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Het onderwijs in Wognum in de eerste helft van de 19e eeuw

Wanneer we de eerste kadastrale kaail van Wognum
van  1823 bekijken, vallen onmiddellijk enige grote
verschillen op met het Wognum van nu.   Op de eerste
plaats ontbreken de uitbreidingen in het centrum van
het dorp, en als we iets nauwkeuriger kijken zien we
dat de bebouwing tussen wat voomamelijk boerde-
rijen zijn aan de Oost- en Westeinderweg veel dichter
is geworden.
In  1832 was de weg door het dorp nog een smal
landpad.   Bestrating vond plaats in de jaren
1840/1850.   Bijna overal aan beide kanten van de
weg zien we sloten.   De weg was, al naar gelang het
seizoen, beter of slechter berijdbaar.   In het voorjaar
werden de ergste gaten geslecht door er met een eg
overheen te gaan.   Wanneer `i.n de nami.ddag uan j2
september J836' schoolopziener (= inspecteur)
Jacques Dozij van Wognum naar Wadwaij gaat,`
spreekt hij van `een zeer moeij.eJij.ken tueg'.  Kerkweg
en Tramweg waren nog niet aangelegd.

Aan de hand van het `Aantu!j.zend fab!eau der
Eig enaars , Grondeig endommen en derzelver Grootte'
van het dienstjaar 1823 kunnen we zien wie er in dat
jaar huizen en land bezaten en er in vele gevallen, en
met name waar het neringdoenden betrof, ook wel
gewoond zullen hebben.
Zo woonde in de Buurt naast de kerk, perceel nr.`[l],
de chirurgijn en barbier Carl Lewis [2]. Naast Lewis
stond het oude gemeentehuis [3].  Daamaast Jacob
Groot, schoenmaker [4].  Nr.[6], had als eigenaar
Jan Pereboom; daar woonde de rijksontvanger Van
Straaten.  Nr.[8] was van Jan Zwemmer Jr, winkelier.
Daamaast Willem van Asselt, meester schoenmaker
[9] en vervolgens Jan Zijp, houtkoper [10].
Tegenover de kerk stond het `schoolhuis', de onder-
wijzerswoning [268].  Daar woonde meester Jacob
Kwast.  Daamaast het domineeshuis met tuin en
koepel [269].

Kadastrale kaart van Wognum van  1823
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Links de herberg `De Vier Heemskinderen' en op de achtergrond het café `De Eendracht'.

Op de hoek Oosteinderweg - Oude Hoomseweg
``-oonde Klaas Raat [74], burgemeester van
1817-1834, daamaast Klaas Kommer, metselaar [73]
en Jacob Smit, meester hoefsmid [72].
De herberg `De Vier Heemskinderen' was van de
\`.eduwe Dirk de Wit, terwijl de weduwe Tijmen Kuip
de scepter zwaaide in de herberg `De Eendracht' op
het perceel waar ook nu nog de familie Kuip woont
[200].   Op de driesprong Buurt -Nieuweweg -Oude
Hoomseweg stond de lindeboom, 'tuelke ru!.m Joo
iaar had gestaan en onder ujelks lommer zich
menigeen uerpoosde en een auondpraaúe hie!d' en d.ie
in  1866 op verzoek van Kl. Ruiter werd verkocht en
omgehouwen.
De boerderij op de driesprong Gouw - Buuil - Wog-
nummerweg is in  1823  in bezit van Klaas Pereboom.
Hij was, evenals Jan Pereboom, die op de boerderij
[199] naast `De Eendracht' woonde, een zoon van
Claas Pereboom, die van  1811-1817 burgemeester
was.  De Perebomen, met de toen al wijd vertakte
familie Commandeur, waren, gelet op het bezit aan
land, toen wel de meest vemogende families van het
dorp.   Wie vermogend was telde mee en bekleedde
ook vaak een openbare functie.   Dit gold ook voor
Jan Pereboom, die lid was van de gemeenteraad.

Op woensdag 4 augustus  1824 om 7 uur voor-
middags bevonden zich  in de barbierswinkel van
Carl Lewis, die tevens chirurgijn was, Pieter Groot,
koopman, en Jan Pereboom, landman.
Wat deze heren ertoe bewoog om op dat tijdstip al in

de kapperswinkel aanwezig te zijn was meer dan
alleen de behoefte om zich te laten scheren.  De
gemoederen waren verhit geraakt over de bouw van
een nieuw `schoolhuis'.   Jan Pereboom, lid van de
gemeenteraad, was daar fel tegen en zei dat ook.
]a;n `begon te smalen en sch{mpen op den schoolonder-
u)Üzer Kwast, zeggende dat deze een gek was en dat
het Gemeeniebestuur hem in die gekie sterkie en uoort-
hi.eJp'.  Lewis en Groot wierpen tegen dat Pereboom,
als lid van de gemeenteraad, daaraan toch ook deel
haid.  `Waarop hij antu)oordde dat hij niet gerekend
noch geteld werd en dat het bouu)en uan een nieuu)
schoolhuis groote dwaasheid en geldverspilling u)as,
dat het bouu)en eruan veel meer zou kosten dan de
bestede som, maar dat het meerdere u)el gekTeuki en
geknoeid zou u)orden zonder dat hij of de gehele
gemeente daaruan ontdekken zou, alles met ver-
schrikkelijke uloeken parende en in eene razende
houding het bloedgeld noemende, hetgeen de personele
omslag verhoogde, eindigende met te zegäen dat dii
gezegde door hen urü aan de competenie authoriieit
kon worden aangeklaag d, hetzelfide altoos zullende
uolhouden'.

Groot en Lewis wendden zich, misschien wel de-
zelfde dag, tot de `competente authoriteit', in casu
de Schout, die prompt een proces verbaal opmaakte,
houdende aanklacht tegen Jan Pereboom `ujegens
lastering geuit tegen den schoolonderu)Üzer J. Kwast
en alle degenen welke medegeu)erkt hadden tot het
daarstellen uan een nieuu) schoolhuis'.
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Pereboom wordt door de raad genoodzaakt zijn aan-
tijgingen te bewijzen, en als hij dat niet kan, deze te
herroepen.   In het laatste geval zal hij worden ont-
slagen als lid van de raad, omdat Schout en Raden
dan nog moeilijk met hem kunnen samenwerken.
Pereboom was overigens in datzelfde jaar al eerder
voorwaardelijk gevonnist `Luegens mz.sAandeíz.ng aan
iemand bímen deze gemeeníe gepleegd'.
In ieder geval wordt hij, hangende deze beschuldi-
ging, `in zünen post geschorst'.

