EEN INITIATIEF UIT 1853
HET ONTSTAAN VAN DE HAVELOOZE SCHOOL
TE ROTTERDAM')
DOOR DR. P.A.C. DOUWES

O

P een herfstdag van het jaar 1853 wandelden twee
Rotterdamse dames in de Boompjes. Omdat ik, ondanks
alles, geen Rotterdammer ben, moet ik het voorzetsel 'in'
laten voor wat het volgens de bronnen blijkbaar moet zijn, want
dit spraakgebruik luistert in Rotterdam nauw. Ik heb zelf'op' de
Crooswijksesingel en 'in' de Jonker Fransstraat gewoond en
deed in die tijd bezoeken 'op' de C roos wij kse weg en 'in' de
Crooswijksestraat. De beide genoemde dames wandelden dus
'in' de Boompjes.
Laten we even proberen ons een voorstelling te maken van het
decor van die wandeling van 125 jaar geleden. Geen grote
kantoren of bankgebouwen, maar een aaneengesloten rij van
meest statige woonhuizen, grotendeels nog in volle zeventiendeen achttiende eeuwse glorie. In volle glorie ook nog de bomenrij
waaraan het Maasfront zijn naam ontleent. Geen Maasbruggen
nog, maar een ongebroken uitzicht over de gehele rivierbocht en
aan de overkant een nog bijna volstrekt landelijk Feyenoord,
waar alleen het verre etablissement van de Maatschappij voor
Scheeps- en Werktuigbouw voorbode was van een bedrijvigheid,
waarvan op dat ogenblik waarschijnlijk zelfs Lodewijk Pincoffs
nog niet kon dromen.
Overigens zal de blik van de wandelende dames wel niet alleen
in de verte gegaan zijn. Zij zullen wel vooral oog hebben gehad
voor wat ongetwijfeld het meest levendige deel van het decor
vormde: de schepen, die aan de gloednieuwe Maaskade afgemeerd lagen^). Hun fascinerende uiterlijk - de zeilschepen
domineerden nog, maar des te meer vielen de nieuwerwetse
stoomschepen op -, de geuren, het lawaai, de bedrijvigheid die zij
meebrachten, moesten wel de belangstelling van de voorbijganger trekken. De rechtgeaarde Rotterdammer konden zij met
een zekere voldoening vervullen, omdat die bedrijvigheid getuigde van groeiende welvaart en nieuwe perspectieven voor zijn
stad.
De aandacht van de beide dames werd echter door iets anders
getrokken, door een onbeduidend detail aan de zelfkant van die
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bedrijvigheid. Zij zagen een troepje jongens, die 'gevallen'
koopwaar in een zak verzamelden. Ik citeer nu verder de
chroniqueur, die kennelijk uit een levende overlevering het
voorval te boek stelde*): 'De aandacht dier dames viel vooral op
twee knapen, die over den buit aan het twisten waren, en onder
dat geschil geweldig vloekten. Zij spraken hen aan en vroegen
aan den een, waarom hij dit deed, en of hij wel wist, dat dit zoo'n
groot kwaad was. "Wel neen", zei de jongen, "dat zeit mijn
vader altijd, als hij dronken is, en opspeelt." En nu ontstond er
een gesprek, waaruit duidelijk bleek, in welk een verregaande
onkunde en diepe ellende deze arme kinderen opgroeiden'.
Wij hebben niet veel beschrijvingen van het leven van de
onderste lagen van de bevolking van Rotterdam uit de negentiende eeuw. Na de schrijvers van de Physiologie uit 1844*)
zouden eerst tientallen jaren later anderen daar opnieuw een
beeld van geven: Van Groeningen, Spiekman, Van Abcoude*).
De bewaard gebleven herinnering uit 1853 laat echter zien, dat
ook Rotterdam zijn scharrelaartjes kende, zoals Mayhew ze
omstreeks dezelfde tijd in Londen aantrof. Hij wist kinderen aan
het praten te krijgen, die een nog troostelozer vorm van
scharrelen beoefenden: het verzamelen van afval in de modderige ondiepten van de Theems. De beschrijving, die een van de
kinderen van zijn leven gaf, wil ik U niet onthouden*):
'He stated that his father was a sailor who had been hurt on
board ship, and been unable to go to sea for the last two years.
He had two brothers and a sister, one of them older than himself;
and his elder brother was a mud-lark like himself. The two had
been mud-larking more than a year; they went because they saw
other boys go, and knew that they got money for the things they
found. They were often hungry, and glad to do anything to get
something to eat. Their father was not able to earn anything, and
their mother could get but little to do. They gave all the money
they earned to their mother. They didn't gamble, and play a
pitch and toss when they had got some money, but some of the
big boys did on the Sunday, when they didn't go a mud-larking.
He couldn't tell why they did nothing on a Sunday, "only they
didn't"; though sometimes they looked about to see where the
best place would be on the next day. He didn't go to the ragged
school; he should like to know how to read a book, though he
couldn't tell what good it would do to him. He didn't like mudlarking, would be glad of something else, but didn't know
anything else that he could do'.
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Hoewel de tijdgenoot ongetwijfeld bezwaar zou hebben
gemaakt tegen een vergelijking van Rotterdamse toestanden met
die in de meer dan twintig maal zo grote miljoenenstad Londen,
lijken de verschillen in het perspectief van een tijdsafstand van
meer dan een eeuw en bij de schaarste aan andere gegevens aan
gewicht te hebben verloren ten opzichte van de overeenkomsten.
Tot die overeenkomsten behoort in het licht van ons onderwerp
ook de terloopse vermelding van een instituut, dat zich op de
opvang van deze ongelukkige kinderen richtte: de ragged school.
In ons verhaal zal die nog een rol blijken te spelen.
Maar eerst moeten we wijzen op een verschil tussen de beide
beschrijvingen, dat ook na een eeuw nog onmiddellijk in het oog
springt, nl. het gezichtspunt van de waarnemer. Henry Mayhew
was een journalist, die zijn observaties oorspronkelijk in de
vorm van krantenartikelen publiceerde. Naar Rotterdamse
maatstaven gerekend staat zijn werk wat dichter bij de Physiologie dan bij dat van de journalist-vakbondsleider-politicus
Spiekman - al is de kwaliteit van Mayhew's waarnemingen, nog
onlangs 'a monument to ethnographic effort' genoemd, van
geheel ander gehalte dan die van Dutillieux en Van der Voo.
Dat de beide in de Boompjes wandelende dames geheel anders
op hun confrontatie met straatjongens reageerden, was al te
beluisteren in de beschrijving van die ontmoeting en zal uit het
vervolg nog wel verder blijken. In hun reactie lag zeker iets van
de ontsteltenis, om niet te zeggen van het afgrijzen, dat wel vaker
gegoede dames zal hebben bevangen, wanneer zij over de
grenzen van de stand, die hun leefwereld vormde, heen konden
kijken in een leefwereld die hun ruimtelijk zo nabij, maar
inhoudelijk volstrekt vreemd was; of wanneer zij vanuit het
veilige patroon van kerkelijke waarden en conventies geconfronteerd werden met tijdgenoten, die zich daar blijkbaar niets aan
gelegen lieten liggen.
Maar de ontmoeting zou ons niet zijn overgeleverd en ook de
moeite van het navertellen niet waard zijn, als er niet nog iets
meer was geweest. Iets wat het schokeffect veroorzaakte dat aan
deze ontmoeting een vervolg zou geven. Ik zou dat meerdere niet
allereerst willen aanduiden als medelijden, bewogenheid of
bekeringsijver, ook al doen de bewoordingen van het verhaal
vermoeden, dat zulke emoties wel bij de dames naar boven
kwamen. Wezenlijker echter lijkt mij een element van verwondering, van nieuwsgierigheid bijna, dat hen er toe bracht te
luisteren, te observeren, in zich op te nemen wat deze straat177

schooiertjes te zeggen hadden. Op dat punt is er nog een
overeenkomst met de Londense journalist, die verwaarloosde
kinderen aan het praten wist te krijgen: ook van de ontmoeting
van de twee dames wordt meegedeeld, dat er 'een gesprek'
ontstond. We behoeven de inhoud van dat gesprek niet verder te
kennen om het waarschijnlijk te kunnen achten, dat de straatjongens in de Boompjes bij deze volwassenen eenzelfde soort
interesse bespeurden als hun Londense lotgenootjes bij de man,
aan wie zij hun levensomstandigheden vertelden. Dat is de
interesse die geboren wordt uit verwondering over het vreemde,
die aan dat vreemde de ruimte geeft en daarom vertrouwen wekt.
Zonder zulk vertrouwen konden de verschillen in sociale status,
in mentaliteit, in leeftijd, die evenzoveel barrières vormden voor
een gesprek in die situatie, onmogelijk worden overwonnen. De
interesse, die vertrouwen wekte, was in dit geval van fundamentele en blijvende betekenis.
Het wordt tijd, dat we wat nader kennis maken met de dames,
aan wie deze ontmoeting overkwam. De oudste was Catharina
Quirina SuermondO, 38 jaar oud en sinds tien jaar gehuwd met
de suikerraffinadeur William Gregorius Herklots. Zij stamde uit
een bekend Rotterdams geslacht: haar overgrootvader had ruim
honderd jaar tevoren het handelshuis E. Suermondt & Zoonen
gesticht.
Haar moeder was Mary Twiss, afkomstig uit een Engelse
familie, die zich in 1742 in Rotterdam had gevestigd en daar
sindsdien volledig was ingeburgerd®).
