op het Gro-

ningse platteland vrijwel overal op een gelijk niveau kwamen. Het gevolg was

dat de doorstroom op de arbeidsmarkt voor hoofdonderwijzers na 1878 stag-

neerde. De Rijksoverheid beïnvloedde de arbeidsmarkt met wettelijke bepalin-

gen bij hoeveel leerlingen een nieuwe onderwijsgevende moest worden aange-

steld. Aan de andere kant bepaalde zij de uitbreiding of inkrimping van het aan-

tal opleidingsmogelijkheden en het aantal studiebeurzen voor kwekelingen.

Voor de hulponderwijzers was de grootste verandering in de onderwijswet

van 1857 dat zij niet meer aangenomen en betaald werden door de hoofdonder-

wijzer, maar in dienst kwamen van de gemeente. De wettelijke minimumjaar-

wedde voor hulponderwijzers bleek van geen betekenis in een krappe arbeids-

markt. De stijging van de minimumjaarwedde voor gewone onderwijsgevende

in 1878 had in de periode van hoge jaarwedden geen effect op het inkomen. In

de periode van hoge jaarwedden was het voor gewone onderwijsgevenden mo- 393
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gelijk om vroeg te trouwen. In alle cohorten was het aantal gehuwde gewone

onderwijzers beduidend lager dan het aantal gehuwde hoofdonderwijzers. De

hoogte van de jaarwedde van gewone onderwijsgevenden was afhankelijk van

vraag en aanbod. Het verschil tussen de jaarwedde van de hoofdonderwijzers

en de gewone onderwijzers werd steeds kleiner. Het inkomen van de hoofdon-

derwijzers was niet onderworpen aan marktwerking, maar was afhankelijk van

de rijkdom van de Nederlands Hervormde kerkelijke gemeente.

De onderwijzeressen betraden aan het einde van de jaren zeventig een krap-

pe arbeidsmarkt en profiteerden net als de onderwijzers van de hoge jaarwed-

den die geboden werden. Zij waren geen goedkope arbeidskrachten. De school-

opzieners waren zelfs van mening dat de onderwijzeressen meer moesten ver-

dienen dan onderwijzers vanwege het extra vak nuttige handwerken dat zij ga-

ven. Het beroep van onderwijzeres bood vrouwen de mogelijkheid om finan-

cieel onafhankelijk te zijn van hun familie. Zij konden het huwelijk nog even

uitstellen of ongehuwd blijven. Gemiddeld trouwden onderwijzeressen twee

jaar later dan de gemiddelde huwelijksleeftijd van vrouwen in Nederland. Het

aantal ongehuwde onderwijzeressen was in vergelijking met de landelijke cij-

fers voor vrouwen erg hoog. Sommige vrouwen kozen voor een loopbaan in

het onderwijs als alternatief voor het huwelijk of bleven als onderwijzeres wer-

ken, omdat zij geen geschikte man konden vinden.

De benoeming
De invoering van het verplichte vergelijkend examen in de onderwijswet van

1857 was bedoeld als objectief selectiemiddel om de beste hoofdonderwijzer op

de juiste plek te krijgen. Erfopvolging, een voorkeur voor lokale kandidaten van

ouders en gemeentebestuur en de invloed van de kerk op de benoeming van een

hoofdonderwijzer moest hiermee worden beperkt. De schoolopziener had de lei-

ding bij de benoemingsprocedure en speelde een bemiddelende rol. Hij hield bij

de benoeming rekening met de wensen van het lokale bestuur, de kerk en de ou-

ders. In de provincie Groningen waren vrijwel geen openlijke conflicten over de

benoeming van een hoofdonderwijzers tussen het gemeentebestuur en het kerk-

bestuur.

De schoolopzieners moesten vaak druk uitoefenen op de gemeentebesturen om

het wettelijk vereiste aantal hulponderwijsgevenden op een school aan te nemen.

De kosten van het lager onderwijs waren hoog. In tijden van een krappe arbeids-

markt waren onderwijsgevenden duur en moeilijk te krijgen. De schoolopzieners

zagen zich gedwongen om in te stemmen met minder geschikte kandidaten en

onvolledige voordrachten. De onderwijswet bepaalde dat een benoeming van een

gewone onderwijsgevende plaats vond in overleg met het hoofd van de school.

In Slochteren was in de jaren zeventig alleen de schoolopziener geïnteresseerd in

de mening van de hoofdonderwijzer. In Warffum in de jaren tachtig en negentig

speelde het hoofd van de school de belangrijkste rol in de benoemingsprocedure

voor onderwijsgevenden. Hij verzamelde informatie over de kandidaten en stel-

de een advies op dat werd opgevolgd door het gemeentebestuur.

De uitgebreide correspondentie rond benoemingen die in het archief van

Warffum bewaard is gebleven, gaf de mogelijkheid tot het maken van een gen-

deranalyse van de criteria die golden voor onderwijzers en onderwijzeressen.

De eisen die gesteld werden aan de onderwijskwaliteiten van onderwijzers en

onderwijzeressen verschilden niet veel. Er werd verwacht dat onderwijzeressen394
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moeilijkheden zouden hebben met orde en tucht in de klas en fysiek niet sterk

genoeg waren voor het werk. Volgens de hoofdonderwijzers in dit onderzoek

hadden de onderwijzeressen hier geen problemen mee. Ondanks dat het wette-

lijk verboden was, gebruikten mannen nog steeds lichamelijke straffen.