De school

Pereboom, Jacob Kwast, het schoolhuis, dat in  1825
wél vemieuwd zou worden, de kapperswinkel van
Lewis en de zoëven vemelde `lastering', het zijn
onderwerpen die destijds in Wognum zeker be-
sproken zullen zijn.  Ons hebben ze gebracht bij de
persoon en de zaak die in dit artikel centraal staan:
Jacob Kwast en het onderwijs in Wognum in de
eerste helft van de vorige eeuw.   Dat Pereboom dan
wel niet als zo'n vooftreffelijk vertegenwoordiger
van de raad ook om de hoek komt kijken, is tevens
verantwoord, want de gemeenteraad had veel met
het onderwijs te maken, en juist uit de vele brieven
gewisseld tussen Jacob Kwast en de gemeenteraad,
krijgen we een goed beeld van het onderwijs en ook
van de mens Jacob Kwast.

Van oudsher werd, zowel in Wognum als in
Wadwaij, onderwijs gegeven in het kerkgebouw van
de Hervomde Kerk. De school bevond zich `t;ana/
de fooren foí aar! de derde piïaar', want het onder-
houd van dit gedeelte kwam voor rekening van de
gemeente.   Schoolopziener (inspecteur) Dozij, in een
brief van vóór  1817, schrijft :
`De school is ruim, luchtig en urolijk, uoorzien met

geschikie Taf iels, borden, banken en kaarten'.
Ondanks de `Juchn.ghei.d en uroJ!).khei.d'  zal het binnen
het schoolgebouw niet bijster goed gesteld zijn
geweest.   Schoolopziener Van Goens, in dejaren
1837/1838 in Wognum op bezoek, schrijft:
`De uerdieping is laag en er zün weirig uensterramen,

zoodat het vrü donker is'.
Wanneer we verder lezen dat het aantal leerlingen
toen  120 bedroeg en we beseffen dan dat deze
ongeveer 70 jongens en 50 meisjes in twee lokalen
onder een lage zoldering hebben
gezeten, met beperkte lichtinval, dan kunnen we de
omstandigheden niet anders dan als armetierig
omschrijvem

Er werd onderwezen in de volgende vakken:  lezen,
schrijven, rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis
en muziek.   Godsdienstonderwijs in de eigenlijke zin
wordt door de onderwijzer niet gegeven.

In een brief aan Gedeputeerde Staten lezen we:
`Het geuen uan zoodarig onderwüs behoort tot de

bemoeyingen der LeeraTen uan de uerschíllende Gods-
dien_stig_e gezindheden, die welke deze taak ieder in ziün
Kerkgebouw op bepaalde uren in ouereenstemming
met de plaatselijke gesteldheid en het genoegen der
ingezetenen op eene wíüze ueruullen dewelke riets te
wenschen ouerig laat'.

In  1810 zag de exploitatierekening van de gemeente
er voor de school als volgt uit:
`Het monic[ni (totaal) der behoeften is :

i.  urüe u}ooring uoor den schoolonderu)Üzer
2. desselfis tractement
3. leergeld berekend tegen 90 kinderen

40  iste classe  ä Fl. i:4:
(--1gld.4stuivers)

30  2 classe       á Fl. 2:8:
2o  3 classe       ä Fl. 4:i6:

4. behoeftens  40  1ste classe  ä Fl. i:io:
30  2 classe       á Fl. 3..7
20  3 classe       á Fl. 4

5. Uitdeling uan prüsjes
6. Voor de weduwen

Fl. 200,-

48,-

72,-
96,-
60,-

100,-
80,-
20,-

25.-
Montant       Fl.   701;'

Hieruit blijkt dat door de gemeente het meest werd
betaald voor de laagste klasse.
De kinderen waren leerplichtig tot hun elfde jaar. De
presentie van met name de `ame' kinderen liet wel
wat te wensen over.   In  1845 spoort het Departement
der Maatschappij tot Nut van het Algemeen de
gemeenteraad aan `fe beLJordereri daf aJíe arme
kinderen tot de daarbü opgegeuen leeftüd naar school
gaan'.  En hoewel de raad hierop reageert door o.m.
te wijzen op de voortreffelijk onderwijsvoor-
zieningen in de gemeente, klaagt raadslid Tjade
Bakker er in  1 845 nog steeds over dat deze kinderen
wel eens wegblijven.

Benoeming J. Kwast

Jacob Kwast werd op 6 augustus  1 810 benoemd tot
schoolonderwijzer uit een `gros' van 28 sollicitanten.
Voordien was hij vanaf 1802 onderwijzer te Nibbix-
woud en van  1807 tot  1810 tevens gemeente-
secretaris aldaar.  Hij was geboren op  19 september
1874 te Kolhom als oudste zoon van Jacob Dirkzoon
Kwast, ligterschipper, en Neeltje Jans (de) Waard.

Bij zijn benoeming werd het volgende reglement
door partijen ondertekend:
`Reglement waaTna den Schoolonderu}Üzer uan

Wognum zig zal hebben te gedragen.
ATt.1.    HÜ zal het school wekelijks zuiveren uan alle

onTeirigheden geftük  't behoort.
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±Tt. 2.  HÜ zal nauwkeuTig op het uuTu]erk moeten
letten, de klok ter behoorliüker tüd op winden
en zoueel mogelük dezelue uoor stof en uuilig-
heid beueilig en.

|rt. 3.   HÜ zal uerpligt zijn alle dagen in de u)eek
uan 'smorgens half 9 tot 11 uuren, en 'smid-
dags van 1 tot 4 school te houden, en enkel
de Zaterdag-nariddag staat te züner
dispositie.

.+rt. 4.   HÜ zal 'Somers voor züne uacantie hebben,
de u}eek uoor Pin}cteren, en die week in
Augustus waarin de Hoornsche kermis
ínvalt, doch deze laatste kan hij ook op
eenen anderen Tüd opnemen.

|rt. 5.   HÜ zal uerptigt zün ín eigener persoon
school te houden en hetzelve door geen
ander (anders dan met uoorkermis en goed-
keuTíng uan het gemeenlebestuuT) mogen
laten waarnemen.

|rt. 6.  HÜ zal uoor zijne goede D{ensten bouen
urüe wooring gerieten een Jac[Tlüksch
Tractement ucm Tu)ee honderd guldens, ter
u)iül het Schoolgeld uan de kinderen bl{jft
bepaald op den ouden uoet, als uan Lezers,
Tu]ee, uan SchTÜvers, Vïer, van Rekenaars,
Zes en ucm Zïngers acht stuiuers per maand.
Verder zal den Schoolonderu)Üzer zig moeten
gedragen naar de uigerende reglementen en
Schoolwetten, zoo díe reeds plaats hebben,
als die nog zullen u)orden geëmaneerd.
Ondertekend door

Jacob Kwast en Klaas Raat.

Het inkomen van de onderwijzer bestond dus uit :
zijn salaris, vrije woning, inkomsten uit de school-
gelden en uit de leverantie van de schoolbehoeften.