Catharina Quirina's echtgenoot, William Gregorius Herklots, was achttien jaar ouder dan zij en dus op dit ogenblik 56
jaar. Hij was in het Rotterdam van zijn dagen zeker geen
onbekende. De familie Herklots was zowel zakelijk als door
huwelijksrelaties nauw gelieerd aan het geslacht Van Oordt, dat
in de Rotterdamse suikerindustrie de toon aangaf. William
Gregorius' vader was met ene Van Oordt gehuwd') en had zich
in 1806 in een compagnieschap met twee leden van dat geslacht
verbonden'°). Die connecties hadden hun betekenis in 1853 nog
niet verloren, zoals blijken zal. William Gregorius zelf behoorde
tot de kring van het Réveil, die overigens in de Maasstad, in
tegenstelling tot Amsterdam en Den Haag, vrij beperkt was
gebleven. In 1841 en 1842, dus kort voor zijn huwelijk, had hij
zich verdienstelijk gemaakt als secretaris van het Rotterdams
comité dat het initiatief nam voor een adresbeweging tegen de
slavernij in Suriname").
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Nog een laatste bijzonderheid: het echtpaar Herklots-Suermondt bewoonde een huis in de Boompjes - dat kan verklaren,
waarom de wandeling, waarmee ons verhaal begon, op die plek
plaatsvond.
De andere wandelaarster was de 33-jarige Pietronella Susanna
Kruijff, juist negen jaar tevoren gehuwd met de commissionair
Meinhard Retemeyer. De naam Kruijff had in Rotterdam
ongetwijfeld ook al een bekende klank. Een genealogie van deze
familie is mij niet bekend, maar ik ontmoette bij mijn studie over
de Rotterdamse diakonie twee leden ervan omstreeks deze tijd
als diaken'^). De een was effectenhandelaar, de ander advocaat;
deze laatste vermaakte vele jaren later een kapitaal aan de
diakonie, waarmee een naar hem genoemd fonds gevormd zou
worden. Pietronella Susanna Kruijff was de dochter van een arts
uit Delfshaven. Zij was gehuwd met de zestien jaar oudere
Meinhard Retemeyer, die in Putten was geboren. Hij behoorde
tot de Lutherse gemeente en zijn naam bleef verbonden aan
enkele charitatieve instellingen'^). In welke relatie hij stond tot
de Retemeyer, die in de jaren twintig bij Da Costa privatissima
had gevolgd'"), is mij niet bekend, evenmin als ik de vraag kan
beantwoorden of hij wellicht deel uitmaakte van de Rotterdamse
Réveil-kring. Het antwoord op die vraag zou misschien wat
meer licht kunnen werpen op de onderlinge betrekking tussen de
twee wandelaarsters, die elkaar vrij goed moeten hebben
gekend; doch naar dat stukje voorgeschiedenis kunnen wij
slechts gissen.
Het echtpaar Retemeyer moet, als wij de adresboeken mogen
geloven, tussen 1852 en 1854 verhuisd zijn van de Coolsingel
naar de Schiekade. Dit feit in verband te willen brengen met de
wandeling der beide dames, zou ons echter regelrecht in het rijk
der fantasie brengen.
En nu wij toch van de heldere plaatsbepaling en de concrete
ontmoeting in de mist van historische onzekerheid lijken te
verdwijnen: is het niet vaak zo, dat de gebeurtenissen die
werkelijk belangrijk zijn, zich aan historische waarneming
onttrekken? Om bij ons geval te blijven: men zou nu willen
weten, hoe uit de beschreven ontmoeting de idee werd geboren
om een inrichting voor haveloze kinderen te beginnen, langs
welke lijnen de signalen liepen, die de zes eerste initiatiefnemers
bij elkaar hrachten, hoe men aan het eerste onderkomen kwam
en met wat voor verwachtingen op 28 november 1853 met het
werk werd begonnen. Maar wij mogen ons al gelukkig prijzen,
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dat vier maanden later een secretaris zou worden gekozen met
zoveel zin voor geschiedschrijving, dat hij alle besluiten vanaf
dat eerste begin boekstaafde en wij in elk geval vanaf dat
moment de hele ontwikkeling op de voet kunnen volgen'*).
Toch denk ik, dat niet die ijverige en gewetensvolle secretaris,
maar de overlevering het antwoord bewaard heeft op de vraag,
wat nu het gebeuren was, waarmee alles begon. Laten wij nog
eenmaal naar die overlevering luisteren, zoals die vijftig jaar
later geboekstaafd werd. Niet het idee van een haveloze school,
zelfs niet het idee om iets te ondernemen was het beslissende
moment, zegt die overlevering. Het beslissende moment was die
ontmoeting op een herfstdag in de Boompjes. Laat ik twee
redenen mogen aangeven, waarom ik meen, dat die overlevering
het in dezen bij het rechte eind heeft.
De eerste is dat het element van nieuwsgierigheid, van
oprechte belangstelling voor wat in de kinderen omging, vanaf
het begin een karakteristiek kenmerk van de Havelooze School
is geweest. Op Goede Vrijdag 1854 - men is nog maar een paar
maanden aan de gang - sluit men de school niet: 'de leden zijn
van oordeel dat kinderen als daar worden aangetroffen niet ter
kerke gaan en in de gezinnen geene opleiding ontvangen'; een
maand later heet het 'de vakken van onderwijs leveren te weinig
verscheidenheid voor deze kinderen'; maar nog duidelijker zal
enkele jaren later deze bereidheid om zelf van de omgang met
deze kinderen wijzer en rijker te worden zijn uitdrukking vinden
in een uitspraak van het hoofd Van der Laaken, door het bestuur
in een jaarverslag onderstreept: 'de school is voor mij waarlijk
eene leerschool geweest''*). Zo'n uitspraak klinkt des te meer
authentiek, omdat zij zo volledig uit de toon valt in een tijd, dat
onderwijzers per definitie alles beter wisten dan leerlingen,
hogere standen dan lagere. Die authenticiteit kan, omdat zij
blijkbaar gezamenlijk door de initiatiefnemers werd gedragen,
alleen berust hebben op een authentieke ervaring van die
initiatiefnemers zelf, die er op neerkwam, dat deze kinderen hen,
hoe deftig en rijk zij ook waren, iets te zeggen hadden, ja, dat zij
van die kinderen iets konden leren.
Mijn tweede reden om dit te beweren is gelegen in een
vergelijking. Amper twee jaar na de Havelooze School werd een
Inrigting tot wering der bedelarij van kinderen opgericht. Het
dertiental heren, dat hiertoe het initiatief nam, heeft ons over
zijn motivatie niet in het ongewisse gelaten. Ik citeer de
advertentie, die zij plaatsten in de Rotterdamse kranten van
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8 januari 1856"):
'De ondergeteekenden, sedert lang overtuigd van het verkeerde, dat er gelegen is in het uitreiken van aalmoezen langs de
straat aan bedelaars, hebben met leedwezen bespeurd dat die
bedelarij zich telken jare bij vernieuwing vertoont en niet altijd
door de politie geheel kan worden geweerd'.
Hier spreken geen mensen vanuit de ervaring dat een vreemde
leefwereld voor hen open ging, omdat zij zichzelf voor anderen
openstelden; hier spreken gezeten burgers, die al dat gebedel
maar lastig en ontsierend vinden en het eigenlijk zichzelf kwalijk
nemen dat hun rationele overwegingen de emotionele impuls om
toch maar wat te geven nog niet hebben kunnen onderdrukken:
'Toch geeft de voorbijganger het meest en het liefst aan zulke
kinderen; hij doet dat uit een goed en edel beginsel, waarvoor de
ondergeteekenden allen eerbied hebben, maar hij vergeet dat hij
bij zw/& eene toepassing van dat beginsel het pauperisme op
groote schaal in de hand werkt; dat hij de moraliteit van het kind
in den grond helpt bederven, dat hij de ouders stijft in het
afrigten hunner kinderen tot die soort van industrie en dat hij
door zijne weldaad veel kwaad stichtende, die weldaad onthoudt
aan den eerlijken en waarlijk behoeftigen arme, wiens nood in
den regel meer dringend is'.
Dit soort rationalisaties om zich af te sluiten voor de echte
ontmoeting doet het altijd goed. Binnen een week was er,
behalve f 4000,- startkapitaal, ook een lokaal, medewerking van
de gemeente, brood uit de stadsbakkerij en een onafzienbare rij
van sollicitanten naar de positie van directeur van de nieuwe
instelling'®). Bij de Havelooze School ging dat allemaal wel wat
anders, waarover straks meer.
Niet alleen de korte tijdsafstand en de gerichtheid op kinderen
uit de onderste maatschappelijke lagen doet een vergelijking van
de twee instellingen, Havelooze School en Inrigting tot wering
der bedelarij van kinderen, voor de hand liggen. De instellingen
werkten nauw samen: het hoofd van de Havelooze School gaf
aan de Inrigting zang- en handwerkles en toen de Inrigting in
1867 bij gebrek aan emplooi werd opgeheven, ging een deel van
het batig saldo naar de Havelooze School 'vooral op grond van
de diensten door die inrigting aan de onze bewezen'^).
Maar het gaat te ver om de beide instellingen zozeer over één
kam te scheren, dat ze in het historisch perspectief gaan
samenvallen. Te meer moeten in dezen de historische puntjes op
de i worden gezet, omdat de eerste directeur van de Inrigting tot
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wering der bedelarij van kinderen niemand anders was dan de
bekende Jacob de Vletter, rondom wiens persoon de onlustgevoelens in het Rotterdam van de zestiger jaren tot ontlading
zouden komen. Die ontlading hangt ook met 's mans voorgeschiedenis samen en daarom is accuratesse ten aanzien van zijn
loopbaan ook in breder verband van enige betekenis^). Welnu,
Jacob de Vletter was nimmer aan de Havelooze School verbonden, maar was wel van januari tot oktober 1856 directeur van de,
laten wij nu maar zegen, zusterinstelling.
Er waren nog meer verschillen. De kinderen die de Havelooze
School bezochten, kwamen vrijwillig, naar de Inrigting werden
zij met de sterke arm van de politie getransporteerd. De
Havelooze School was een instelling met een duidelijk godsdienstig karakter, de Inrigting wilde 'geheel onpartijdig' zijn.