De werkverhoudingen in de school veranderden met de toename van het aan-

tal gewone onderwijsgevenden in de school. In plaats van een opleider werd de

hoofdonderwijzer een leidinggevende en de functie van hulponderwijzer ver-

anderde van assistent van de hoofdonderwijzer naar een zelfstandig werkende

klassenonderwijzer met zijn eigen klaslokaal. Sommige gewone onderwijsge-

venden hadden net als de hoofdonderwijzer de hoofdakte en soms meerdere

vakakten. De veranderde relatie tussen de hoofdonderwijzer en zijn onderwijs-

gevenden kon leiden tot spanningen in de school. Veel gewone onderwijzers

voelden zich aangetrokken tot het socialisme.

Nevenfuncties en secundaire arbeidsvoorwaarden
De onderwijswet van 1857 maakte officieel een einde aan de verbondenheid tus-

sen de functie van hoofdonderwijzer en de kerkelijke bedieningen, maar in de

provincie Groningen bleef deze combinatie nog tot aan het begin van de twintig-

ste eeuw bestaan. De wettelijke verplichting om vergunning te vragen aan Gede-

puteerde Staten was in de praktijk een formaliteit. De schoolopzieners maakten

geen bezwaar tegen deze combinatie van functies. Zij moedigden jonge onder-

wijzers zelfs aan om het orgelspel te leren om hun kansen op een benoeming tot

hoofdonderwijzer te vergroten. Het gemeentebestuur protesteerde niet vanwege

het financiële voordeel. Bij het vaststellen van de hoogte van de jaarwedde voor

de hoofdonderwijzer werd rekening gehouden met zijn inkomsten van de kerk.

Volgens de onderwijswet van 1857 dienden de gemeenten de hoofdonderwijzer

een geschikte onderwijzerswoning ter beschikking te stellen. De meeste hoofd-

onderwijzers woonden echter in de kosterij vanuit hun functie als koster. De Ne-

derlands Hervormde Kerk subsidieerde een groot deel van het openbaar onder-

wijs. De onderwijswet van 1878 bepaalde dat de gemeenten de huurwaarde van

de onderwijzerswoning diende vast te stellen, zodat dit meegerekend kon worden

voor het pensioen. Het Bouwbesluit van 1880, waarmee de Rijksoverheid de

bouw van scholen en onderwijzerswoningen ging subsidiëren, leidde tot de bouw

van vele scholen en bijbehorende woningen. De openbare school en de hoofdon-

derwijzer werden zo fysiek gescheiden van de Nederlands Hervormde Kerk.

In de negentiende eeuw hadden de onderwijzers vele soorten bijbanen, meest-

al administratief van aard. Gedeputeerde Staten controleerde of de nevenfunctie

niet teveel tijd kostte of gedurende schooltijden viel en op het risico dat de on-

derwijzer in conflict kon geraken met het gemeentebestuur, het kerkbestuur of

de ouders. Het geld dat onderwijzers verdienden met hun bijbanen kon een sub-

stantiële aanvulling zijn op hun inkomen. Dit betekende dat onderwijzers streef-

den naar een hoger welvaartsniveau. De onderwijswetten hadden als doel dat de

onderwijzers konden leven van hun beroep en niet meer afhankelijk waren van

andere werkgevers, maar dit proces verliep langzaam.

Ontslag
In de onderwijswet waren de redenen voor ontslag vastgelegd. De schoolopzie-

ner kreeg de belangrijkste rol in de ontslagprocedure. Hij moest toezicht hou-

den op het gedrag van de onderwijzers en hen aanspreken op misdragingen. De 395
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hoofdonderwijzer en zijn onderwijsgevenden waren verantwoordelijk voor de

reputatie van de openbare school en behoorden een zedelijk voorbeeld te zijn

voor hun leerlingen. De onderwijzers en vooral de hoofdonderwijzers waren

kwetsbaar voor smaad. De schoolopzieners dienden klachten snel te onderzoe-

ken om deze te ontkrachten of actie te ondernemen tegen de betreffende onder-

wijzer. In de provincie Groningen bestond een stevige drinkcultuur, waardoor

de tolerantie ten opzichte van alcoholgebruik onder de Groningse bevolking

waarschijnlijk groot was. Relatief weinig hoofdonderwijzers en onderwijzers

werden ontslagen vanwege misbruik van sterke drank. De meeste onderwijzers

kregen eerst een waarschuwing van de schoolopziener en ontslag volgde pas na

vele herhaalde reprimandes. Als gevolg van de drankbestrijdingbeweging wer-

den de normen aan het einde van de negentiende eeuw strenger en de school-

opzieners minder tolerant. Veel schoolopzieners en onderwijzers werden actief

binnen de drankbestrijding.

Er waren enkele beschuldigingen van kindermisbruik door onderwijzers. De

schoolopzieners deden eerst zelf onderzoek voor zij de zaak overdroegen aan

de politie. Als de schoolopziener bewijs voor de klachten vond dan dwong hij

de onderwijzer om zelf ontslag te nemen om zo de schade voor het onderwijs

te beperken.