Kwast en de muziek

•-i.an Zz.ngers acAf stui.uers per maarzd'.   Dat geld was

goed besteed.   Verschillende malen wordt er door
schoolopzieners melding gemaakt van goede presta-
ties op het gebied van muziek en zang in de school.
Kwast was muzikaal zeer begaaffl.
Hij gaf orgel-, piano-and zangles.   Boven alles
moesten de leerlingen van zijn school leren zingen.
•Wie geen zingen leert, kan nooit in den Hemel komen,

want daar moeten alle gezaligden zingen `ter eere
Gods", zei hij.   Soms gaf hij zangles in zijn
huiskamer en dan werd hij ge.i.rriteerd wanneer hij de
klok zacht hoorde tikken.   `£aaf daf beroerde di.ng
toch stilstacm.'
De zoon van buurman en dominee Van Balen
Blanken kreeg ook pianoles van Kwast, 's morgens
om zes uur.

`Meester lag dan nog te bed en ik gíng uoor de piano

zitten om te spelen. MaaT o wee, als ik eenfoul maak-
te.  Dan sprong meester Kwast uit bed en gaf rij een
drati om de oren'.
De jongeheer Van Balen bleek echter geen enkele
muzikale aanleg te hebben en werd later arts.
De kinderen van Jacob Kwast erfden het talent voor
muziek van hun vader.  Zoon Simon, die blind was,
werd de beste piano- en orgelstemmer van Neder-
land.   Een tweede zoon, Albert, kreupel en aan een
zijde verlamd en jong gestorven, was reeds als
jongen een viiluoos op de piano.   Dochter Christina
had een mooie stem, zoon Jan werd stadsmuziek-
directeur in Dordrecht en organist van de Grote Kerk
in Rotterdam. De vierde zoon, Jacob jr, maakte naam
als componist, organist en pianoleraar.

Kwast als onderwijzer

Ook uit het commentaar van de schoolopzieners op
Kwasts functioneren blijkt dat Wognum met hem
een voortreffelijk onderwijzer had gekregen.  De lof-
prijzingen zijn niet van de lucht.
Uit een verslag van Dozij van vóór 1817: Kwast
`neemt door gedurige opmerking en oefiering dagelüks

toe in bekwaamheid en geschikiheid uoor den' post
welken hij bekleedt. Met het uíterste genoegen woonde
ik hier de hele schooltüd bü (...).  Er wordt door uelen
ftaai geschTeuen, naar uitmuntende voorschriften (...).
Ook liet hü de uergeuorderste hume gedachten ouer
een op(ge)geuen onderu)erp op het pap{er brengen.
Het rekenen geschiedde zeer oordeelkundig en ulug .
Op de ontwïkkeling des verstands wordt bijzonder
gelet. (...)  Het zedetijk en godsdienstig gevoel wordt
geduTig door den onderwüzer bü de kinderen
opgeweki.  Zachtheid bíj den leermeester ; bescheiden-
heid en zedigheid bij de leerlingen zün hier opmerke-
lük, bij orde en stilte. En het is rrij lrier blijkbaar
uoorgekomen dat de geest der onderu)Üzer zich hier
allengskens mededeelt aan de gehele school.'
Zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van
19 mei  1818, is Dozij opnieuw op bezoek geweest.
In tegenwoordigheid van de raad, inspecteur en de
dominee is de schoolkinderen een algemeen examen
afgenomen.
`Waarop de uergadering zich naar het schóoluertrek

begeuen hebbende, den heer Scheurleer , predikant te
Wognum, het examen met een gepasten aanspraak
opende.,
Verder volgen we het verslag van Dozij:
`Alhier is den 5 Jurij een nauwkeuTig onderzoek

geschied, naar de uorderíngen der Leerlingen, op deze,
zo u)el ingerigte school van den belaiiamen onder-
u)ijzer Jakob Kwast.  De laagste klassen lazen op het
bord en in hume boekjes; de meergeuorderde  werden
ouer het gelezene en ouer de eerste beginselen uan taal
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en rekenkunde geuraagd, losten eTrige rekenku:ndlge
uoorstellen op, en uerbeterden eenen gebrekkige
volzin.  De Middelste classe lazen, beantu)oordden
uragen over het gelezene, hetu)elk de geschiederis ucm
den Zaligmaker betrof, u)aarin zÜ , alsook in de
geschiederis van het O.V. (Oude Testcmeni) meteen
onderzocht u)erden.  Moeüetijker uragen hierouer
werden tegelijkertüd door de hoogere klasse beani-
woord.  Verder u)ierd deze middelste klase ouer de
ac[Tdriükslamde des uaderlcmds en derzeluer
geschiederis onderzocht en ten laatste ín de NedeT-
duitsche taal en rekenlai:nde acm het bord. Met de
hoogste klasse geschiedde dit aues breeder en meer
ontu]ïkkeld.  De oplossíngen der rekenkundige uoor-
stellen werden nagegac[n.  Er u)erd acm het begín,
tusschen beide en aan het einde dTiestemmig ge-
zongen.  Er waTen sO leerlingen tegenu)oordíg.  De
Schoui en Raden der Gemeente uereerden dit bezoek
met hurme tegenwoordigheid, de naburige onder-
u]íjzers hadden zich ook hier laten uínden.  De
Predikc[nt dezer plaats opende en sloot dit onderzoek
met gepaste acmspraken en opu)ekkingen.  E[k u)as bü
ritnemendheid uoldacm.
Hierop u)ierden fraaije Eerpríjsjes ritgedeeld acm de
meest geuorderste, naaTstigste en zedigste leerlingen;
terwijl de kleine eene mooüe prent ontvingen.  Een
meisje uan elvjc[Ten - Betie CorrmcmdeuT - ontuíng
den besten prijs, uooral vanu)ege haaT uitm:untend
zedelijk gedTag.  Ariën KommcmdeuT, ontuing den
besten priüs uit naam uan alle züne medeleerlingen
uoor de ontvangene Eerblüken.
Aan den/ Onderu]ijzer Kwast is ter belorring vcm zijnen
ijver, en tot uerdere acmmoediging eene gratif iccLtie
uan Fl. 55,-toegelegd.
Schout en Raden beuorderen de belcmgen ucm het
onderu)Üs op eene u)Üze, dle bouen uelen in deze
oorden uitmunt.  De school is oprieuw aanmerkelük
verbeterd en uerftaaid.'
Aangaande vermelde douceur van / 55,-verder de
notulen van dezelfde vergadering:
`De Raad veruolgens in het Gemeentehuis terugge-

keerd en in ouerweging nemende, den Üver en bíüzon-
dere acmleg en bekwaamheid uan den onderwijzer J.
Kwast in het onderu]ijs en uorrring ucm het uerstand
der kinderen, mitsgader zün zucht om dezelfide tot
zedetijke menschen op te leiden, ujaaTdoor aan deze
gemeente een onu)aardeerbaar uoorrecht is te beurt
geuallen en welke ijuer verdiende ook uan den kant
uan het bestuur op eene büzondere wüze erkend te
u)orden, heeft na het aduies uc[n den Heer school-
opziener J. Dozij te hebben íngënomen, eenpariglijk
goedgeuonden om naar aanleiding uan art. (...) eene
somma uan Fl. 55,-uit het fonds ucm orwoorziene rii-
gcwen uoor 1817 (...) teneinde alzoo voor den onder~
wijzer tot aanmoedig{ng als tot beloning te strekken.'