Dat gaf al in 1856 moeilijkheden, toen bleek dat alleen
protestantse bedelaartjes in aanmerking kwamen om op transport gesteld te worden naar Kaap de Goede Hoop (zo bedreef
Nederland daar toenmaals kolonisatie); dat gaf zelfs nog
moeilijkheden bij de opheffing, toen er over gestemd moest
worden of een deel van het saldo wel naar de Havelooze School
kon gaan. Een zeer opvallend verschil voor wie in de notulenboeken van beide instellingen bladert (gelukkig beide onder de
goede zorgen van het Gemeentearchief gebracht) is de schrille
tegenstelling tussen de goede verstandhoudingen binnen de
kring van bestuurders en personeel van de Havelooze School en
de verdachtmakingen, intriges en onenigheden bij de Inrigting en waarlijk niet alleen tussen de voorzitter en de directeur, al is
daarop vanwege de latere rol van de laatste de meeste aandacht
gevallen.
Ik moet eerlijk bekennen, dat er ook een groot verschil is in
mijn eigen appreciatie van de beide instellingen. Ik zal met veel
genoegen nog wat dieper ingaan op het eerste jaar van de
Havelooze School, omdat ik die beschouw als een voorbeeld van
geëngageerd dienstbetoon aan een van de zwakste groepen in de
toenmalige samenleving. De Inrigting tot wering der bedelarij
van kinderen zal echter een andere geschiedschrijver moeten
zoeken; haar kan ik niet anders zien dan als een schoolvoorbeeld
van de wijze, waarop de negentiende eeuw zich van deze groepen
trachtte te ontdoen (tot in de meest letterlijke betekenis toe).
Al deze verschillen hangen naar mijn stellige overtuiging ten
diepste samen met de motivatie, die aan het ene en die aan het
andere initiatief ten grondslag lag. Bij de Inrigting ging die
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motivatie niet verder dan belangstelling voor het welbevinden
van de eigen geprivilegieerde klasse; bij de Havelooze School
brak tenminste iets door van belangstelling voor de persoon van
de ander, die men langs de weg aantrof in de gedaante van een
paar straatschooiertjes, die handelswaar gapten, ruzieden en
vloekten. Ziedaar de tweede reden, waarom ik die ontmoeting
zoveel betekenis heb toegekend en er zo uitvoerig bij ben blijven
stilstaan.
Enige tijd later troffen de beide dames elkaar opnieuw in de
Boompjes. Hoeveel later, is mij niet bekend, maar ik neem aan,
dat de tijdsafstand eerder in dagen dan in weken geteld zou
moeten worden. Het voorbeeld van de Inrigting tot wering der
bedelarij van kinderen laat wel zien, hoe ook de Rotterdammers
van die dagen van opschieten hielden: 5 januari 1856 de eerste
vergadering, 8 januari publicatie van het initiatief, 13 januari
benoeming van een directeur en als dan op 23 januari de derde
vergadering wordt gehouden, nog geen drie weken na de eerste,
is de inrichting al in vol bedrijf. Overigens wordt dit record, als
de bronnen op dit punt betrouwbaar zijn, door de Havelooze
School nog gebroken, want op 28 november 1853 werd de eerste
vergadering van de initiatiefgroep gehouden en op 6 december
werd met het werk een begin gemaakt.
In feite is dus al tot de start van het projekt besloten, wanneer
de eerste vergadering wordt gehouden en zijn waarschijnlijk ook
al voorbereidingen voor die start getroffen. Maar naar het besef
van de tijdgenoot dient er eerst een comité, commissie, bestuur
of hoe men het noemen wil, van verantwoordelijke personen te
zijn, dat de besluiten formeel voor zijn rekening neemt. Eerlijk
gezegd betwijfel ik enigszins of dat werkelijk zo heeft plaatsgevonden als het notulenboek ons wil doen geloven: in de
geformaliseerde orde van een vergadering, waarin de besluiten
een voor een op een rij worden gezet. De reden voor die twijfel is
gelegen in het feit, dat de eerste secretaris pas op 15 maart 1854,
dus bijna vier maanden later, benoemd werd en dat deze het was,
die het notulenboek aanlegde. Omdat hij zelf pas op 30 januari
1854 voor het eerst een vergadering bijwoonde, kan hij voor de
drie bijeenkomsten, die daaraan volgens het notulenboek zijn
voorafgegaan, niet uit eigen herinnering of aantekeningen
hebben geput, maar moet hij die van zijn medebestuurders
gebruikt hebben. Van de tweede en derde vergadering geeft hij
een zo gedetailleerd verslag, dat het aannemelijk lijkt om te
veronderstellen dat daarvan wel wat schriftelijke aantekeningen
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gehouden zullen zijn, maar wat hij over de eerste vergadering te
boek stelde is in feite niet meer dan een opsomming van de
voorbereidingen die nodig waren om tot de start te kunnen
overgaan. Er zal op die 28ste november zeker een bijeenkomst
gehouden zijn, waarin de initiatiefgroep zich definitief constitueerde en formeel tot de oprichting van een 'Inrigting voor
havelooze kinderen' besloot, maar de eisen van het werk zullen
daarin ongetwijfeld meer aandacht gekregen hebben dan die van
het formeel bestuurlijk functioneren.
Intussen doet de reconstructie der gebeurtenissen van de
eerste secretaris ook wel recht aan de historische feiten. Er moest
immers eerst een groep mensen zijn, die zich achter het initiatief
wilde stellen, wilde dit van de grond komen. Het vormen van die
groep moet de eerste stap zijn geweest.
Welnu, die groep was er op 28 november, hoe klein ook. Om te
beginnen hadden de beide dames uit het begin van ons verhaal
hun echtgenoten weten te interesseren voor een plan, dat
misschien ais directe gevolg van hun wandeling bij hen zelfwas
gerezen, maar dat ook pas in hun gesprekken met de mannen
vorm kan hebben gekregen. Hoe dit ook zij, William Gregorius
Herklots en Meinhard Retemeyer behoorden tot degenen, die de
oprichtingsbijeenkomst bijwoonden. Herklots en zijn vrouw
stelden voor die bijeenkomst hun woning ter beschikking en ook
formeel gesproken begon dus de geschiedenis van de Havelooze
School 'in de Boompjes'. Er was op 28 november nog een derde
echtpaar aanwezig: de heer en mevrouw Van Oosterzee. Johannes Jacobus van Oosterzee, op dit moment 36 jaar oud, doctor in
de godgeleerdheid, was sinds 1844 predikant in zijn geboortestad Rotterdam bij de Nederduitsche Hervormde Gemeente, de
'grote kerk' waartoe 57,5 procent van de bevolking behoorde.
Hij was daar de dertiende predikantsplaats komen bezetten, die
de eerste uitbreiding van het aantal predikanten sinds 1716 had
betekend. Hij genoot de reputatie van grote welsprekendheiden
trok, ofschoon of misschien wel omdat zijn preken niet vrij van
effektbejag waren, overal waar hij optrad een groot publiek; zelf
genoot hij, denk ik, ook wel van die reputatie. Die reputatie
maakte hem tot een man van invloed binnen de kerkelijke
gemeenschap en ook wel daar buiten, al stonden zijn opvattingen, zoals hij het later zelf uitdrukte, 'diametraal tegenover'
het liberalisme, dat in Rotterdam van deze jaren de toon
aangaf^). Zijn faam reikte echter veel verder dan Rotterdam,
vooral dank zij zijn wetenschappelijke en publicistische arbeid.
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Daarmee baande hij zich de weg naar het professoraat, waarop
hij echter nog tien jaar zou moeten wachten. In geestelijk opzicht
stond hij de Réveil-kring nabij; hij streefde ernaar de oude
waarden van het Christendom, die in deze tijd vanuit het
opkomend modernisme steeds krachtiger werden aangevallen,
opnieuw te bezielen en te verdedigen, maar zijn grootste kracht
lag in de praktische theologie; misschien is die praktische
gerichtheid ook wel mee bepaald door het klimaat van de
werkstad, waar hij geboren was en bijna twintig jaar arbeidde.
Of de echtparen Herklots en Retemeyer bijzondere persoonlijke connecties met Van Oosterzee hadden, heb ik niet kunnen
achterhalen. Dat hij hen later als 'eenige christelijke vrienden'
aanduidde, zou er op kunnen wijzen, dat zij elkaar kenden uit de
Réveil-kring, die zichzelf in deze jaren met 'Christelijke vrienden' aanduidde, maar kan ook de aanwijzing zijn van de aard
van de relaties, die in de loop der jaren tussen degenen, die de
Havelooze School bestuurden, zouden groeien. Buiten de
persoonlijke relaties kunnen er nog twee redenen geweest zijn
om deze predikant te benaderen: de behoefte om een gezaghebbend man bij het initiatief te betrekken en het feit, dat men de
wijk, die aan Van Oosterzee voor de pastorale arbeid was
toegewezen, de Schiedamsedijk en omgeving, als eerste arbeidsveld op het oog had, omdat daar veel kinderen te vinden waren
van het slag, waarop men zich wilde richten. DeSchiedamsedijk
met zijn vele sloppen en stegen was een van de wijken waarin het
Rotterdamse proletariaat samenklonterde en waar zich bovendien het uitgaansleven van passagierende zeelui placht te
concentreren met alle van het gangbare fatsoen afwijkende
gevolgen van dien.