De schoolopzieners moesten de onderwijzers beschermen tegen lokale con-

flicten. Het gemeentebestuur kon de hoofdonderwijzer niet ontslaan zonder in-

stemming van de schoolopziener. In dit onderzoek kwamen twee gebeurtenis-

sen voor waar de hoofdonderwijzer in conflict kwam met het gemeentebestuur

en de schoolopziener. Beide zaken leidden tot nationale ophef. De hoofdonder-

wijzers botsten tegen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting voor on-

derwijzers. Hetzelfde gold voor de vraag of een onderwijzer socialist mocht

zijn. Het idee bestond dat het gedrag van de onderwijzer buiten de school niet

los stond van zijn functioneren in de school. De schoolopzieners waren vooral

bezorgd over de schade voor de reputatie van de openbare school. De Commis-

sie van Onderwijs in de provincie Groningen besteedde in haar officiële versla-

gen zo min mogelijk aandacht aan de activiteiten van onderwijzers in de socia-

listische beweging. Er werden geen onderwijzers publiekelijk ontslagen van-

wege het feit dat ze socialist waren. Het ontslag van een onderwijzer in Garst-

huizen werd in het provinciale verslag gepresenteerd als een persoonlijk con-

flict tussen een jonge hoofdonderwijzer en zijn oudere onderwijzer. Het feit dat

de onderwijzer actief was in de socialistische beweging en Statenlid was voor

de SDAP werd nergens vermeld.

In het begin van de twintigste eeuw kwamen er steeds meer getrouwde vrou-

wen die bleven werken na hun huwelijk. In de officiële verslagen van de

schoolopzieners werd in de negentiende eeuw met geen woord gesproken over

onderwijzeressen die trouwden of zwanger werden. Het ontslag van een zwan-

gere onderwijzeres in Veendam in 1904 veroorzaakte nationale verontwaardi-

ging. Het ontslag was onwettig, maar de minister van Binnenlandse Zaken gaf

zijn goedkeuring via een Koninklijk Besluit. Pas in 1924 werd het ontslag van

getrouwde onderwijzeressen bij wet vastgelegd. Tot die tijd waren gemeente-

besturen verplicht om zwangerschapsverlof voor onderwijzeressen in een ver-

ordening te regelen.

396
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Summary

Career and Lives of teachers. Social mobility, marriage, income, the ap-
pointments and discharge in public school in Groningen, ca. 1850-1920

This research started with a project for the Stichting Erven A. de Jager to write

the history of education in de province of Groningen. To define this broad re-

search field the choice of the study became the educators themselves. Central

in this research are the careers and lives of men and women teachers in the

province of Groningen. The Education Laws of 1857 and 1878 formed the

framework whereby the teachers could make their individual choices for their

career. The main question is how the education laws were implemented and

how they influenced the career opportunities of the teachers, in greatly impact-

ing their lives.

A cohort analysis is used to research important indicators of the teaching pro-

fession including, the headmaster’s certificate, income, the appointments, ad-

ditional jobs, secondary benefits and discharge. Four cohorts were created of

men and women who passed the examinations in Groningen and received their

teaching credential to work in the period 1848-1887. Each cohort consists of

graduates from a period of ten years using the periods 1848-1857 before and

the period 1858-1867 after the Education Law of 1857 and from 1868-1877 be-

fore and 1878-1887 after the Education Law of 1878. The careers of the men

and women with the teaching credential for the primary schools are followed.

Social aspects of their lives such as marital status and parentage are studied in

combination to their position. The cohort analysis is used for a quantitative

study to compare the four cohorts and search for developments in career oppor-

tunities, income, social and geographic mobility and marriage. A qualitative

analysis is made of the individuals’ career and lives, with special attention to

the exceptions. Women had a different career perspective to men. So the career

of men and women were separately studied and compared with each other.

The official reports of the Commission of Education in the province of

Groningen were used as a source of information, the preserved archives of the

school inspection and the journals for teachers. Some newspapers were avail-

able on the internet which made it possible to do specific searches for this

study. Most important was the data-bank of the marital status with information

of birthplace, marriage and profession.

The main events in a career were appointment and discharge. The Education

Laws defined these two processes and created a cooperation of the school in-

spection and the local authorities. The local council had the right to appoint and

to fire a teacher on the nomination of the school inspector and the mayor and his

council. The school inspection was set up by the National government to con-

trol the municipal authorities and the teachers. A comparative study was done in

three municipal districts to analyse the process of appointment. The three mu-

nicipalities were Slochteren, Grootegast and Warffum. Firing a teacher, espe-

cially a headmaster, was a rare event. The Education Laws stated the reasons for

dismissal of a teacher. The few cases in the official reports of the Commission

of Education and the archives of the school inspection were studied. 397
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The headmaster’s certificate and the career
The headmaster’s certificate was important for a career in the primary school.

All male teachers were expected of to pass this examination. With this diplo-

ma a teacher could become head of a school. For a career in primary education

it was the idea that you started at a school in a small village and ended as head-

master at a large school in the city. Most headmasters settled at their first posi-

tion, mostly nearby their home ground and got married within a year. The co-

hort in the ten years after the Education Act of 1857 showed the most mobili-

ty. The labour market was good with little competition for the new highly qual-

ified headmasters. Old headmasters finally got their pensions arranged in the

Education Act of 1857. It was different for the cohort of 1878-1887. The labour

market was tightened and the competition of teachers with the right qualifica-

tions was difficult. They were older when they got their first position as head-

master and finally got married. Most of them stayed in their first place of em-

ployment. The geographic mobility was higher and more teachers became head

of a school in a village in other provinces.