Meenden de Wognumse vroede vaderen zich voor-
lopig zo van de diensten van Jacob Kwast verzekerd
te hebben, in het volgend jaar kwamen ze bedrogen
uit, want toen solliciteerde Kwast naar de post van
burgemeester te Medemblik.   `Ni.ef', zo schrijft burge-
meester Klaas Raat, 'omdat ZiJ.n. Ed. biJ.zondere reden
had om deze gemeente te uerlaten, en die uan
Medembllk bíj uoorkeur te uerkiezen, (...) maaT alleen
omdat dezelve bü eene toenemende uermeerdering
ucm zijn huisgezin zich eerigszins in bekTompene
omstandígheden beuind, die u)ac[Tlijk voor een man
ucm zün talent en uerdlenste onacmgenaam en
bezu)aaTlük moeten zün en waarin hü dus tracht te
uoorzien door eene uermeerdering van inkomsten,
door die uan Medembtik acmgeboden.'
Volgen opnieuw alle goede eigenschappen van
meester K:wa;st.. `Zodanig een man (...)  is ons büna
ormisbaaT en uergeef is in de ErwiTons ( -- omgevíng)
gezocht.,

Wognum in last!

`Zoodra deze tüding onder de buTgerij uerspreid ujas,

ontuing ik, zoo uan Roomschen als OnToomschen,
c[Tmen of rijken, onderscheidene aanzoeken' om
meester Kwast ertoe te brengen zijn sollicitatie naar
de betrekking in Medemblik in te trekken.
Er is een vergadering van `de aanzi.eriJij.ksfen der
Gemeente', en er komt een intekenlijst, waarop ieder
naar vemogen zal kunnen intekenen.  Bovendien
wordt de Gemeente verzocht om Kwasts tractement
met / 150,-perjaar te verhogen.  Kwast, door Raat
op de hoogte gesteld van deze plannen verklaarde
`dat hoezeer hij zulks niet zonder opofferingen konde

doen, hü echíer, indien dit plcm doorgíng, ter tiefide
uan de burgeriü uan Wognum (...) uoor züne aange-
boden dienst te Medemblik zoude bedanken.'
De intekenlijst overtrof nog Raats verwachtingen.
Er werd Kwast / 230,-als een gift voor 1 s 19 aange-
boden.
Verder moet de school te Wognum van de tweede
naar de eerste rang worden overgebracht, waardoor
het salaris van Kwast verhoogd wordt tót / 500,-per
jaar.
Geen wonder dat het ook in het volgende verslag
van de schoolopziener met de school nog steeds
crescendo lijkt te gaan.   Er zijn meer dan 80 leer-
lingenen er is een ondemeester.   `Deeze ui.muntend
georgariseerde school is u)aaTdig bezocht en opge-
nomen te worden.  Zij schijnt als een heldere ster
onder de ouerigen.'
Naast onderwijzer was Jacob Kwast ook, zeker van
1 s 12 tot  1 s 19, koster en op 2 oktober 1 824 bedankt
hij voor de kerkelijke bediening als voorlezer en
voorzanger.
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Het gezin Kwast

\\-at de `Íoenemende uermeerderi.ng' van het gezin van
Jacob Kwast betreft, in  1819 waren er in het gezin 3
L-inderen, t.w. Simon, geboren in  181 1, Marijtje,
geboren in  1814 en Krisje, geboren in  lsl8. Er
zouden nog 7 kinderen geboren worden, waarvan er
mogelijk 2 slechts even hebben geleeft of doodge-
boren zijn.  De volgende namen zijn bekend: Jacob
(1820-1890), musicus; Jan (1822-? ) te Dordrecht;
Albert ( 1825-183 5); Neeltje ( 1829-1831 ); Pieter
(9-7-1830 tot 3-8-1830).

Tegenslag is de familie niet bespaard gebleven.   In
1844 schrijft Kwast aan de Gemeente ter onder-
bouwing van een protest tegen de zijns inziens te
hoge belastingaanslag `dat' (wat rampspoed betreft)
•hij riet gelooft dat er één eenige Üc[mitie) in de

Gemeente mede kan uergeleken uJorden'.  V\Íaöma, h.iJ
opsomt:  c
a.  Eene jarenlang zu)akke vrouw, die büna niet gaan

kan, waardoor dienstboden nodig waTen. („.)
b.  Welke büzondere rampen ín zijn lo-tal kinderen

heeft hij steeds met grootte kosten moeten onder
gaan acTeupelen, zuiakken, btinden).

c.   Nog heeft híj zijnen blindeman, in 'slcmds dienst zo
ongelukkig geujorden, die hem jaarliüks Triet  uerre
uan de Fl. 100,-kost.

d.  Züne gellefide ouders, na 1795, door 'slands zaken,
uan tüd tot tüd, en eindelük geheel uerarmd, moest
lrij jaTenlcmg , eerst gedeeltelük en later geheel
verzorgen.   Zü stieruen hier (God  zij gedanki!)
beiden in züne armen, en tiggen hier in in nederige
omstandigheden naast 6 züner kinderen begrcwen.

e.   Zijn u)aarde broeder, eerder in Fransche dienst ook
ook al door hem ondersteund, u)ordt later een
prooi der zeegolven.

f.   In i837 uerbrandt züne u)oring , waaraan hij zelff
Fl.  2o0,-had bijgedragen; hierdoor werd hem een
uerdriet en lüden uan jaren ueroorzaakt, met een
schade uan Fl. 2oo,-á Fl. 30o,-.'

Ervan uitgaande dat al omstreeks 1820 ook de ouders
van Jacob Kwast in het `schoolhuis' woonden,
moeten. we concluderen dat er veel monden te vullen
zijn geweest en dat het salaris van Kwast
temauwemood toereikend zal zijn geweest. Het mag
dan ook geen verbazing wekken dat Kwast zijn
muzikale talenten ook buiten de school te gelde gaat
maken en privélessen gaat geven.  Dank zij zijn voor-
treffelijke reputatie als onderwijzer, e'n natuurlijk ook
doordat hij Wognum had verkozen boven Medemblik,
had zich wellicht een zekere machtspositie verwor-
ven.   Hierdoor kon hij aan de ene kant de Gemeente
lastig blijven vallen met verzoeken om de nodige
verbeteringen aan te brengen in de school zelf en het

schoolhuis, en aan de andere kant kon hij buiten de
schooltijden om zoveel privéleerlingen nemen dat de
voor de school gewenste inzet in laterjaren miss-
chien niet altijd meer was op té brengen. In latere
verslagen van schoolopzieners is er dan ook naast
waardering ook wel kritiek.
Maar daar is in  1 826 nog geen sprake van, integen-
deel de schoolopzieners hebben niets dan lof.
`Deze school is een model uoor andere.  Op zeer

weírige plaatsen is de staat ucm het onderwíjs op deze
hoogte; en men kan hie.r zien u}at lcunde, oordeel,
smaak en standuastig doorzetten en moed vermag .
Men heeft het hier in zang en muziek heel ver gebrachi.'