Van Oosterzee's vrouw, Cornelia Maria Elisabeth de Wilde,
32 jaar oud en geboortig uit Amsterdam, zal waarschijnlijk meer
vanwege het feit, dat men als echtparen een initiatief nam dan
om haar eigen kwaliteiten zijn aangezocht. Er is in de annalen
van het eerste en meest drukke jaar van de Havelooze School
geen enkele aanwijzing te vinden van een eigen aandeel in het
werk harerzijds. Dit is echter niets bijzonders in een periode,
waarin mannen zo volstrekt de toon aangaven en vrouwen een
levenstaak hadden in het baren van kinderen. Cornelia Maria
Elisabeth van Oosterzee was daarvan een goed voorbeeld: tussen
1841 en 1859 bracht zij dertien kinderen ter wereld en zij bleef
daar voldoende gezond bij om de leeftijd van 68 jaar te
bereiken^). Eerder is het opvallend, dat men van meet af aan
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niet alleen mannen, maar ook hun vrouwen in de bestuurlijke
kring opnam en daarmee koos voor een in dit opzicht paritaire
bestuurssamenstelling, die in de komende jaren consequent zou
worden volgehouden. Blijkbaar was het gevoelen, dat men bij de
zaak, waar het hier om ging, de inbreng van vrouwen niet kon
missen, al was het maar omdat het vrouwen waren geweest, die
er de eerste stoot toe hadden gegeven. Dat dat geenszins vanzelf
sprak, zou twee jaar later de Inrigting tot wering der bedelarij
van kinderen laten zien: zowel het initiatief als de samenstelling
van het bestuur waren daar uitsluitend een zaak van mannen.
Eenmaal bij elkaar, besloot men dus tot de oprichting van een
'inrigting voor havelooze kinderen'. Met de keuze van het woord
'haveloos' sloot men zich aan bij twee eerder in ons land op gang
gekomen initiatieven, een in Utrecht en een in Amsterdam. De
Amsterdamse Havelooze School is het meest bekend gebleven,
vooral dank zij de figuur van N.M. Feringa, die er enkele
maanden na de opening in 1849 de leiding van kreeg en van
daaruit in de Réveil-kring, later ook in de kerkelijke strijd en in
de schoolstrijd een bekende figuur zou worden^). Minder
bekendheid verwierf de Havelooze School te Utrecht, die haar
bestaan op onopvallende wijze tot kort voor de tweede wereldoorlog wist te rekken. Toch is juist dat initiatiefin ons verband
interessant, omdat het als eerste de idee van haveloze scholen in
ons land introduceerde en omdat het aantoont, dat dit idee
inderdaad aan de Engelse 'ragged schools' was ontleend.
In het jaarverslag over 1860-1862, nog aanwezig in het
Utrechtse Gemeentearchief, gaf de Utrechtse instelling het eigen
relaas van haar ontstaansgeschiedenis. Die werd teruggevoerd
tot 1836, toen met evangelisatiewerk in de achterbuurten van
Utrecht werd begonnen. Men had daarvoor een evangelist
aangetrokken, die al spoedig met het probleem geconfronteerd
werd, dat er kinderen rondzwierven waarvoor geen opvang
aanwezig was. Terwijl men in de kring, die het evangelisatiewerk
droeg, naar middelen zocht om daar iets aan te doen, kreeg
iemand een Frans geschriftje in handen, getiteld 'Des Ecoles
déguenillées en Angleterre'. Dit leek een mogelijke oplossing te
bieden voor het probleem, waar men in Utrecht mee zat. Er
werden dus contacten met Engeland gezocht en de gegevens, die
daaruit verkregen werden gaf men door in een maandblaadje dat
de naam 'Weergalm' droeg. Bij het doorgeven van informatie
liet men het niet: naar het Engelse voorbeeld werd ook in Utrecht
een instelling opgericht onder de naam 'Haveloozen School'
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waarmee men de Engelse uitdrukking 'Ragged School' had
vertaald. Die vertaling werd in Amsterdam en Rotterdam
gevolgd. Te Rotterdam werd op een bepaald moment zelfs
bewust besloten het woord 'haveloos' niet te vervangen door
'verwaarloosd'.
Deze ontstaansgeschiedenis reflecteert duidelijk het geestelijke klimaat, waarin de Utrechtse instelling tot stand kwam.
Evenals in Amsterdam en Rotterdam het geval zou zijn, was dat
het klimaat van het Réveil, in deze jaren als beweging bezig 'de
praktijk te zoeken'^). De ontwikkeling van evangelisatie naar
sociaal werk is een typische karaktertrek van de ontwikkeling
die men daarbij telkens kan constateren, tot bij de meest op de
praktijk gerichte Réveilman, O.G. Heidring, toe. Ook de
internationale oriëntatie, waardoor de eerste kennisname in
Nederland van de Engelse ragged schools via een Frans
geschriftje kon gaan, was een kenmerk van het Réveil. Belangrijk is verder, dat men de nieuwe ideeën in eigen land begon te
verspreiden via een periodiekje, dat zich wel weer voornamelijk
op kringen van en rondom de 'Christelijke vrienden' zal hebben
gericht. De Utrechtse instelling had nog een eigenaardigheid,
waarin de latere haar slechts ten dele gevolgd zijn. Het bestuur
bestond er aanvankelijk volledig uit vrouwen. Pas jaren later zou
er een tweetal mannen aan worden toegevoegd, maar die bleven
ten opzichte van de zeven vrouwelijke bestuursleden ver in de
minderheid en moesten zich bovendien het voorzitterschap van
een vrouw laten welgevallen. Bij gebrek aan gegevens moet ik het
antwoord op de vraag, waar deze opvallende eigenaardigheid
vandaan kwam, schuldig blijven. De latere initiatiefnemers in
Amsterdam en Rotterdam gingen niet over tot deze extreme
vorm van vrouwelijk zelfbestuur; maar wel kunnen we constateren, dat evenals in Rotterdam ook in de hoofdstad het eerste
initiatief door drie mannen en drie vrouwen werd genomen. De
Havelooze Scholen zijn vanaf het eerste moment evenzeer een
zaak van vrouwen als van mannen geweest.
Wij volgen het spoor naar de oorsprong nog even verder
terug, nu dus naar de overzijde van de Noordzee^). Daar waren
in 1844, toen zij een Ragged School Union vormden, al ongeveer
twintig van deze scholen en in de jaren daarna nam hun aantal en
hun betekenis nog met sprongen toe. In 1848 werden gegevens
uit deze scholen in het parlement gebruikt, in 1851 telde men er
ongeveer zestig, waarvan een derde in Londen. Ik acht mij niet
voldoende ter zake kundig om hun plaats en ontwikkeling in het
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Engelse onderwijs- en sociale systeem te schetsen; wel ligt het
voor de hand te veronderstellen, dat zij hun opbloei mede te
danken hadden aan het feit, dat zij de steun kregen van mannen
met naam op publicistisch en bestuurlijk terrein. Publicist was
Dr. Guthrie, wiens boeken over de ragged schools blijkbaar een
soort bestsellers waren; bestuurder was Lord A. Ashley Cooper,
later Graaf van Shaftesbury, die behoorde tot de zgn. Evangelische richting. Deze richting liet zich niet alleen in het parlement
horen, doch was ook op het terrein van de in- en uitwendige
zending actief. Vanaf 1831 werden al jaarlijkse meetings over het
werk op dit terrein belegd in de Exeter Hall te Londen").
Stichters van de ragged schools waren deze mannen echter niet.
Als zodanig geldt John Pounds, een schoenlapper in Portsmouth, die rondzwervende kinderen om zich heen verzamelde
in zijn winkeltje van 6 bij 16 voet, hen onderwees, zowel in godsdienst, lezen, schrijven en rekenen als in koken (voorde meisjes)
en schoenlappen (voor de jongens); ook voor de gymnastiek, het
verschaffen vanTdeding en de recreatie, die nog in Rotterdam in
het programma zouden worden opgenomen, waren in zijn werk
de eerste kiemen aanwezig. Hij deed dat allemaal op volstrekt
vrijwillige basis, terwijl hij met schoenlappen zijn brood bleef
verdienen. Met het oog op de latere ontwikkeling, ook in Rotterdam, lijkt mij het belangrijkste aspect van zijn werk te zijn geweest, dat hij de kinderen niet met behulp van geweld, maar door
overreding zijn winkeltje binnen trachtte te krijgen. Hij had altijd gebakken aardappelen bij zich om aan te bieden aan zwervende kinderen, als ze maar bij hem wilden komen. 'He might be
seen running alongside an unwilling boy with one (a potato) held
under his nose!' heet het. In dit opzicht verschilde zijn aanpak
fundamenteel van die van zekere sheriff Watson in Aberdeen, die
daar in 1840 een 'industrial school' stichtte metdebedoelingomalle rondzwervende kinderen te voeden, te onderwijzen en een vak
te leren. Hij kreeg de medewerking van de politie, die eenvoudig
alle zwervende kinderen arresteerde en naar zijn school bracht.
Voor ons is die tegenstelling interessant, omdat tussen de
Havelooze school en de Inrigting tot wering der bedelarij van
kinderen hetzelfde verschil in aanpak bestond als tussen Pounds
en Watson. Mogelijk heeft Pounds op zijn beurt ook voorgangers gehad en gaat de voorgeschiedenis nog verder dan 1835
terug; maar voor het ogenblik hebben wij in elk geval de bron
aangegeven, waaruit de opbloei van de ragged schools in
Engeland en vervolgens in ons land haar inspiratie putte.
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Pounds zelf overleed op nieuwjaarsdag van het jaar 1839 'in the
very act of asking a favour for a poor child' zoals de historie met
gepaste waardigheid en piëteit vermeldt.
Hoewel de Rotterdamse vrienden op hun eerste bijeenkomst
waarschijnlijk het Utrechtse en Amsterdamse en zeker het
Engelse voorbeeld wel voor ogen hadden - de informatie
daarover zal hun zowel via de kanalen van het Réveil als via
directe persoonlijke banden met Engeland hebben kunnen
bereiken - spraken zij in eerste aanleg nog niet van een 'school',
maar slechts van een 'inrigting voor havelooze kinderen'. Zij
zullen dat niet hebben gedaan omdat zij de stichting van een
school niet of nog niet op het oog hadden, want reeds enkele
maanden later troffen zij daartoe gedegen voorbereidingen.