With the growth of the pupils’ numbers in the primary schools, there was an

expansion of the number of teachers. A headmaster attained more teachers

working in his school. The rate between the number of teachers and the posi-

tions of head of the school made it impossible that every teacher could end his

career as headmaster. A large number of teachers in all four cohorts did not ob-

tain the headmaster’s certificate. The authorities stimulated teachers success-

fully to obtain the headmaster’s certificate by creating a new function in the

Education Act of 1878 which required this diploma, with a higher income and

more status as ‘first teacher’ or ‘deputy headmaster’. There was a differentia-

tion in functions possible with other specialized diplomas for different subjects

in primary school such as modern languages and math. The function of an as-

sistant teacher changed in the research period to a class teacher with his own

classroom and responsibilities. In the research on social background it was no-

ticed that the involvement of an independent professional group converged

with a degradation of social background of the teacher. The new profession of

class teacher was more often occupied by teachers of a lower class.

The primary school with coeducation was traditionally a man’s world. Job

perspectives for women were different, because they could not become head of

a primary coeducation school, although it was not forbidden by law. There was

one exception in the cohort from 1878-1887 where a woman became head of a

coeducation school in 1902. Women could become head of a girls’ school, but

these schools were for girls of the higher class as were the headmasters. De-

spite the comparatively few career perspectives for women a considerably

number of teachers succeeded in gaining the masters certificate. Until 1878, the

girls’ schools afforded almost the only opportunity for the teachers to get a job.

The Education Act of 1878 stimulated woman teachers entering in the coed-

ucation primary schools. The authorities wanted to supplement the shortage of

teachers. Another liberal idea was to give unmarried women of middle class a

chance to be financially independent. The law stated a priority for women teach-

ers in the first grades of primary school and for men in the higher grades. In the

city of Groningen there were successful experiments with a few women teach-

ers in coeducation primary schools in 1874. In the countryside there were still

many rural schools with only one headmaster and maybe one or two teachers398
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and there the entrance of women proceeded more slowly. Important was a sec-

ond section of the law which made plain needlework a required course in

school. No one expected men to give this course so the schools needed teachers

with the certificate for the course plain needle work. Slowly it became normal

to have women working in the primary schools. The number of women with a

teaching credential grows enormously in the cohort from 1878-1887. More

women qualified teachers started to work in a primary school, although most of

them stopped when they got married. Most women who made a career in pri-

mary or secondary education had higher qualifications and stayed unmarried.

Income
Fixing a minimum income for head teachers in the Education Act of 1857 was

intended to guarantee a basic income for teachers paid by the municipality

rather than through revenue from school fees. The minimum income did not re-

ally increase the income of headmasters, but sometimes even showed a decline.

It was different with the Education Act of 1878 which for most headmasters in

rural areas meant a substantial increase of their income. This amount was so

high that almost everywhere in the rural areas of Groningen the income went

up to an equal level. As a result, the flow in the labour market of headmasters

stagnated after 1878. The national Government affected the labour market for

teachers with legal provisions stipulating the number of pupils per teaching ap-

pointment. On the other hand, they also determined the supply side by expand-

ing or shrinking the number of training opportunities and the provision of

scholarships for students. 

For the assistant teachers the biggest change in the Education Act of 1857 was

their employment and payment by the municipality instead of the headmaster.

The minimum income turned out to be of no meaning in a tight labour market.

The increase of the minimum income for teachers in 1878 in a time of high in-

come had no effect. The marriage rate of teachers in the cohorts was significant-

ly lower than from the headmasters. The period of high income made it possible

for teachers to marry earlier. The height of the annual income of teachers was de-

pended on market forces. There was only a slight difference between the income

of the headmasters and teachers. The income of the headmasters was not subject

to market forces, but depended on the income of the Dutch Reformed Church.

The women teachers entered a tight labour market at the end of the 1870s and

benefited just like the men from a high salary. They were no cheap labour

forces. The school inspectors were of the opinion that the teachers deserved a

higher reward for the extra course plain needlework. The occupation of teacher

offered women the ability to be financially independent. They could postpone

marriage for awhile or not get married at all. On average, teachers married two

years later than the average age at which women married in the Netherlands

generally. The marriage rate of women with a teaching qualification was very

low. So some women choose teaching as an alternative to marriage or expect-

ed to stay unmarried.

The appointment
The comparative exam in the Education Act of 1857 was intended as a selec-

tion tool for the applicants to get the best teacher for the job of headmaster.

Succession, a preference for local candidates and the influence of the Church 399
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on the appointment of a headmaster had to be broken. The school inspector had

the lead in the appointment procedure and played a mediating role. He took ac-

count of the wishes of the municipality, the Church and the parents.

In de province of Groningen there were almost no open conflicts on the ap-

pointment of a headmaster between the City Council and Church governance.