Op 27 februari  1833 wordt in Wognum een school-
reglement vastgesteld waarin de plichten van zowel
onderwijzer als leerlingen duidelijk worden om-
schreven.

Een kwestie van klompen aan of klompen uit.

Op 6 november 1833 maakt Kwast  `onderschei.dene
bezu;arerz en uerzoeken' aan de Raad kenbaar.   Daar
was allereerst de, kennelijk brandende, kwestie van
het aanhouden of uittrekken van klompen in het
klaslokaal. Sommige kinderen hadden, om de voeten
in de winter wam te kunnen houden, de beschikking
over stoven.  Anderen echter niet en dezen wilden
dan blijkbaar hun klompen aanhouden.   Meester
Kwast, die zelf ook op klompen naar school kwam,
was daar tegen.   De kwestie kwam via de school-
commissie in de raad.   Deze sprak zich uit tegen
Kwast.   De kinderen mochten hun klompen aan-
houden.   Verder werd besloten `daf hef geheeJ en al
aan de ArmbestuTen (en dus iriet aan de onderu)Üzer)'
blijft overgelaten, om de kinderen of sommige (...?)
`om byzondere redenen langer dan tot een TieTüarigen

Ouderdom te doen ter Schole gaan'.
Voorts werden nog enkele reparaties in de onder-
wijzerswoning in het vooruitzicht gesteld, er zouden
maatregelen worden genomen  `renei.nde de schoo!- o/
andere kinderen het naar den Toóren klimmen te
beletten,.
Kwast krijgt in het vervolg zijn tractemept maan-
delijks door een dorpsbediende thuisbezorgd, maar
de schoolgelden moet hij zelf blijven innen.
Dat Kwast niet gemakkelijk toegaf blijkt wel hieruit
dat de kwestie van de klompen opnieuw ter sprake
komt in december  1834, wanneer in de raad een
`missive' wordt besproken van de heer Jan Winkel,

president van de schoolcommissie.   Dit schrijven
behelst `bezuJaren en kJagfen fegen en ouer den onder-
LuzJ.zer J. Ku;asf', betrekkel ijk:
1.   Kwasts weigering aan de commissie op te geven

voor wie de schoolbehoeften ten dienste der
Amen worden gebruikt.
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2.  `Dat hij, President, op den 5 dezer in de School
zijnde, de aanmerking maakle, dat alle de
kinderen u]ederom zonder klompen zaten, niet-
tegenstaande het stellige uerlc[ngen uan het
gemeentebestuuT die kinderen, welke zonder stoof
ter  school komen, daartoe riet te uerptigten, (dat
dit) aan hem schriftelijk was kenbaar gemaaki, lrij ,
Jb. Kwast daarop hem, President, zeer brutaal had
toegesproken, zeggende :
"índien hij in de school orders gaf, die hem (Kwast)

toe behoorde, hij dcm telkenkeere als hü, presideni,
in de school kwam, dezelve zoude uerlaten", en als
toen werkelük uti de School naaT zijne u)oring
gegacm u)as.'

3.  (Klacht over slecht schrijfmateriaal).
Kwast wordt dan verplicht om aan de commissie
op te geven hoeveel, en door wie, schoolbe-
hoeften aan de arme kinderen worden uitgedeeld;
hem wordt gelast geen kinderen te verplichten
hun klompen uit te trekken en hem wordt ver-
zocht de leden der schoolcommissie met achting
te behandelen en niet de school te verlaten als
één hunner er is, en hij moet de kinderen van be-
hoorlijk `gereedschap' voorzien.
Bij verzuim zal artikel  10 van het schoolregle-
ment in werking treden. Dat zal dan om te
beginnen betekenen inhouding van zes weken
tractement. Zover kwam het niet.

In  1836 bespreekt Dozij opnieuw de school en de
onderwijzer.
`Ruim 100 kinderen u]aren in het ellendige donkere

schoollokaal in het gebouw der kerk verenigd, waarin
echter, dank zij de tussenkomst van ZM. den Koring
u)eldra zal worden uoorz{en (...).'
`Het gezang beuiel mü nergens zoo goed als hier.  De

onderwijzer Kwast staat algemeen bekend als een
goed theoreticus in de muztek.  Ik bragt genoegzaam
den gansen uoormiddag in deze school door, en uoelde
mü gedwongen den onderu)ijzer zeer rrijne teureden-
heid ouer het geziene en gehoorde te betuigen; hetgeen
ik te lieuer deed, nadat ik reeds in de minder acmgena-
men noodzaketijkheid geweest was om meester Kwast
ouer rrinder lofiJ)aardige gedragingen en hcmdelwüs
omtrent andere personen tn züne gemeente, op een
ernstige u)Üze te onderhouden'.
Het is duidelijk dat het de inspecteur moeite kost
kritiek uit te oefenen op een man die hij zelf al jaren
kende, en van wie hij, kennelijk met spijt, moet con-
stateren dat hij ook zijn zwakke kanten heeft.

De schoolcommissie

Dozij wordt opgevolgd door P.M. van Goens.   Deze
schrijft aan het gemeentebestuur:
`Er bestaat een plaatselüke schoolcommissie.  De

onderu)Üzer beschouwt dezelve als onwettig en is met
dezelve ín ormin; dii geeft botsingen en is nadelig uoor
het onderwüs'  (8-9-1837).
Van Goens had al in een eerder schrijven gevraagd
naar namen der leden, wanneer en door wie de com-
missie gevestigd was en of daarvan een schriftelijke
aanstelling bestond.   Het is in ieder geval duidelijk
dat Jacob Kwast regelmatig in botsing kwam met de
schoolcommissie en dus ook met de gemeenteraad.
Hij heeft er waarschijnlijk bij Van Goens op aange-
drongen dat de commissie zou worden opgeheven.
Met succes, zou men zeggen:
`Ik heb de eer UwelEd. Achíb. ter kermisse te brengen

dat te rekenen ucmaf december aanstaande (i837) de
plaatselüke schoolcorrmissie bímen de g emeenien
Wogrtum en Wadwc[g, opgerigt den 27 f iebruaTy 1833,
zal zün onibonden als rrinder uererigbaar met de
artikelen 9 en 10 van het Reglement uan het Lager
Schoolwezen'.
Dus: commissie weg, zou men denken.   Maar in
1 843 bestaat deze nog steeds, want P. Groot Dzn
schrijft er op 1 1  maart van dat jaar nog over.