Eerder zal het de twijfel geweest zijn, of het kleine begin dat zij
maakten wel de mogelijkheid bood om tot een school uit te
groeien.
Want hoe simpel was dat begin! Bij een zekere Crama en zijn
vrouw, in de Ketelaarsgang aan de Schiedamsedijk, was voor
een gulden per week een kamer gehuurd waar op maandag,
woensdag en vrijdag tussen 10 en 12 uur een paar kinderen
zouden worden opgevangen door een evangelist, die daarvoor
f 10,- in de maand zou krijgen. Dat was alles; noch Crama en
zijn vrouw, noch de Ketelaarsgang bieden enig verder aanknopingspunt. Wel is de naam van de evangelist bewaard gebleven:
P. van den Hoorn; hij had net het examen voor catechiseermeester gedaan bij het Classicaal Bestuur van Rotterdam en zou
in maart 1854 een benoeming krijgen - en aanvaarden - als
catechiseermeester in Ridderkerk. Verder kunnen we nog narekenen, dat dit begin voorlopig 35 a 40 gulden in de maand moet
hebben gekost - een bedragje dat de oprichters zeker voor eigen
rekening hebben genomen, want pas twee maanden later zou men
een geldwervingsactie gaan starten. Een kleine particuliere
zendingspost - veel meer was dat eerste begin niet, waaruit
binnen een jaar een erkende en geaccepteerde school zou
groeien.
Groeimogelijkheden zaten er van het begin af in. Op 6
december werden acht kinderen opgevangen, twee weken later al
25. Dat laatste werd - ongetwijfeld dankbaar - genoteerd in de
tweede vergadering van het bestuur, die op 21 december 1853 ten
huize van Van Oosterzee plaats vond. Voorlopig bleven de
openingstijden gehandhaafd, maar een eerste uitbreiding van
het programma vond toch al plaats met het besluit, dat 'de
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vrouw van Crama' na twaalven nog gedurende een half uur aan
de meisjes breiles zou geven (tégen een vergoedinkje van f 0,25
per week). Ook haar echtgenoot werd wat meer ingeschakeld en
wel in het opsporen van kinderen, die weggebleven waren; hij
zou daarvoor f 0,50 per week ontvangen.
Vervolgens kwam Van den Hoorn in de vergadering en in zijn
bijzijn werd afgsproken, dat er een schoolbord zou komen en
wat prenten voor 'aanschouwelijk onderwijs' en dat de kinderen
op tweede kerstdag en op 2 januari broodjes en koffie zouden
krijgen. Verder sprak men met elkaar af, dat alleen echt haveloze
en verwaarloosde kinderen toegelaten zouden worden.
Van deze voorboden en aanzetten van de verdere ontwikkeling wil ik in het bijzonder wijzen op het feit, dat men in de
vergadering met de meester overlegde. Dat was destijds bepaald
geen gewoonte, om niet te zeggen zeer ongebruikelijk. De
heersende zede was eerder wat Hildebrand schetste^):
'De president liet den Vader bij zich komen, en daarna den
Vader rondgaan bij de andere Regenten, om ze tot een extra
vergadering te convoceeren. Op die vergadering moest eerst
Keesje binnenkomen, en vervolgens buitenstaan; daarna moest
ook de Vader binnenkomen, en vervolgens buitenstaan. Daarop
werd er een uur gedelibereerd, hetwelk hoofdzakelijk daarmee
werd doorgebracht dat de president gedurig zei dat hij de zaak
aan de heeren overliet, en de heeren gedurig zeiden dat zij de
zaak aan de president overlieten'.
Beets' goedmoedige spot doet het gebruik als iets onschuldigs
voorkomen. Dat leidde de aandacht echter af van het feit, dat
omstreeks dezelfde tijd op allerlei terrein functionarissen hun
professionele deskundigheid begonnen te verdedigen tegen het
amateurisme van de regenten, die hen bestuurden. Twee voorbeelden uit Rotterdam kunnen dat illustreren. Het ene is dat van
de stadsarchitect Adams, die liever ontslag nam dan zich door de
heren van het stedelijk bestuur de wet te laten voorschrijven als
ware hij nog stadstimmerman^) en misschien juist dank zij dat
conflict voor zijn opvolger Rose de weg baande naar een positie
waarin de eigen deskundigheid van de stadsarchitect meer
ruimte kreeg. Het tweede voorbeeld ontleen ik aan de geschiedenis van het Hervormde Lidmatenhuis, dat in 1848 de bekwaamste vader, die het ooit heeft gehad zag vertrekken omdat
deze, Dirk van Frankenhuysen, niet wilde aanblijven na een
reorganisatie, die 'in zijne oogen te vernederend' was en 'hem tot
een Bode verlaagde'^).
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De Havelooze School ging van meet af op een meer moderne
manier met zijn personeel om. Niet alleen werd van het begin af
bewust naar medewerkers met een zekere professionele deskundigheid gezocht (het diploma van catechiseermeester wijst al in
die richting) maar men liet hen ook meepraten over wat er
gebeuren moest, plaatste hen ook in de voorlichting naar buiten
in het volle licht en schroomde niet er omstandig voor uit te
komen, dat hun arbeid en hun contacten met de kinderen van
doorslaggevende betekenis waren voor de ontwikkeling van de
instelling. De Havelooze School van Rotterdam stond daarin
niet alleen: de bekendheid, die Feringa zich als hoofd van de
Amsterdamse zusterinstelling verwierf wijst er op, dat ook daar
aan het initiatief en het inzicht van de gesalarieerde medewerkers
veel ruimte gegeven werd. En omdat in heel het veld van de
inwendige zending, zoals zich dat in deze jaren begon te
ontplooien, niet de bestuurders maar de werkers het meest op de
voorgrond traden, mag men het verschijnsel zelfs in een nog
bredere context bezien. Waar men gedreven werd door de
behoefte om de medemens in nood vanuit zijn eigen situatie te
begrijpen, kwam men er vanzelf toe ook te luisteren naar wie in
de dagelijkse praktijk het dichtst bij die medemens stonden, of
zij nu John Pounds heetten of Otto Gerhard Heidring of P. van
den Hoorn. Het is wel eens goed, zich na anderhalve eeuw te
realiseren, dat de professionalisering van de welzijnszorg hier
een van zijn meest fundamentele uitgangspunten vond; die
overweging kan de maatschappelijke betekenis, die de Réveilbeweging gehad heeft, nog eens in het bijzonder onderstrepen.
Van de derde bijeenkomst, op 18 januari, opnieuw ten huize
van Van Oosterzee, maakte Van den Hoorn het eerste gedeelte
mee. Daarin werden belangrijke besluiten genomen: men zou
voortaan vijf dagen per week in plaats van drie open zijn en
daarvoor de huur met een kwartje per week, het salaris van de
meester met zes gulden per maand verhogen, terwijl ook een
hulpkracht (a f 0,25 per week) zou worden aangetrokken; er
moesten leerboekjes en leien komen en het zingen van versjes
werd op het programma gezet, terwijl 'in overweging blijft het
leeren gedurende een kwartier uurs door spelen aftewisselen'
(waarschijnlijk is dit 'spelen' spoedig daarna ingevoerd als een
eerste stap op de weg naar gymnastiek-onderwijs, dat later een
vaste plaats in het programma kreeg) en tenslotte constateerde
men dat aan kinderen die daaraan grote behoefte hadden,
klompen 'en zelfs eenige kleedingstukken' konden worden
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uitgereikt. Dit is het eerste teken dat er zich een groepje gevormd
had dat door het verschaffen van kleding het prille schooltje
trachtte te ondersteunen. Een halfjaar later blijkt die groep uit
enkele jonge dames te bestaan en we mogen dus wel aanemen,
dat de dames in het bestuur niet stil zaten als het er om ging, hun
geesteskind van de nodige impulsen voor zijn groei te voorzien.
Nadat Van den Hoorn de vergadering verlaten had, werden
nog meer besluiten genomen. De kleine bankjes zouden door
gewone schoolbanken worden vervangen en er moest ook naar
een groter lokaal worden omgezien. Binnen twee weken had men
dat in een 'ruime zolder' aan de Schiedamsedijk gevonden, die
voor f 6,- per maand werd gehuurd. Het werd nu ook tijd om
aan versterking van de financiële middelen te denken. Van
Oosterzee nam op zich, de tekst voor een circulaire te ontwerpen, die in 2000 exemplaren werd gedrukt. In maart werden die
verspreid; het resultaat viel wat tegen: f 384,- aan jaarlijkse
toezeggingen en f 750,48 aan bijdragen ineens. Na een rappel bij
wie niet hadden gereageerd liep dit nog tot f 539,25 aan
jaarlijkse bijdragen en f 1.159,96'/, aan giften ineens op.
Er waren ook nieuwe personele voorzieningen nodig. Voorde
assistent had men al een gegadigde: de ons welbekende Jacob de
Vletter, op dit moment nog een onbekend onderwijzertje aan de
school van het Departement van de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen. Men besloot hem voor een gesprek uit te nodigen,
maar blijkbaar viel hij in deze kring niet zo in de smaak als twee
jaar later bij de dertien heren die de Inrigting tot wering der
bedelarij van kinderen oprichtten.