The school inspector often had to put pressure on the local authorities to ap-

point the required teachers. The costs for education were high. In times of a tight

labour market teachers were expensive and difficult to get. The school inspec-

tor was forced to agree to less suitable candidates and an incomplete nomina-

tion. The Education Act required a consultation with the headmaster on the ap-

pointment of a teacher in his school. In Slochteren in the seventies it was most-

ly the school inspector who was interested in the opinion of the headmaster. In

Warffum at the end of the nineteenth century the headmaster played the leading

part in the appointment procedure. He acquired information on the candidates

and made recommendations that were followed by the local government.

The extensive correspondence around the application procedures in Warffum

made it possible to make a gender analysis of the criteria used for men and

women teachers. The requirements that were asked for the teaching qualities of

men and women did not differ significantly. It was expected that women had

problems with keeping order and were physically not strong enough for the job.

Although forbidden by law, some men still used corporal punishment.

The work situation within the school changed with the increase in the number

of teachers in the school. Instead of a mentor, the headmaster became a boss and

the function of the teacher changed from assistant to the headmaster to an inde-

pendent working class teacher with his own classroom. Some of the teachers

had the same headmaster’s certificate and some other qualification. The chang-

ing relationship between headmaster and teachers in the school could be accom-

panied by mutual tensions. Many teachers felt attracted to socialism.

Additional jobs and secondary benefits
The Education Act of 1857 officially ended the compulsory commitment made

between the function of headmaster and sacristan, but in the province of Gronin-

gen this combination still existed until the beginning of the twentieth century.

Applying for permission by the Provincial Authorities turned out to be a formal-

ity. The school inspectors made no objection and had no problem with this com-

bination of functions. They encouraged young teachers to learn to play the

church organ to increase their chance of a designation as headmaster. The mu-

nicipalities had no objections because of the financial advantage. By the deter-

mination of the level of income they took into account the income the headmas-

ter received from the Church. The local authorities were in accordance with the

Education Act of 1857 required to offer a free house to the headmaster. Mostly

the headmaster lived in a house of the church. In this way the Dutch Reformed

Church subsidized a large part of public education. The Education Act of 1878

ordered the municipalities to fix the rentable value of the house of the headmas-

ter. The National Government subsidised building the house for teachers, which

led to many new houses and school buildings. The public school and headmas-

ter were somewhat more separated from the Dutch Reformed Church.

In the nineteenth century the teachers had many types of additional jobs,

mostly administrative. The Provincial Authorities checked the other positions400
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on the amount of work and the risk of problems with the Municipal Council,

Church Board or parents. The income of the additional jobs could be substan-

tial. It indicated that the teachers wanted to earn more to reach a higher level

of prosperity. The Education Laws stimulated that teachers could live from

their job as a teacher and became independent of other employers, but this

process went slowly.

Discharge
The Education Laws determined the reasons for dismissal with school inspec-

tors playing an important part in the procedure. They had to monitor the behav-

iour of the teachers and they spoke to them about their misbehaviour. The head-

master and his teachers were responsible for the reputation of the public school

and served as an example for the pupils. The teacher was very vulnerable for

slander, so the schoolinspector quickly had to do research to disprove the ac-

cusations or to take measures against the teachers. In the province of Gronin-

gen existed a culture of excessive drinking, but a relatively few headmasters

and teachers were fired, because of alcohol abuse. The tolerance among the

population and the school inspectors was probably higher. The teachers were

given a warning by the school inspector. As a result of the temperance move-

ment the standards became at the end of the nineteenth century more stringent

and the school inspectors less tolerant. A lot of school inspectors and teachers

became active in the temperance movement.

There were a few accusations of child abuse in the school and the reputation

the public school was at stake. The school inspectors did research themselves

before handing it over to the police. If the school inspector thought the accusa-

tion was true, he forced the teacher to resign.

The school inspectors protected the teachers in local conflicts. The local au-

thority could not fire a headmaster without the consent of the school inspector.

In this study there were two cases where the headmaster came into conflict

with local authorities and the school inspector. Both cases led to a national up-

roar. The headmasters clashed on the border where freedom of expression be-

came insubordination. It was the same in the question if a teacher was allowed

to be a socialist. The idea was that the behaviour of the teacher outside of the

school was not separate from his job as a teacher in the school. The school in-

spectors were especially concerned about the damage to reputation of the pub-

lic school. In the official reports of the Commission of Education in the

province of Groningen they paid little attention to the activities of teachers in

the Socialist Movement. There were no teachers openly fired for being a so-

cialist. The discharge of a teacher in Garsthuizen was presented in the official

reports as a conflict between a young headmaster and his older teacher. They

ignored the teacher’s socialist party membership.

In the beginning of the twentieth century there were more married women

who kept working. In the official records of the school inspection there is no

mention of problems with married teachers or pregnant teachers. The discharge

of a married pregnant teacher in Veendam in 1904 caused national indignation.