In april  1837 verzoekt Kwast de raad om salaris uit
te keren aan zijn zoon Jacob junior die hij had aan-
getrokken ter vervanging van ondemeester
P. Appelboom, die in dienst moest.  De raad wenst
dit eerst nog te bespreken met de inspecteur.  Diens
antwoord (8-11 -1837) laat aan duidelijkheid niets te
wensen over:
`(...) en dat geen ondermeester vermag te fii:ngeren dcm

zulk eene die door de Schoolopziener zal zün goed~
gekeuTd'.
Voorts ontstond er tussen het gemeentebestuur en
Kwast verschil van inzicht over het al dan niet toe-
laten van leerlingen uit Wadway.   Sommige ouders
stuurden, in verband met het slecht functioneren van
de onderwijzer De Vries in Wadway, hun kinderen
liever in Wognum naar school.   Kwast verzette zich
daartegen en stelde voor ouders te verplichten hun
kinderen naar een  bepaalde school te sturen, maar
zijn voorstel werd door het gemeentebestuur afge-
wezen. (5 april  1838 notulen).
Het meest negatief over Kwast is inspecteur
Wijnbeek, die in  1839 schrijft:
`Wog"m; zu.lke beterschc[p is schier uan den bejaar-

den J. Kwast (deze is dc[n 55 jaaT oud en heeft als
onderujüzer nog 20 jac[T te gaan!) rriet te ueru]achlen.
HÜ is kundig in 't algemeen, uooral in de muzük, doch
maaki uan dezelue eene hoofidzaak.  HÜ is den meesten
tijd te Hoorn om er les te geven, concerten te
dirigeren, enz.  Voorts is hij riet urü ucm verwaand-
heid.  Ik lai]am des morgens ten halff elf zijne school
bezoeken.  Ziü u)as reeds uitgegaan.  De onderu)Üzer
gaf uoor uerschll uan de klokken, doch ik uerncLm vcm
den buTgemeester, dat hü meermalen den schooltüd
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•.€-kortte.  Er werd schoolgehouden in een gedeelte der

±-T*. want het schoolgebouw en de onderu)Üzers-
•_.ooning zijn afigebrcmd.  Doch met behulp uan een
R-::ks~ en een Provinciaal subsidie zou men een rieuw
±:caal zetten, en eene onderu)Üzersworing aankoopen.
Het Rijkssubsidie ís sedert toegestaan'.

Brand in Wognum

`-u ``-as het schoolgebouw niet afgebrand.  Alleen de
mderwijzerswoning, en wel op  12 december  1837.
-Des au`onds om halï tien brak hier te Wognum in de

B:Lurt bíj Jacob Weuer door orwoorzichtigheid met de`.=mpen een ureeselijke brand uit, waardoor in eene
`ccirte tijd drie huizen in de asch werden gelegd,
-.cimelijk dat uan Jacob Weuer, dat uan Dirk Groot en
`_`cin Meester Jacob Kwast.'

`~1`g op 20 september van dat jaar had Kwast in een`?rief aan de gemeente niet alleen gevraagd om hoog-

|cdige reparaties aan het schoolgebouw i.v.m. vocht-
L`\-erlast en lekkage, die hem beducht deden zijn
\ i\ir sc-hade aan eigen gezondheid en die der
`Linderen, hij verzocht ook om de nodige voorzienin-

:en aan en in zijn woning, met name aan de stenen
; lm in het kleine achterkeukentje,  `uan LL)eíke de
s:egte gesteldheid zijne vrouw bijzonder ueel ongemak
`.`eT.oorzaakl.'

De brand maakte deze voorzieningen overbodig. Wat
=ebeurde er met het gezin Kwast?
Buurman dominee Van Balen Blanken schrijft op
i  oLstober  1838 aan de Gemeente:
`O\:er den wederzijdsen toestand u)aarín het huisgezin

ucm Mr Kwast en mün eigen gezin uerkeert, zal ïk niet
schrüven; het uoor beide gezinnen moeüliüke en lastige,
dat bijzonder door den langen duur der zamenwoTring ,
is ligt na te gaan, en behoeft dus geen beschrtjuing .'
Uit de brief blijkt dat de dominee uit principiële
overwegingen de familie Kwast bij zich in het
domineeshuis heeft genomen, in de stellige
verwachting dat er weldra een nieuwe onderwijzers-
woning zou worden gebouwd.   De financiële gevol-
gen voor de gemeente en voor de familie Kwast
vertraagden de nieuwbouw.  De dominee gaf de
gemeeïï+e `tot aan uilerlük den laatsten April 1839,
daar ik ongaarne langer het zien zoude dat des onder-
wijzers gezin bü mij moet inwonen.'
Wat er inmiddels gebeurde lezen we bij P. Groot
Dzn:   de gemeente heeft het huis dat P. Raat heeft
laten bouwen op de plek van het verbrande huis van
Jac. Wever, aangekocht en bestemd als nieuwe
onderwijzers-woning.   Op  1  mei  1840 betrekt het
gezin van Kwast deze woning.   Als tegenprestatie
krijgt dominee van Balen Blanken van de raad kwijt-
schelding van personele belasting over de jaren  1836
en  1837 en wordt er bijgedragen in de kosten nood-
zakelijk voor het opknappen van het gedeelte van
het domineeshuis waarin de familie Kwast had
gelogeerd.
P. (Pieter) Raat werd in  1834, na de dood van zijn
vader Klaas Raat, de nieuwe gemeentesecretaris.
Hij was niet de enige die naar deze post had gesolli-
citeerd.  Een zeer fraai gefomuleerde sollicitatie
kwam ook ten burele van Zijne Majesteit den Koning
der Nederlanden van de hand van ...   Jacob Kwast!

Aan rechterzijde de woning van Jacob Kwast.
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Hoe mooi ook zijn stijl, hoe krachtig zijn argumen-
ten, de baan ging naar Raat.
Waren de perikelen rond de onderwijzerswoning nu
voorbij, een nieuwe school zou nog wel even op zich
laten wachten. Wel waren er al lang plannen. Al in
1836 spreekt Dozij over een nieuwe school.

Stand van zaken in 1838.

Het is interessant om aan de hand van twee `Staten'
uit 1838, de één een `Staat wegens de toestand der
gebouwen', de ander een `Staat wegens de inkom-
sten aan de onderwijzersposten verbonden', na te
gaan hoe het precies met het onderwijs in Wognum
gesteld was enige jaren voor men verhuisde naar een
nieuwe' school.
De bevolking bestond uit 1002 zielen.
Leerlingenaantal Wognum:  125.
Over de toestand der gebouwen:
`Dezelve zijn beide in slechte toestand (.„) zullende

door het GemeenlebestuuT ten spoed{gste eene uoor-
dracht tot het uinden der kosten, zowel ter uerbetering
der scholen, als ter opbouw ucm den onderu)Üzers-
ujoring ujorden gedaan'.
Aantal schoolvertrekken: 2
0ver de inrichting:
`De beide schoollocalen te Wognum uan elkander

gescheiden zünde, zün dezelue riet geschikt uoor
behoorlük gelijktijdig onderwüs te kurmen geuen, ter-
u]ijl het eene der localen daartoe ten enenmale
ongeschikt is uií hoofide uan het door de Gehoogde
KerkTamen invallende nadeetig e Lichl.'
Over het `Möbilair'  in Wognum:
`i6 halve schrif f iaf iels met annex zitbanken en 4 kasten

tot bergíng'.