Men liet namelijk de keus op een ander vallen en wel op
Cornelis van der Hoeven, 'van beroep sigarenmaker'. Hij kan
wel geen ander zijn geweest dan de man, die vanaf 1860 een halve
eeuw lang evangelisatiewerk deed vanuit zijn huis aan de Lage
Oostzeedijk en het daar vlak bij gelegen oefenzaaltje. Ulfers
typeerde hem in een In Memoriam in de Rotterdamsche
Kerkbode^) als volgt: 'een eenvoudig man kan groot zijn, door
in zijn leven niets anders gedaan te hebben dan huisbezoek en
ziekenbezoek, en het Evangelie gepredikt te hebben'. In 1854
was hij 20 jaar oud.
Het belangrijkste besluit van die derde vergadering betrof de
uitbreiding van het bestuur zelf, waarin, nu het werk toenam,
ook meer mankracht dringend gewenst was. Herklots stelde
voor, zijn neef Hendrik Willem Adriaan van Oordt*') en diens
vrouw aan te zoeken. Dat voorstel kan nauwelijks op enig
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bezwaar zijn gestuit. Integendeel: Van Oordt bracht, zoals nog
wel blijken zou, alles mee wat de jonge instelling aan bestuurskracht kon gebruiken. Niet alleen behoorde hij tot de kring van
de meest aanzienlijken in het toenmalige Rotterdam, maar
bovendien had hij als diaken en regent van de diakoniescholen
zijn sporen in de armenzorg en het onderwijs ruimschoots
verdiend en getoond, dat zijn belangstelling in bijzondere mate
naar de kinderen der minst bedeelden uitging. Zijn ruime blik en
zijn grote werklust waren algemeen bekend, bovendien was hij
niet alleen een man van vaste principes, maar ook aangenaam in
de omgang en niet gauw door moeilijkheden uit het veld
geslagen. Behalve aan zijn neef en compagnon Herklots was hij
ook aan Van Oosterzee goed bekend uit de Hervormde kerkeraad, waarin hij sinds jaren een vooraanstaande plaats had, tot
1850 als diaken, daarna als ouderling. Bovendien was hij de
ouderling, die aan Van Oosterzee voor het pastorale werk in
diens wijk was toegewezen. Aan hun samenwerking stond het
blijkbaar niet meer in de weg, dat Van Oosterzee in 1847 de
spreekbuis was geweest van degenen, die in de kerkeraad de weg
hadden versperd voor het meest creatieve voorstel, dat Van
Oordt als diaken ooit had gelanceerd en dat, ware het aangenomen, aan het diakonale werk een nieuw gezicht had kunnen
geven.
Herklots had wel goed gezien, dat de Havelooze School voor
Van Oordt een uitdaging betekende om met gretigheid op in te
gaan. Het kostte geen moeite hem over te halen en dertig jaar
lang, tot zijn dood in 1884, zou hij in het bestuur van die
instelling een drijvende en bezielende kracht blijven. Hij verscheen voor het eerst in de bestuursvergadering van 30 januari
1854 (op dat moment was hij 45 jaar oud). Zijn vrouw, Ida
Wijnkes, trad eveneens toe, maar was de eerste maal verhinderd
aanwezig te zijn, zeer wettig verhinderd, want zij lag nog in het
kraambed na de geboorte van haar tweede kincP). Zij was 31
jaar oud en in 1851 met Van Oordt gehuwd. Diens eerste vrouw
was in 1838 overleden. Het aandeel van Ida van Oordt-Wijnkes
in het bestuur van de Havelooze School bleef volledig in de
schaduw van dat van haar man, die onmiddellijk zijn stempel op
de ontwikkeling zette.
Want reeds in deze eerste vergadering, die hij bijwoonde,
stelde hij voor om de weg naar een officiële schoolstichting op te
gaan door aan het gemeentebestuur autorisatie te vragen voor de
oprichting van een bijzondere school der eerste klasse en nadere
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inlichtingen in te winnen bij de plaatselijke schoolcommissie. Hij
wilde wel op zich nemen de daarvoor noodzakelijke brieven te
concipiëren.
Vóór de Lager Onderwijswet van 1857") kende men een
onderscheid in het lager onderwijs tussen openbare en bijzondere scholen, maar in geheel andere zin dan wij daar thans aan
plegen te hechten. Het onderscheid was zuiver financieel:
scholen die uit de openbare middelen werden bekostigd, heetten
'openbaar', scholen die hun inkomsten uit andere bronnen
trokken 'bijzonder'. Deze laatste waren in twee 'klassen'
verdeeld. De 'eerste klasse' was zeer beperkt, want zij omvatte
alleen de scholen, die van een instelling (weeshuis of ander
gesticht, diakonie, maatschappij tot Nut van 't Algemeen)
uitgingen. Veel omvangrijker in aantal was de categorie van
scholen 'der tweede klasse' die voor eigen rekening van de
onderwijzer werden gedreven. Tot de oprichting van een
bijzondere school kon men slechts overgaan na verkregen
toestemming van de overheid, die daaraan de voorwaarde van
bepaalde kwaliteitseisen verbond, met name ten aanzien van de
opleiding van de onderwijzers.
In principe stond dus de mogelijkheid open om als instelling
of vereniging toestemming te vragen tot het oprichten van een
bijzondere school der eerste klasse, zoals Van Oordt aanbeval.
Maar in de praktijk van het begin der vijftiger jaren kon dat toch
een wat vermetele stap lijken. De ervaring van het laatste
decennium had immers geleerd, dat de overheid weinig toeschietelijk was in het geven van zulke toestemmingen, zeker wanneer
die gevraagd werden door duidelijk levensbeschouwelijk gekleurde groepen. Het was Groen van Prinsterer in 1843 in Den
Haag niet gelukt om autorisatie te verkrijgen; Van der Brugghen
had na veel moeite in Nijmegen wel succes in 1844. Iets
gemakkelijker ging het, wanneer men een nieuwe diakonieschool wilde stichten, omdat deze kosteloos waren en dus aan de
openbare scholen, waar schoolgeld geheven werd, en aan de
particuliere scholen, waaruit onderwijzers hun broodwinning
moesten trekken, geen concurrentie aandeden. Maar de Afgescheidenen hadden de grootste moeite om toestemming te
krijgen voor de oprichting van de scholen en schooltjes, die zij
voor hun kinderen noodzakelijk achtten en waarvoor zij graag
financiële offers wilden brengen - om niet te zeggen, dat deze
'secte-scholen' op grote schaal werden tegengewerkt. De strijd
'om de vrijheid van onderwijs' begon gestalte te krijgen. Een stap
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vooruit leek de bepaling, die in 1848 over het onderwijs in de
Grondwet werd opgenomen en waarin de passage voorkwam:
'Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de
overheid'. Maar de Rotterdammers, die in 1849 autorisatie
hadden aangevraagd voor de stichting van de eerste Christelijke
school, die in 1850 in de Oppert werd geopend, hadden bepaald
geen enthousiasme bij B. en W. ontmoet'*). Men moest toch nog
wel sterk in zijn schoenen staan, om de oprichting van een
bijzondere school tot stand te brengen. Daarom konden de
aanwezige bestuurders ook nog niet direct besluiten dit verreikende voorstel van de nieuwkomer te volgen.
Nog een voorstel deed Van Oordt reeds die eerste keer: hij
suggereerde Adriaan Petrus Johannes van Rossem en zijn
vrouw, Anna Gerdina van der Horst, uit te nodigen tot het
bestuur toe te treden. Evenals Van Oordt zelf was Van Rossem
industrieel, lid van de in Rotterdam welbekende firma van
tabaksfabrikanten. Hoewel hij en zijn vrouw direct tot het
bestuur toetraden, kan ik over hen kort zijn, want reeds in mei
moest hun bestuurslidmaatschap tijdelijk op non-actief worden
gesteld, omdat hij een tweede ambtsperiode als diaken aanvaardde. Wel was na de komst van dit vijfde echtpaar een
bestuursomvang bereikt, die de komende jaren gehandhaafd
bleef en ging men er nu ook toe over een aantal functies te
verdelen. Van Oosterzee werd voorzitter, Retemeyer penningmeester, Van Oordt secretaris. Het was dus zijn handschrift,
waarmee het notulenboek begint; hij zou het secretariaat blijven
waarnemen tot 1856, toen hij zelf opnieuw voor een jaar tot het
diakenambt werd geroepen.
Toen men op 15 maart voor de zesde maal als bestuur
bijeenkwam, was het aantal ingeschreven kinderen opgelopen
tot 70. Niet allen kwamen regelmatig opdagen: het hoogste
aantal, dat men tegelijk bij elkaar had, was 50 kinderen. In die
vergadering kondigde Van den Hoorn zijn vertrek naar Ridderkerk aan, hetgeen het bestuur zeer betreurde. Naar zijn functie
solliciteerden vier personen: Winter, hulponderwijzer aan de
Christelijke school in de Oppert, Besselaar, nu nog aspirantchatechiseermeester, later een van de meest bekende godsdienstonderwijzers van de Hervormde gemeente^), Van Wassenaar, een catecheet uit Delfshaven en R.J. Limburgh, 32 jaar
oud, winkelbediende en evenals Besselaar aspirant-catechiseermeester (nog hetzelfde jaar kreeg hij een aanstelling als catechiseermeester en koster van de Oosterkerk). De laatste werd
195

aangesteld en bleef in functie totdat de instelling als een echte
school ging draaien. Bij zijn afscheid kreeg hij van het bestuur als
blijk van waardering het apologetische werk van Van Oosterzee
' Het leven van Jezus'**); de f 22,- die dat kostte had men er graag
voor over, hoewel de instelling krap bij kas zat.
Langzamerhand werd nu ook een betere huisvesting dringend
nodig. Nadat men zich wat georiënteerd had en achtereenvolgens een lokaal in de Baan, een pand in de Kipstraat en een huis
in de Broederlaan waren besproken, ontstond de behoefte om de
richting waarin men met de instelling verder wilde, wat duidelijker te bepalen. Daartoe gingen Herklots en Retemeyer met hun
vrouwen op reis om in Amsterdam en Utrecht een kijkje te gaan
nemen bij de zusterinstellingen.