The dismissal was unlawful, but the minister approved by Royal Decree. Not

until 1924 did it become law to dismiss teachers who got married. In the mean-

time local councils were obliged by law to regulate the maternity leave for

teachers. 401
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Braaksma, Henderikus Johannes 249, 250,

251, 371
Braambeek, Adrianus Jacobus van 50, 66,

114, 136, 208, 223, 228, 229, 230, 231, 232,
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241,
254, 255, 278, 288, 289, 310, 353, 369, 390

Brand, Stephanus 365
Brandt, Stephanus jr. 365
Brans, Evert 68, 170, 353, 363
Brassinga, Andreas Jacobus 107, 108, 110,

121, 253, 274, 275, 280, 351, 359
Brassinga, Jan Andreas 49
Brederode, Nanno Geerts van 86, 356
Broers, Abel 353
Brouwer, Christina Louisa Johanna 153
Brugsma, Berend 29, 41, 67, 73, 74, 172, 187,

216, 294, 313, 319, 354
Brugsma, Geesje 155, 156, 175, 363
Brugsma, Marianne Antoinette 363
Bruins, Frederik Sierts 354, 356
Bruins, Nantco Hendrik 354
Busscher, Gerard 229, 234, 238
Bussemaker, Hendrik 354
Buwalda, Anna Jochemina 62, 353
Buys, Hielkje 59, 352

Calcar, Alida Frederica Berends van 363
Calcar, Dieuwertje Tjabbina van 59, 171, 352,

363
Calcar, Maria Berends van 59, 60, 171, 352, 363
Camminga Jeltes, Frans 294, 376
Clason, Geertruida Hillegonda 158
Cleef, Johanna Jacomina van 352
Closse, Jan Thomas 353, 359
Cohen, Betsy 353
Cohen, dr. Ali 65, 353
Cramer, mejuffrouw 133
Cremer, Cornelis Gerhardus 276, 374
Cremer, R.P. 372
Crone, Gerhard Filippus 368
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Daubanton, Cornelia Wilhelmina 356
Deddens, Detmer 85
Dijk, Egbertus Johannes van 362
Dijksterhuis, Popko 359, 390
Directrice Donker 82
Dolfsma, Henderika 158
Dolfsma, Thomas 283, 359
Doornbos, Jan 356
Drenth, Eildert 148, 251, 252, 360, 378
Duijl, Charles François van 68, 353

Ebens, Ebe Hindriks 365
Ebens, Gerrit 357
Ebens, Lumina Catharina 212
Ebens, Rijko 365
Eckhart, Anna Frouke Catharina 352
Eckhart, Johanna Jacoba 352
Eldering, Frouwina Johanna 82, 154
Eleveld, Grietje 153, 175, 363
Ellens, Paulina Margonda Lammegiena 61
Engelhardt, Jan 72, 353, 390
Epen, Anna Elizabeth van 58

Fikkert, L.B. 58
Frackers, Louisa Eleonora Mathilda 352
Fruitema, Harm Folkerts 192, 259, 365
Fruitema, Melchert 96

Geert Willem Nennstichl 374
Gerbers, Wilhelmus Johannes 356
Gernaat, Grietje 363
Gleuns, Johanna Margaretha 70, 71, 354
Gleuns, Willem 71, 73, 74, 185
Glim, Jan 377
Godfried, Henriette 237
Graaff, Anna de 212, 367
Graaff, Arnold de 212, 367
Graaff, Boelo Hendrik de 212, 367
Graaff, Hendrik de 212
Graaff, Jan de 212, 367
Graaff Jr, Pieter de 205, 212, 285, 218, 323,

324, 366, 367, 375
Graaff, Pieter Jan de 212, 295
Graaff, Rijko de 212, 367
Gravelaar, Nicolaas Lambertus Willem Antho-

nie 354
Groen, Geessina Alida 377
Groenman, Elisabeth Heilina 353
Groneman, dr. F.G. 141
Groot, Dirk de 192
Groot, Jan de 116
Guibal, Pieter 212
Guikema, Harm 312
Gutteling, W.P.H. 352

Haan, Jacob 44
Haan, Johanna Jantina 237, 371
Halm, Geert Aikes 365
Halm, Jan Hero 365
Harsveld, Hendrik 356
Havinga, Egbert 182, 204, 353
Havinga, Egbertus 390
Havinga, Kornelis 86, 356
Haijkens, Johannes 192
Haijkens, Henricus Jacobs 268
Heeres, Johannes Gerardus 86, 356
Heijnsius, Geertrui Johanna Margaretha 361
Heinsius, Auke 175
Hellema, Magdeltje 61, 352
Henckel, Johan Justus 356
Heringa, Petronella Maria 69, 71, 87, 191
Herwig, Harm 390
Hessen, Jozef van 240
Hildebrand, Willem Frederik 186
Hoeksma, Jan 79, 80, 355, 356
Hoekzema, Sophie 56
Hofstee, Pieter 353, 390
Hoitsema, Aurelia Maria 59, 363
Hoitsema, Maria Wilhelmina Henderika 59,

86, 87, 154, 171, 352, 363
Hoogstra, Uildrik 201
Hoor, Jan Martens ten 378
Hoven, Simon 356
Huisinga, Stientje 350
Huizenga, Grietje Annette 228, 232, ,241, 369

Jacobs, Aletta 138, 356
Jacobs, Derk Harmannus Ferré 41, 42, 253,

297
Jacobs, Frederika 65, 82, 171, 352, 356
Jager, Elisabeth 371
Jager, Geert 358
Jager, Klaas 274, 359
Jong, Bernardus de 359
Jonge, Anna Rebekka Kiewiet de 352
Jonge, Epko de 373