Raming voor ver-
betering van beide scholen (in Wognum en Wadwaij)
is / 2000,-.
Raming van vemieuwing of aanvulling van meubi-
lair en hulpmiddelen van onderwijs: / 25,-.
Totaal / 5525,-.
Over de geldelijke bijdragen welke `tor goedmakt.ng
der acm t-e wenden kosten te uerkrügen zijn' word* ïn
de `Aanmerkingen' gezegd:
` Ter bestrüdíng uan (...) Fl.  5525,-bezit de Gemeente

geen inkomsten.

22

Behalve de belastingen bestaan de gemeentelüke
inkomsten uit :
i.  Rente uc[n schuld           Fl.    84,30
2.  Landhuur                      Fl.  78433
3. ETfpacht                     FELliÉQ

Te zamen                       Fl.  870,23
Na af i[rek uan Fl. 350,-grond-en polderlasten blíüuen
er jac[rlüks Fl. 520,-aan uaste inkomsten.  Naast de
bestriüding van deze onkosten ucm onderu)Üs, moeten
ook nog de torens van de beide kerken (Wognum en
Wadwaü) uiorden hersteld, waarvan de eene door de
bliksem {s afigeslagen, en de cmdere hoogst bouwvallig
i.s.  Benoodigd io ä i2 duriend gulden.'
Kortom, geen wonder dat men niet direct een onder-
wijzerswoning, laat staan een nieuwe school, laat
bouwen.

Dan aangaande de inkomsten der onderwijzers:
`Op kolom 12 (...).  Het zuiver tnkomen uan den onder-

wüzer te Wognum bedTaagt derhalve uolgens het
opgegeuene                                                       Fl.1050,-
DaaTenbouen heeft dezelve als orgcürist    Fl.       50,-
Enuoor het opu)indender klok                   Fl.        io`-

Te zamen             Fl.    1110,-
(Ter vergelijking: Hulponderwijzers `genoten' jaar-
lijks / 130,-.)

`Deze lcu:nnen als de uaste lnkomsten uan den

Onderu)iüzer te Wognum worden aangemerkt.  Dan de
Vercmderlüke lnkomsten ucm den tegenwoordigen zíün
uríü aa].zlenlijk en bedragen rrisstien euenzoueel als de
hierbouen gestelde Vaste lnkomsten.  Dit spruit uoort
uit 's Mans britengeujoon Gerie en belaijaamheid uoor
en in de Muzi:ük, waaTdoor híj riet alleen leerlingen bü
zich aan huis krijgt, en diku]Üls kinderen uan berrrid-
delde lieden bü zich ïn den kost heeft, om deze ook
teuens tn de andere uakken te onderwüzen, maar ook
in de nabuTige stad Hoorn heeft hü uele leerlingen rit
den fiatsoenlijken buTgerstand, die híj 's Woensdags en
's Zaterdags narriddags Muzüklessen geef t en welke

hiü tot een concert uereerigt, uoor al hetu]elk híü een
g oed honoraTtum ontuangt.
Het is echter zowel uoorc[f na te gacm, al]s rit de ge-
uolgen ten duidelijkste blükbaar, dat deze Muzikale
roem voor het schoolonderu)Üs allernoodlottigst is . Dil
u)ordtuanjaartotjaaTopeenewaarlüktreurigówüze
onderuonden.  Wenscheftük u)cH.e het derhalve, dat díi
les geuen, uooral tn de Stad, geen plaats meer uipden
mogt, en de onderu}Üzer daardoor genoopt wor4en
(zou) zich meer op het onderwüs toe te leggen; hetu)eïk
h+j uroeger met buiiengewoon goed geuplg _be.trqchtte.'
Dit nu laat aan duidelijkheid aangaande de buiten-
schoolse activiteiten van meester Kwast niets te
wensen over.
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[.n nieuwe school

q  1= augustus  1839 bereikte het gemeentebestuur
dE Ïerheugende mededeling dat een Rijkssubsidie,
.aoot / 1 800 ,-., wordt toegekend voor de bouw van
e]m nieuw `schoollocaal'.  Van de provincie kwam
am bijdrage van / 1000,-.
.1richitect voor de nieuw te bouwen school wordt
\~an der Horst uit Hoom.  Jacob Kwast laat niet na
iin zijn wensen en inzichten betreffende de nieuwe
sthool in brieven aan diverse instanties kenbaar te
BLaken.   Al spoedig wordt duidelijk dat men voor-
nmens is de school te gaan bouwen op de plaats
t` aar de afgebrande onderwijzerswoning heeft ge-
siaan.  Kwast is daar fel tegen.   Het stuk grond is te
Lkin en ligt te laag, aan de slechtste kant van de `zoo
T"irsi.ge weg'.   Het ligt korf om de hoek en dus

gci:aarlükst uanwege de rütuigen, in de ongepermit~
teerde nabühetd ucm een doorgacms dToogtiggende
*süTïksloot.Verderueroorzakendeualwindenuanuíl
rirz. en Zwl ouer de kerk ueeJ rook'.  In dramatische
ttw-oordingen, die alle mogelijke zegeningen voor
t-Estuurderen beloven als zij schrijvers wensen zullen
m\Lilligen, bezweert Kwast om i.p.v. de voorge-
nomen locatie, te kiezen voor de plek waar de
gemeenteontvanger woont.
Dit gebeurt echter niet: de school komt tegenover de
kerk.  In een brief richt Kwast zich tot de pas
benoemde gouvemeur \van de provincie, Van Ewijck,
met enige beschouwingen en aanwijzingen.  Na eerst
de gouvemeur met zijn benoeming te hebben ge-
i`eliciteerd, hem de bijstand en zegeningen des
.`llerhoogsten te hebben toegebeden en zich en de
zijnen in Excellentie's hoge protectie te hebben aan-
be\-olen, trekt Kwast van leer:
Bij het bouwen uam een rieuwe school u)ordt, ook door
zeer belai}ame bouwmeesters, de doelmatige inrichting
`L:an het eigenliüke onderwijs vaak uit het oog uerloren,

omdat ze rriet de onderu)íjzers raadplegen, die , door
hun eruaring , dil het best kuTmen u]eten'.
}Iet de nodige onderstrepingen verzoekt hij dan de
aandacht voor allerlei details, hoopt dat er door
\-oordelige bouw nog geld zal overblijven tot
\-oltooiing der aangekochte onderwijzerswoning en
eindigt met:
-|ch, u]at zoude de goedkeuring uan dii alles, dat zoo

waar, goed en ee"oudig schoon is, lcumen uerhin-
deren,.
Inderdaad, wat kan de bouw nog verhinderen?
Op 6 oktober 1840 vond de openbare aanbesteding
pJaats. Comelis Bakker uit Avenhom neemt de bouw
aan voor de somma van / 2750,-.
Het schoolgebouw werd breed 6 el en lang  10 el.
i+.14 x  12.32  mtr.).
be eerste steen, die er kennelijk nog steeds is, werd
gelegd op  19 augustus  1840.   Aannemer Bakker

heeft kennelijk geprobeerd om de school zo snel
mogelijk te bouwen door tijdens de vorst door te
werken.   Daardoor ontstond er schade aan het mestel-
werk, die hij in eerste instantie voor eigen rekening
heeft moeten herstellen.   Later keurden Provinciale
Staten goed dat door de gemeente een gedeelte van
de schade aan Bakker zou worden vergoed.