In Amsterdam werd de delegatie zeer welwillend ontvangen
en kwam ze bepaald onder de indruk. Er waren daar op dat
ogenblik 180 kinderen, maar men beschouwde de inrichting 'niet
als geleidende tot andere scholen, men staat daarom ook geene
kinderen af aan andere scholen'. Op dit punt wensten de
Rotterdammers bewust een andere koers te volgen: kinderen die
op andere scholen terecht konden, zouden niet worden opgenomen en indien zij toch aanwezig bleken te zijn, op initiatief van
het bestuur naar die andere scholen worden verwezen. In
Utrecht vond men de Havelooze School 'op veel kleiner schaal
ingerigt... en waar zeer weinige eigentlijk havelooze kinderen
werden gevonden'. Naar aanleiding van deze bezoeken formuleerde men nu de definitieve regels voor opname bij de
Rotterdamse instelling:
'1. In den regel worden geene kinderen opgenomen, die op eene
Inrigting te dezer plaats School Onderwijs ontvangen kunnen.
2. Bij voorkeur worden zulke kinderen opgenomen die vanwege
den diepgezonken Staat hunner ouders, noch op de Diaconie,
noch op Stads Scholen onderwijs ontvangen kunnen.'
In dezelfde vergadering, waarin dat gebeurde (de 10de, 22 mei
1854) werd besloten de meisjes behalve in het breien ook in het
naaien les te gaan geven en dat dan niet direct aansluitend aan de
schooltijd (die inmiddels tot drie uur, 9-12, was uitgebreid),
maar in de middag. Maar nu men dan toch in de middag iets ging
doen, stelde Van Oordt voor daar ook de jongens van te laten
profiteren. 'De vakken van onderwijs leveren te weinig verscheidenheid voor deze kinderen' vond hij - ook hij wist te observeren! - en dus wilde hij hen het vak van kleer- of schoenmaker
laten leren. Wie denkt in dit verband niet aan de schoenlapper
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John Pounds? Het bestuur besloot tot een 'wandsnijder' en
aangezien 'want' volgens Van Dale de benaming van een soort
grof laken is, concludeer ik dat men in kleermaken toch meer zag
dan in schoenlappen. Voor de handwerkles van de meisjes werd
de tijd tussen 2 uur en half 4 gereserveerd, voor de les van de
jongens 4 uur tot half zes.
Op 12 juni wordt het volgende gemeld:
'In den Oppert over het gebouw der Maatschappij tot Nut van
't Algemeen staat een benedenhuis te huur, waarvoor f 400
gevraagd wordt, het is zeer doelmatig bevonden, en de eenige
aanmerking was, dat het welligt te net zoude zijn. Indien de
Stand wordt goedgekeurd, is het zeer geschikt. Eene breeder
wordende gang geleidt tot achter aan de Rotte, twee kamers
achter elkander en tezamen bruikbaar, geven voor de school
eene goede gelegenheid, een ruime keuken, met eene gelegenheid
tot reiniging volgen daarop; achter is eene ruime koepelkamer
voor naaischool interigten; tusschen is nog eene goede opkamer
en een ruim vlot op de Rotte, geeft gelegenheid tot lucht, goede
zolder, met kamertjes en een ruime kelder worden daar nog
aangetroffen'. De eigenaar wilde ook het hele pand, inclusief de
bovenwoning die a f 300 verhuurd was, wel verkopen voor
f 11.000,-. Nadat Limburgh was geraadpleegd, die al een hele
tekening van de inrichting klaar had, werd besloten f 9000 te
bieden. Dat bleek te weinig, waarop men het benedenhuis voor
een periode van 6 jaar en 10 maanden a f 400 huurde.
Daarmee was tevens 'de stand goedgekeurd'. De Oppert lag
wel ver van de Schiedamsedijk, maar daarentegen veel centraler
ten opzichte van andere stadswijken, waar de zwervertjes van de
Havelooze School gezocht moesten worden. Maar het was een
uitgesproken nette straat^). In het noordelijke gedeelte, waar
het Nutsgebouw stond, woonden predikanten, artsen, een
advocaat, de directeur van het stadsarmbestuur en tal van
andere respectabele lieden. Het pand, dat de Havelooze School
betrok, was zojuist verlaten door de Lutherse predikant Schultz
Jacobi, die naar een woning aan de Hoge Zeedijk was verhuisd^). En de bovenwoning was in gebruik bij de weduwe van
de in 1851 onverwachts overleden boekhouder B.F. van Nievelt,
die, hoewel in Delft geboren, in Rotterdam al voldoende op de
voorgrond was getreden om in het diakenambt te worden
bevestigd. Maar dit alles vormde blijkbaar geen bezwaar om aan
de levendigheid van de Oppert ook nog de beweeglijke zwervertjes toe te voegen die de Havelooze School bevolkten. De
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bestuurders zagen zulke bezwaren niet en al evenmin verenigden
de bewoners van de Oppert zich in actiegroepen of knokploegen
om deze ongewenste elementen uit hun nette buurt te weren. En
dat de Oppert in latere jaren veel van zijn voorname karakter
zou verliezen, wil ik niet met de Havelooze School in verband
brengen. Zoals ik ook geen bijzondere betekenis wil hechten aan
het feit, dat de Oppert kennelijk een vruchtbare bodem voor
jonge onderwijsinstellingen vormde: de grafelijke school, waaruit later het Erasmianum zou groeien, was er begonnen, de
eerste Rotterdamse HBS zou er nog zijn start maken. Er had een
van de oudste diaconiescholen gestaan en de Christelijke school
vond er in 1850 zijn eerste onderkomen.
In dezelfde vergadering waarin het pand in de Oppert voor het
eerst ter sprake kwam, gaf Retemeyer een interessant, gedetailleerd overzicht van de kinderen, die tot dan toe waren ingeschreven. Het waren er 139, waarvan 60 a 85 regelmatig de inrichting
bezochten. Bij 107 kinderen was huisbezoek gedaan (zeker door
Limburgh en Van der Hoeven, maar wellicht ook door leden van
het bestuur). Daarbij was gebleken, dat 22 ouders bedeeld
werden (waaronder twee door de Hervormde diaconie en twee
vanuit Hillegersberg); het overgrote deel, 85, werd echter niet
bedeeld. Van de bedeelden waren 18 gezinnen Hervormd, 4
Katholiek, van de niet-bedeelden 64 Hervormd, 15 Katholiek en
6 Israëliet. Vergeleken bij de totale opbouw van de Rotterdamse
bevolking in 1849 waren in de bevolking van de Havelooze
School de Hervormden sterk over-, de Katholieken sterk
ondervertegenwoordigd, hetgeen wel in de rede lag; naar
dezelfde maatstaf was echter ook de Joodse bevolkingsgroep op
de Havelooze School oververtegenwoordigd.
Retemeyer gaf nog een paar détails: er waren 15 kinderen 'met
klieren op het hoofd'; 10 kinderen waren wel geplaatst, maar
'zijn nooit geweest' en 14 waren vroeger wel gekomen, maar later
weggebleven.
In dezelfde vergadering stelde Van Oosterzee opnieuw, vooral
met het oog op de financiële toestand van de instelling, voor om
na te gaan, of men zich nu bij de stedelijke overheid zou
aanmelden voor oprichting van een school. Retemeyer, Van
Rossem en Van Oordt zouden zich daar nog eens over beraden.
Reeds een week later brachten zij rapport uit. Ze hadden
berekend dat het in stand houden van een school f 1528 per jaar
zou kosten. Men had f 600 aan jaarlijkse toezeggingen. Desondanks adviseerden zij tot datgene, waar Van Oordt al eerder op
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had willen aansturen: oprichting van een echte school:
'de Inrigting eischt dringend eene betere verordening, aan een
bepaald hoofdonderwijzer is groote behoefte en weinig vrucht
kan er verwacht worden van de meerdere uitgaven der huur zoo
daarbij niet het onderwijs, het toezigt, de vorming verbeterd. Zij
meenen het in het geloof te moeten beginnen'.
Dat 'geloof was niet alleen eri zelfs niet in de eerste plaats
geloof in de groeikracht, die het initiatief reeds het eerste halfjaar
van zijn bestaan had getoond; het was allereerst de vrucht van de
diepe levensovertuiging, waarin deze mannen en vrouwen elkaar
vonden en herkenden. Door die overtuiging gedragen besloten
zij unaniem toestemming te vragen tot de oprichting van een
bijzondere school der eerste klasse, daarbij aan te geven dat men
via een vergelijkend examen een hoofd wilde zoeken en diens
tractement op maximaal f 500 (f 600 vond men te hoog) plus
vrije woning te stellen.
Eind juli 1854 werd het pand in de Oppert 'zonder eenige
plegtigheid' in gebruik genomen en toen men op 14 augustus als
bestuur weer bij elkaar kwam, was ook het antwoord van B. en
W. al binnen. De gevraagde vergunning werd verleend 'met
bepaling dat uitsluitend verwaarloosde kinderen, dat is, zulken
die noch op de Stads Armen, noch op de Diaconie Scholen
kunnen geplaatst worden' zouden worden opgenomen. Het
vermijden van elke vorm van concurrentie met andere onderwijsinstellingen, dat het bestuur van de Havelooze School tot
beleidslijn had gekozen, had het blijkbaar ook aan B. en W.
gemakkelijk gemaakt om de gevraagde toestemming te verlenen.
Nu moest dus een vergelijkend examen worden uitgeschreven,
omdat men - ondanks een enkele poging - er niet in was geslaagd
iemand te vinden die men goed genoeg kende om direct aan te
stellen. Bovendien was het vergelijkend examen 'de wettige weg'.