Kamphuis, Edzo Jakob 240
Kleve, Evert 43, 351
Klunder, Jan Geerts 110, 133, 353, 359
Kooistra, Ietje 58, 60, 87, 357
Koops, Gerard Jan 356
Koops, Hendrik 276
Kors, Alberdina 157, 350, 363
Kors, Evert 363
Kors, Jan 79, 355, 363
Kramer, Jan Jans 106, 107, 210, 268, 351, 358
Kranenborg, Luiken 380
Kregten, Hermanus Jacobus van 96, 97
Krijff, Philippus 351
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Krull, Regina Aleida 372
Kuiper, Andries 218, 221
Kuipers, Jakob 353, 390
Kuipers, Pieter, 353, 375, 390
Kuipers, Pieter 208, 229, 238, 273, 374
Kwast, Albert 119, 205, 360

Laan, Kornelis ter 330, 380
Laméris, Friedes Jans 281, 377
Lamot, Johanna Hendrika 361
Lamping, Anna Elizabeth 353
Langen, Jakob de 353, 390
Leendertz, Antje 372
Leijenga, Obbe 216, 367
Lenting, Maria Jacoba 352
Leopold, Johan Albert 68, 354
Leopold, Lubbertus 68, 354
Leopold, Martinus 68, 354
Lessen, Jacoba Hermina van 63, 353
Leutscher, Abraham 96
Lofvers, Frederik Hendrik 368

Marwitz, Grietje 83
Marwitz, Hendrik 353, 390
Meeden, Hendrik Jans van 365
Meeden, Jan Hendrik van 365
Meijer, Fokke Jans 198
Meijer, Gerrit 354
Meijer, Harm 198, 359
Meinardi, Herman 238
Meinardi, Mattheus 366
Meindersma, Pieter 371
Mensema, Gerrit Simon 276, 359, 372
Mesdag, Baukje van 353
Michielsen, Anna 352
Milligen, Gerrit van 67, 188, 247
Minister Heemskerk 303, 305
Minister Kuyper 326
Molema, Everhardus Helmer 366
Molema, Everhardus Helmers 196, 197, 229,

376
Molema, Helmer 50, 114, 120, 183, 185, 201,

204, 214, 217, 223, 228, 229, 232, 236, 259,
260, 364, 365

Molen, Aldert van der 365
Molen, Berend Ties van der 374
Mulder, Anje Eilina 72
Mulder, Egbertus Bernhart 359
Mulder, Jacob 261
Mulder, Reinder 365
Mulder, Sikke Luinge 50, 72, 223, 229, 273,

276, 351, 374
Muller, Joseph Willem 356

Naatje, Grietje Harmanna 159
Naber, Johanna 302, 305
Nabring, Ettjo 352
Nauta, Maria Cornelia Elisabeth Anna 352
Niemeijer, Arend 217
Niemeijer, Lammert 217, 368
Nienhuis, Meerten 44, 351, 372
Nijk, Johannes Gerrerdus 354
Nijman, Mathilda Wilhelmina Johanna 352
Nipperus, Henderika 353, 361
Nuiver, Albert 96
Nuiver, Jacoba Alberdina 71

Odding, J. 209
Oldenbanning, Gezina Johanna 173
Olm, Jetskalina Arentine van 158
Olm, Johannes van 353, 359
Olthoff, Andries Gerrits 199
Olthoff, Evert 237
Olthoff, Gerrit Andries 199
Onnekes, Johannes 152, 153, 362
Onnekes, Willem Bronneger 353, 359
Oosterbaan, Nicolaas 75, 355
Oosterhuis, Menje Debora 354
Oosting, Klasina 62, 353

Poelman, Adriaan Louis 171, 363
Poelman, Annette Wiea Luka 86, 87, 363
Poelman, Elisabeth Louisa Maria Lucretia 363
Poelman, Frederika 363
Poelman, Ida Elizabeth 363
Poelman, Sijnco 81, 363
Poelman, Wiea 363
Poelstra, Andries Sjoerds 356
Polak, Anna 303
Poort, Willem Anthonie 84
Post, Eisse Gerards 363
Post, Gerhardina 363
Post, Hinderika 363
Post, IJkje 70, 71, 171, 354, 363
Pot, Simon 356, 362
Pothoff, Zwaantje 369
Poutsema, Wiert 365
Prange, Wemelina Frouwina 354
Prins, Antoni Winkler 352
Prins, Jacob Winkler 352
Puister, Willem 75, 355

Raaf, Harm de 354
Rappard, Evelina Bertha Eliza 352
Rebenscheijdt, Aline Jeannette 239
Renssen, Johan Willem Anton 58, 66, 74, 188,

190, 192, 212, 216, 217, 218, 219, 220, 244,
254, 259, 284, 315, 320, 390

Renssen, Johanna Alida 58, 60, 72
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Ridder, Antonia Hermanna Josepha 352
Rienks, Albert 355
Rijkens, Alberta Hermanna 354
Rijkens, Maria Dorothea 61, 71
Rijkens, Rijko Rentjes 29, 69, 70, 354
Rijkens, Rijpke 75, 188, 316, 355, 378
Robertus, Abel 247, 327, 328, 332, 368
Roegholt, Martinus Jacobus 61, 114, 183,

259, 364, 372
Roldanus, Aafke Maria Gerardina Mauritia

156
Römelingh, Aagtje 372
Römelingh, Lubbertus Patroclus 182, 259,

310
Ruiter, Jan de 374
Rutgers, dr. J. 59, 86
Rutgers, Jan 151

Schaaf, Gaële van der 201
Schaafstal, Jan 356
Scheepstra, Hindericus 353, 390
Scheffer, Pieter 362
Schetsber,g Warnerus Hendericus 199, 219,