De eerste-steen, zoals die nog steeds in het voor-
malig schoolgebouw aanwezig is.

Nog tijdens de bouw blijft Kwast aandringen op be-
paalde voorzieningen in de school.  Op 25 augustus
1841  geeft hij o.m. betreffende de verwaming nog
het volgende ter overweging:
`Een Kaghel? waaT zal die staan, dat hü rriet zeer in de

u)eg staat?  Hoeueel zal die ko§ten met alles wat daaT-
bü behoort, ook uanjaarlijksch onderhoud?  Zal het
dan nooit rooken?  W:ie zal hem stoken?  En waar-
mede? (...)  Zal men dan nog de stouen utt de school
kuTmen u)eren, uoor kinderen die uer vcm de kaghel
zitten moeten? uoor uele kinderen met natte en koude
uoeten, in onze streken oTwermüdelijk?  Loopt dit een
en ander rriet op dubbele kosten en ongeriff uoor ouders
en kinderen en GemeenlebestuuT, en daaTenbouen op
de grootste wanorde in de school, wam groter onge-
mak in de scholen is er rriet dan particutiere stoven.  En
dit alles WelEdele Heren!, en het zij Uwer ernstiger
overu)egíng bü herhating acmbeuolen, dit alles wordt
ee"oudig en uitmuntend u)eggenomen, uergoed en
geuonden op de uolgende u)Üze: Men late de voet-
planken, die om den stenen vloer toch moeten gemaaki
worden eerwoudig inTigten tot: Stouen, met gaten er
in, en met bl+k bezorgd.  Hieronder worden door
iemand (P. Appel wil het gaarne om den brand doen)
eermaal daags 's morgens halv negen testen geplaatst,
met kolen uan de allerbeste, zuiverste („.) ku)atiteit b.u.
Giethoornsche).
Dat zal waarlijk riet zooueel kosten (...) als een kaghel
met püpen, schoorsteen enz. enz., en dan u]elligt nog
rook.  Deze inTigting behoeft aan brcmdstof riet meer
te kosten als 5o á 6o cenien per kind ín eenjaaT. (...)
Maar daaTuoor zün ook alle kosten uan particuliere
stouen, testen, uuur enz. voor de ouders, en alle onge-
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mak uoor de ouders en kinderen weggenomen, en eene
der grootste wanorden uit de school uerbaTmen.  AIle
kinderen, armen en meer gegoeden, hebben dc[n gelijke
deel.  Het uittrekken uan natte en morsige klompen,
u)aarouer u)el eens moeite was (!) spreeki dan uanzel-
ven,.
Niet alleen toont Kwast zich hier als een man met
kijk op technische zaken, door de verwezenlijking
van deze snufies krijgt hij het ook nog een keer
zoals hij het altijd al wilde hebben: de klompen uit.
En hoe de verwaming ook moge zijn uitgevallen, de
ramen zullen in herfst en winter wel eens open
hebben moeten staan voor de ventilatie.
Op 5 november  1841  is het dan zover:
`Op dezen dag is op plegtstatige wüze de rieuwge-

bouwde school ingewijd bij u)elke gelegenhe{d na eene
plegtige optogt der kinderen uit de oude naar de
rieuwe school, den heer Beelo, schoolopziener uan dii
district, eene zeer passende toespraak deed, hetu)elk
werd geuolgd door eene zeer passende redeuoering
van den WelEeru]. Heer G.C. van Balen Blanken,
predikant allrier , en geëindigd ujerd door een zeer
gepaste aanspraak van den zeer verdienstelíjken
onderu)ijzer Jacob Kwast, u)elke redwoeríngen en
aanspraken u)erden afig eu)isseld door toepas selijke
gezangen door de schoolkinderen gezongen en uer-
uaardigd door den reeds vermelden heer Beelo, na het-
u]elk aan de kinderen koek en chocolade u)erd
uitgedeeld en door het Bestuur en eeTrige genoodigden
met een vrïendschappelijken maaltijd u)erd besloten'.
Het nieuwe schoolgebouw zou echter niet lang
bevallen. In  1849 blijkt de muur aan de zuidwestkant
al niet waterdicht.

Slot

ln september 1852 wordt het gouden onderwijzers-
jubileum van Jacob Kwast op luisterrijke wijze
gevierd.`De dag uan den 20sten September u)as uoor de

Gemeente een ware fieestdag .
Den H.EA. Heer Jacob Kwast, hoofidonderu)ijzer in de
school te Wognum had op dien dag de betrekking uan
onderwijzer der jeugd vijf tig jaar waargenomen.
In den uroegen morgen wapperden reeds de Nationale
ulaggen ucm de publieke en ander gebouu)en, en was
door zijn uroegere, thans nog ongehuwde leerlingen de
toegang tot de School, welke met tu)ee eerebogen
prtjkte, ouer het geheel alsmede de school uan bimen,
met groen, bloemkTansen en ulaggedoek, smaala]ol
uersierd , waartussen verscheidene toepasselijke
opschrif ten geplaatst tL]aren.
Dít alles kondigde met de huppelende schooljeugd,
u)elke alreeds uroeg in hun Zondagspak de fieestelüke
schooltüd uerbe{dde, den passeerende ureemdelíng de
aan het onderwijs gewijden f ieestdag acm'.

De schoolkinderen krijgen een tractatie, er zijn veel
toespraken, o.a. van gemeentesecretaris
A. Commandeur, die een geschenk overhandigt, een
zilveren schrijfgamituur ter waarde van / 45,-.
's Avonds is er voor de volwassenen een feest in de

school en de jeugd mag zich vermaken in herberg
`De Eendracht'.

Op 7 januari  1858 verzoekt Jacob Kwast de Raad
om eervol ontslag en hij vraagt om medewerking
een pensioen aan te vragen.   Kwast heeft dan meer
van vijfenvijftg jaar lesgegeven, waarvan zevenen-
veeftig jaar in Wognum.   In de raadsvergadering van
26 maart  1859 wordt hem dit verleend per 1  april
van datjaar.  Als afscheidscadeau wordt aan Kwast
een zilveren tafelschel geschonken.
Op 30 maart 1859 schrijft Pieter Groot Dzn in zijn
dagboek:
`Heeft de oude onderu)Üzer Jacob Kwast zün huisraad

laten uerkoopen en naar Amsterdam vertrokken'.
En op  11  maart  1866:  `Hebben ttJiJ. ber!.gf ontuangen
uan het overlijden vcm onze uorige hoof idonderu)ijzer
en uriend Jac Kwast in den ouderdom uan 81 jaar'.
Hij werd begraven in Kolhom.
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