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In samenwerking met Heemkundekring Paulus van Daesdonck

DE SCHOOL VAN HEUSDENHOUT VÓÓR 1922
In Heusdenhout zijn allerlei scholen waar kinderen onderwijs krijgen; ieder op zijn of haar eigen niveau.
Wij vinden dat gewoon vanzelfsprekend, maar dat is niet altijd zo geweest. Aan het eind van de 18e eeuw
was een aantal bewoners van het dorp zeer bezorgd over het feit dat de Heusdenhoutse kinderen van
onderwijs waren verstoken (voor de goede orde: er bestond nog geen leerplichtwet in die tijd). Zij vonden dat het anders
moest en verzochten het Rijk om een bijdrage waarmee een onderwijzer kon worden aangetrokken en betaald.

DEEL 1

In dit artikel gaan we op zoek naar berichtgeving over degenen
die zich hebben beziggehouden met de schoolse vorming van de
Heusdenhoutse kinderen van toen. Al deze berichten kunt u zelf
op internet nalezen: www.delpher.nl
Vermeld in de zoekbalk: Heusdenhout. Er komen dan allerlei
boeken en kranten tevoorschijn waarin u naar hartenlust kunt
zoeken naar Heusdenhouts nieuws van de afgelopen twee
eeuwen.

De opvolger van Theodorus Oosterveld werd, na afgelegd
examen, Antonie lʼOlivier.

In 1800 lezen we dit bericht in de Besluiten der Eerste Kamer
van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks
(1798):
Antonie bleef de rest van zijn leven verbonden aan de
Heusdenhoutse school. Pensioenen en dergelijke kende men
nog niet, men werkte zo lang het kon. Zodoende overleed hij
op 7 februari 1822 in de leeftijd van 75 jaar en was nog steeds
werkzaam op school…..

Het lijkt erop dat er in Heusdenhout nog geen school is en dat
een aantal ingezetenen de wens heeft een school op te richten.
Blijkens onderstaand bericht is dat gelukt en is Theodorus
Oosterveld de eerste schoolmeester in de negentiende eeuw
die verbonden is aan de Heusdenhoutse school.

Op 14 mei 1805 verscheen deze advertentie in de Oprechte
Haarlemse Courant:
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In de pers nam men het in die tijd ook al niet zo nauw ! Antonie
was echt vijf jaar jonger dan in dit bericht werd beweerd…
Ook in de vroege
negentiende eeuw
bestonden er al boeken
voor de jeugd. Ze zijn
nauwelijks vergelijkbaar met wat er nu
zoal op de markt
verkrijgbaar is.
Meestal was de inhoud
van zoʼn boekje erg
moralistisch van aard.
De kinderen moesten
er iets van leren. Dat
er toen al geschreven
werd over de ontaarde
jeugd is voor ons,
21e eeuwers, haast
ondenkbaar….

Wie de andere deelnemers waren is helaas niet bekend…

Schoolmeesters komen en gaan. Zo ook de heer Kuipers die in
1838 vertrekt. Op de school blijft Joannes van der Heijden, oud
21 jaren, geëxamineerd in Brabant, kwekeling te Heusdenhout,
achter. Of hij gemachtigd was zelfstandig de school te draaien, is
niet bekend….

Dit boekje werd uitgegeven in 1820.
Wederom werd het “netwerk” gebruikt om aan een nieuwe
schoolmeester te komen. Had men geen haast? Het lijkt er wel
op. Het is natuurlijk ook mogelijk dat Heusdenhout niet meteen
de meest tot de verbeelding sprekende standplaats was voor
een jonge ambitieuze onderwijzer. Het vergelijkend examen was
pas ruim twee jaar later. Kregen de Heusdenhoutse kinderen
ondertussen les of hadden ze een heel grote, lange vakantie?

Het examen vond plaats op 31 juli 1840. Vier sollicitanten werden
aan de tand gevoeld en de beste daarvan kreeg de baan.

Een opvolger moest gevonden. Nu ging dat niet van de ene op
de andere dag. Via de geëigende kanalen werd een vacature uitgezet en dan was het maar te hopen dat er snel werd gereageerd. Zo gebeurde het dat pas op 13 januari van het volgende
jaar 1823 een vergelijkend examen plaatsvond op het Raadhuis
van Ginneken teneinde een nieuwe schoolmeester te kunnen
benoemen. De gelukkige was Johannes Kuipers.
VOOR BEWONERS, DOOR BEWONERS

Leon Colbers
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Theodorus Ingenhoven uit Breda kwam als beste uit de bus en
werd dus benoemd aan de Heusdenhoutse school.

Er werd voortdurend geïnspecteerd of het gegeven onderwijs aan
de verwachtingen voldeed. Zo hier en daar stak men de
loftrompet over de kwaliteiten van de onderwijzers en de
instanties die zorg droegen voor de huisvesting van onderwijzers
en het inrichten van een school.

Uit onderstaand stukje blijkt dat de Heusdenhoutse kapel niet
altijd tot school heeft gediend. Pas vanaf 1845 was dat het
geval…

Het tweede deel van dit verhaal leest u in ons septembernummer.
Dolf Piederiet, lid werkgroep Heusdenhouts Historie
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