220, 221, 366
Schetsberg, Berend Lubberts 198, 366
Schetsberg, Wilhelm 199, 366
Schijfsma, Johannes Henricus 356
Schneither, Agatha Maria 352, 362, 363
Schneither, Agathon 363
Schneither, Gerarda Johanna Christina 363
Schneither, Quirina Magtilda 363
Schortinghuis, Reinder Sijze 240
Schuil, Harke 97
Schuitema, Geert 121, 359
Siccama, J. Rengers Hora 204
Sikkema, Hendrik 191, 192, 286, 287, 375
Sikkema, Lammert 372
Silvertonhill, Maria Hamilton of 169
Sipkes, Jantje 250, 251, 372
Slaterus, Anne Jans 85, 356
Slogteren, Berend Eisse van 212
Slogteren, Pieter Guibal van 115, 358
Smid, Pieter 357
Smit, Ernest 282, 365
Sperwer, Cato 69
Spitsen, Maria Elisabeth Johanna 159, 160
Spruijt, Hendrik Christiaan 188, 364
Steenhuis, Gerard 206
Steenhuis, Hendrik Pieter 42
Steenhuis, Pieter 365
Steenhuis, Reinart 365
Steghers, Hendrik Jan 85
Stel, Luppo 115, 116, 210, 293
Stel, Zwanette Margaretha 159
Stellingwerf, Oebele 85, 356

Sterringa, Tj. 41, 44, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 153,
191, 217, 230, 241, 244, 245, 264, 288, 289

Stollinga, Teunis 373
Straat, Reinder 351
Strating, Johannes 368
Swinderen, Theodorus van 67, 102, 185, 196,

197, 201, 203, 309, 312, 357

Tamsma, Jouke 250, 251
Teenstra, Hendrik Douwe 102, 106, 107, 115,

280, 357, 359
Thieme, Geertruida Egberdina 59, 171, 363
Thieme, Sophia Elisabeth 363
Tholen, Willem 269, 358
Tiddens, Albert Harms van 213, 373
Tiedke, Catharina Johanna Berendina 352
Tiedtke, Dorothea Harmina Jacoba 35
Timmer, Harm 271
Timmer, Willem 200
Timmeren, Herman Frederik van 151
Tonckens, Ettina Froukje 157, 158
Toxopeus, Bouwina Heigina 173
Trip, Maria Metta Louisa 169, 173
Tromp, Renje 363
Tuuk, Bauwine Henderika van de 363
Tuuk, Jacqueline Agathe van der 86, 87, 363
Tuuk, Titia Klazina Elizabeth van der 86, 87,

171, 363

Ufkes, Albert 353, 359, 390
Uildriks, Frederica Johanna van 86, 87
Uilkens, Lavina 229
Ullman, Jacob 376
Ullmann, Geertruida Maria 299, 300

Veer, Abel Jan ter 376
Veldhuis, Jantje 61, 352
Veldman, Nieske 369
Velt, Tjeert 206, 207, 366
Venema, Bouke 351
Venema, Gerardus Azings 74, 116, 118, 119,

187, 188, 210, 211, 213, 218, 219, 313
Venhuis, Anthonius 200
Venhuis, Remmert Aljes 200
Vliegenthart, Cornelia Maria 83, 354
Vorenkamp, Johannes 211
Vorenkamp, Egbert 199, 200
Vorenkamp, Roelof 199
Vries, Egbert de 328, 329, 376
Vries, Gerard de 248, 249, 371
Vrieze, Klaas Jan de 79

Wartum, Albert van 151
Waterborg, Pieter Gernand 79
Weenink, Alberdina 354
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Weerd, Abel de 355
Weerd, Gilllis de 78, 355
Wegener, Jans 353, 390
Werkman, Homme 183, 364
Westendorp, ds. Nicolaas 197
Wester, Hendrik 73, 74, 355
Westerhoff, Abraham Hermannus 356
Westerhoff, Egbert 366
Westerhoff, Klaas 366
Wildeboer, Geert Egberts 211, 367
Wildeman, Nanno Theodorus 198
Wildeman, Theodoricus Fokkes 198
Winkler Prins, Johanna Elisabeth 60
Winter, Johanna Augusta Henrica 56, 352
Winterwerp, Pieter 96
Woldendorp, Willem 353, 390
Wolff, Gerhard Abraham 356
Wolthuis, Jakob 204
Wolthuis, Willem 282, 375
Woltjer, Jan 81, 356
Wijn, Jan 43, 44, 46, 55, 74, 111, 126, 136, 139,

161, 162, 187, 193, 194, 195, 205, 225, 235,
238, 242, 243, 244, 245, 262, 263, 267, 307,
324, 355, 359

Wijnstok, Lamina 133, 361

IJkema, Pieter 58, 390

Zeeman, K. 390
Zelle, Margaretha 352
Zijlstra, Jeuwe 111, 372
Zondag, Tale 206
Zuidema, Derkje 363
Zuidema, Engel Roelfs 359
Zuidema, Johan 229, 232, 369
Zuidema, Knelske 372
Zuidema, Oetze Willems 365
Zuidema, Willem 365
Zuidhof, Douwe 183, 364
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