Het diende te worden uitgeschreven door de districtsschoolopziener. Voor het district waartoe Rotterdam behoorde was dit
sinds 1833 G.H.M. Delprat. Deze was in 1825 Waals predikant
in Rotterdam geworden (opziener van schooldistricten was een
nevenfunctie, waarvoor nogal eens professoren en predikanten
werden aangezocht) en in 1850 met emeritaat gegaan^). Op dit
ogenblik, wist men, verbleef hij in Velp. Geen bezwaar: Van
Oordt zou hem schriftelijk benaderen en kon dat des te
gemakkelijker doen omdat hij nu al weer twintig jaar geleden als
diaken bij de Waalse gemeente nog deel van zijn kerkeraad had
uitgemaakt^). Delprat moest dan een oproep plaatsen in de
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'Bijdragen voor Onderwijs en Opvoeding'.
Intussen waren er nog enkele praktische zaken te regelen: er
werd besloten een badkuip aan te schaffen en een reinigingslokaal in te richten, waarmee de dames bestuursleden zich
belastten. En er werd een datum afgesproken, waarop de door de
kring van jonge dames vervaardigde kledingstukken zouden
worden uitgereikt in het bijzijn van die jongedames en vergezeld
van broodjes, toespraken en vermaningen. En er was een ernstig
voorval gepasseerd: bij een uitdeling van brood was er, omdat er
die dag wat minder kinderen waren komen opdagen, wat
overgebleven en in een kast weggeborgen. Tijdens de les van de
'wantsnijder' hadden de jongens - en volgens hun zeggen ook
hun instructeur - daar wat van opgegeten. Het bestuur tilde er
niet zo zwaar aan 'wanneer alleen behoefte er toe geleid had'
maar wilde het toch wel uitzoeken. Dat liep echter goed af: de
'wantsnijder' bleek 'een zeer geschikt mensch' die alleen uit
solidariteit met de jongens ook wat had meegegeten; het enige
wat hem te verwijten viel, was dat hij het hoofd van de instelling
niet meteen had ingelicht.
Nog een laatste beslissing uit die augustusvergadering: in
plaats van Van der Hoeven, wiens aanstellingstermijn was
verlopen, werd tot assistent benoemd J.J. Landsman 'die
vroeger op scholen bezig was, maar daarin niet naar verlangen
kon slagen'. Hij had geen opleiding, maar leek toch wel geschikt
en zou dat bewijzen: na enkele jaren zou hij het eerste hoofd van
de school opvolgen en de daarvoor benodigde onderwijzersexamens met goed gevolg afleggen"').
Het najaar van 1854 stond voorde Havelooze School geheel in
het teken van de aanstelling van een nieuw hoofd. Medio
september kon een lijst met 16 sollicitanten worden opgemaakt;
nadat de verschillende leden van het bestuur nadere informaties
over hen hadden ingewonnen bleef er een twaalftal over, dat
voor het op 25 en 26 oktober te houden vergelijkend examen
werd uitgenodigd. Aan de vooravond daarvan werden zij - in het
familiehuis van de Van Oordts aan het Bolwerk - door het
bestuur ter kennismaking ontvangen. Het vergelijkend examen
werd afgenomen door Delprat en de bekende Rotterdamse
paedagoog Görlitz. Delprat gaf hun een vraag op ter schriftelijke beantwoording, die hij kennelijk met het oog op het
bijzondere karakter van de nieuwe onderwijsinstelling had
geformuleerd:
'Hoe stelt gij u het doel voor der Inrigting aan welker hoofd gij
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wenscht te staan, en welke is naar uwe meening het onderscheid
tusschen haar en eene gewone volksschool, wat betreft, /m'5/ö/
leermiddelen, tucht'.
Görlitz gaf vier 'rekenkundige opstellen ter uitwerking'.
Nadat deze schriftelijke opgaven waren beantwoord, volgde een
mondeling gedeelte, waarin ook bijbelse geschiedenis werd
behandeld ('het onderwerp was Samuël, zijne kinderen, de
Israëlietische feesten, de plaats waar de ark des verbonds stond
etc.'). Na afloop daarvan stelde Delprat voor vijf Candida ten te
laten afvallen en het examen de volgende dag met de zeven
overgeblevenen 'in de school practisch voort te zetten'. Zij
moesten een briefje trekken 'waarop eene deugd of ondeugd
vermeld stond, die zij met de kinderen moesten behandelen,
opgehelderd door eene gebeurtenis uit de heilige schrift'. De
inhoud van de getrokken briefjes is te curieus om niet te
vermelden: eerlijkheid - vertrouwen op God - waarheidsliefde werkzaamheid - geduld -gramstorigheid - vergevensgezindheid.
Aan het eind van de tweede dag maakte de examencommissie
samen met het bestuur aan de hand van een optelsom van punten
op de diverse onderdelen van het examen een eindlijst op; met 27
punten kwam als eerste uit de bus F.A. van der Laaken, met 23
punten gevolgd door J.P. Vervloet.
Van der Laaken was geboren in 1828 en dus 26 jaar oud. Hij
was als 'ondermeester' werkzaam in Rotterdam en verder
huisonderwijzer bij de familie Wachter aan het Haringvliet, een
zeehandelaar, die Van Oordt via de kerkelijke organisatie erg
goed kende^). Zijn benoeming leek een uitgemaakte zaak, maar
Retemeyer had nog enige bezwaren op grond van een gesprek
dat hij met hem had gehad 'over sommige hoofdzaken in de
opvatting van leerstukken, thans vooral het onderwerp van zeer
verschillend gevoelen'. Vandaar dat Van Oosterzee eerst nog
eens met hem ging praten, maar toen de bekende predikant tot
de conclusie kwam dat Van der Laaken gedreven werd 'uit liefde
tot den Heer en uit belangstelling in het lot der havelooze
kinderen' kon de benoeming doorgaan. De formaliteiten werden
afgewikkeld met een bericht aan Delprat en een aanvraag om
goedkeuring van de benoeming bij Gedeputeerde Staten, die
prompt afkwam.
Op 1 december begon Van der Laaken zijn werkzaamheden,
terwijl het bestuur de laatste voorbereidingen trof voor de
officiële opening, die op 7 december werd bepaald, op één dag na
precies een jaar na de 6de december 1853 toen men met acht
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kinderen was begonnen. Het bestuur kon op een jaar van hard,
maar vruchtbaar werken terugzien en er was zelfs nog een
bedrag van f 263,99'/, in de kas, toen die op 31 december werd
opgemaakt.
Het officiële begin van de Havelooze School, dat nog een
vermelding kreeg in het gemeenteverslag, vormt de afsluiting
van mijn causerie. Want ik stelde mij slechts ten doel, U iets te
laten zien van de ontwikkeling van een initiatief, dat wij nog na
125 jaar van zo nabij kunnen volgen, en van de omstandigheden,
waarin het tot stand kwam en zich ontplooide. De aard van de
bronnen, die mij ter beschikking stonden, bracht met zich mee
dat ik U die ontwikkeling voornamelijk door de ogen van de
initiatiefnemers moest tonen. Daarom is het goed om met een
tweetal citaten te besluiten, waarin anderen aan het woord
komen. Het eerste is een verslag, dat de NRC van 11 december
1854 over de opening van de Havelooze School opnam.
'De 7/f/7£/i>i£ voor //# v^/ooze Av/idere/i, op den 6den December
des vorigen jaars met een achttal kinderen geopend, werd heden
als eene bijzondere school der 1ste klasse, in het daartoe
gehuurde lokaal in den Oppert, geopend en de benoemde hoofdonderwijzer werd tot zijne nieuwe betrekking ingeleid.
De voorzitter van bestuurders der inrigting, ds. J.J. van
Oosterzee, hield eene korte, opwekkende rede, afgewisseld door
eenvoudige gezangen der kinderen en besloten met een gebed,
waarin Z. Eerw. de school aan Gods hoede opdroeg.
Vele belangstellenden woonden die inwijding bij. De heer
Burgemeester, de distrikt-schoolopziener, benevens commissiën
uit den gemeenteraad en uit de plaatselijke schoolcommissie,
vereerden haar met hunne tegenwoordigheid. De plegtigheid
werd besloten door eene uitdeeling van kleedingstukken aan de
130 daar vereenigde kinderen, waartoe het bestuur door bijzondere giften was in staat gesteld.'
Wat dit verslag niet vermeldde - maar misschien werd dat
vanzelfsprekend geacht - was dat bij de uitgang een collecte
gehouden werd in een bus met het opschrift 'Zie toe dat gij geen
dezer kleinen veracht'. In die tekst lag een duidelijke verwijzing
naar de ervaring van twee dames, die dat al wandelend in de
Boompjes in de praktijk hadden gebracht.
Het laat zich slechts raden, wat er in die beide dames is
omgegaan, toen zij de stemmen van straatschooiertjes zich
hoorden verenigen in het lied, dan Van Oosterzee voor deze
gelegenheid had geschreven^):
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O God, wat zijt Gij goed en groot!
Gij ziet op schaamlen in hun nood
En kroont hen met uw zegen
Al zijn wij arm, gij maakt ons rijk;
In liefdeblijk op liefdeblijk
Stroomt ons uw goedheid tegen.
Uw hand bracht in dit huis ons zaam,
Opdat wij vroeg van uwen naam
En Jezus' liefde hooren.
U roemt ons hart, u prijst ons lied;
Versmaad, o Heer, ons offer niet,
Gij deed het nooit te voren.
U, die de vriend der armen zijt,
U zij deez' dag, dit uur gewijd,
U love heel ons leven.
Uw Geest vervulle ons jong gemoed,
Opdat we aan U, ons hoogste goed,
Steeds hooger eere geven.
Maak, Vader, maak ons arm van geest,
en laat ons kinderharte meest
Voor U en Jezus gloeijen!
Het hemelzaad, hier uitgestrooid,
Verstikk' op onzen akker nooit,
Maar moog' daar eeuwig bloeijen!^)
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