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De zorg voor het onderwijs was in Nederland van
oudsher de taak van de staatskerk, d.w.z. de Neder-
landse Hervormde Kerk (nu onderdeel van de
Protestantse Kerk in Nederland). Veelal werd het
onderwijs in de kerk zelf gegeven. Met de komst van
de Verlichting, een stroming in het Europese denken
waarin niet langer de wetten van God, maar de
menselijke rede een richtsnoer waren voor het
handelen van de mens, ontstonden nieuwe ideeën
aangaande de inrichting van de maatschappij en met
name het onderwijs. Veel dominees werden door de
ideeën van de Verlichting aangetrokken. Zo ook Jan
van Nieuwenhuysen, die in 1874 de Maatschappij tot
Nut van het Algemeen oprichtte.  Onder invloed van
de Verlichting en het Nut kwam in 1806 de eerste
Onderwijswet tot stand: er kwamen openbare en
bijzondere lagere scholen. De bijzondere scholen
werden opgericht door kerkelijke instellingen of
door particulieren. Wel moest de gemeentelijke over-
heid toestemming geven voor het oprichten van een
bijzondere school.
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Bij het opknappen van de consistoriekamer in het begin der 21e

eeuw kwam onder de moderne betimmeringen naast de ingang tot
het klaslokaal een luikje te voorschijn , dat waarschijnlijk bedoeld

was voor het verkrijgen van verse lucht. Foto: Theo Mes.

Situatie in Wognum
Ook in Wognum gingen kinderen van alle gezindten
altijd naar de openbare school: eerst in de hervormde
kerk, later in de school tegenover de kerk.
Nu was de bevolking in wognum door de jaren heen
in meerderheid rooms-katholiek. Onder de katholie-
ken van Wognum zullen enkelen, op de hoogte van
de nieuwe ontwikkelingen, ook aan de mogelijkheid
van katholiek onderwijs hebben gedacht. Een
streven naar verwezenlijking van deze mogelijkheid
is echter uitgegaan van de geestelijkheid en dan met
name van pastoor Ranshuysen

ln het Liber Memorialis schrijft hij: 'In ditjaar (1870)
is in de parochie opgerigt eene ouderafdeling van de
Vereeniging van R.K. Onderwijs door mons. G.P.
Wilmer bij besluit van 20 Februari 1870. Als admini-
strateurs zijn behalve de pastoor, P. Wennigs en
Jacob Broers aangewezen.'
Vervolgens in 1874: `Op 12 januari 1874 heeft het
Kerkbestuur van Willem Stegeman - ernstig ziek
zijnde -gekocht eenige roeden tuingrond gelegen
naast de kerk, zooveel grond als nodig mag blijken te
zijn voor den opbouw van een school en onderwij-
zerswoning ter grootte van 9 roeden en 10 ellen.' En
op 17 april meldt het Liber Memorialis de eerste
tekenen van verwijdering tussen gemeente- en
parochiebestuur. Het gemeentebestuur is door de
school- en geneeskundige inspectie genoodzaakt een
nieuwe (openbare) school te bouwen. Voor die school
is al een tekening gemaakt door architect Bleys uit
Hoorn en de school is al aanbesteed en aangenomen
gebouwd te worden door aannemer Peerenboom uit
Hoorn voorf 5200,-. Maar op dezelfde 17e april is er
van katholieke zijde actie ondernomen om te komen
tot een parochiële school! 'De geheele gemeente (in
dit geval: parochie) verklaarde zich voor den bouw
eener parochiale school, behalve de heer burgemees-
ter Arie Commandeur, Klaas Arie Commandeur,
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Openbare lagere school en onderwijzerswoning aan de Raadhuisstraat te Wognum, Gesloopt in 1927 en vervangen door nieuwbouw.

Klaas Stam en Jan Kieftenburgjunior. De heer Jan
Kieftenburg senior verklaart zich nog niet rijp te zijn
om zijn beslissing te geven. Verder verklaarden zich
tegen de parochiale school de heer J. Tool en D. Tool.
Deze Heeren verzochten eene stichting van een
zusterschool.' Hier openbaart zich dus het geschil
tussen gemeentebestuur en kerkbestuur voor het
eerst.
Op 22 oktober 1875 peilde pastoor Ranshuysen in
een vergadering van het r.k. kerkbestuur opnieuw de
gevoelens omtrent een katholieke school.  Hij zelf gaf
te kennen er een groot voorstander van te zijn. Wat
betreft de leiding van zo'n school meende hij te
moeten vertrouwen op een zuster als hoofd, aange-
zien er een `zeer weinige voorraad van Katholieke
Hoofdonderwijzers' was. De meerderheid kon zich
wel met het voorstel van de pastoor verenigen, al was
er een duidelijk aanwezige minderheid. Men besloot
nog eens acht dagen over de kwestie na te denken.
Van bedoeld beraad is echter geen spoor te vinden.
Pastoor Ranshuysen ging echter verder met zijn
plannen ondanks de remmende invloed van ofwel de
leden van het bestuur die tevens lid van het gemeen-
tebestuur waren, ofwel van hen die goede contacten
met de leden van het gemeentebestuur hadden. Op
25 april 1877 meldde de pastoor de aankomst van
Duitse zusters in Wervershoof. Deze waren aflom-
stig uit Salzkotten bij Paderborn. De pastoor stelde

voor om deze zusters ook naar Wognum te laten
komen om er een brei- en naaischool, benevens een
leerschool te gaan leiden.

Bewaar-, brei en naaischool aan de Kerkstraat
De vergadering was nu meteen voor. Kort hierna
werden contracten getekend tussen kerkbestuur en
zusters. Op 14 mei werd tot bouwen besloten en het
kerkbestuur zette een intekenactie op touw om de

Pastoor Ranshuyzen.
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bouw mogelijk te maken. De opbrengst van de actie,
J.17.500,-, deed het kerkbestuur besluiten `alzoo een
gebouw daar te stellen voor de somma van dertien
duizend gulden.' Eind april 1878 viel het besluit
bericht te doen `aan de burgerlijke gemeente dat de
R.K. ingezetenen van Wognum naast de R.K. Kerk
eene Parochiale bewaar-, brei- en naaischool hebben
gesticht, dat de opening dezer school in de maand
mei 1878 zal geschieden.'

Een addertje onder het gras
Zover was het echter nog niet. Voor de oprichting van
een katholieke school was immers de goedkeuring
van het gemeentebestuur nodig. Dat leek een gelo-
pen koers. Wat zou er logischer zijn geweest dan dat
de gemeenteraad, in meerderheid katholiek, zich zou
scharen achter het plan van de katholieke gemeen-
schap? Hoewel achteraf wel duidelijk is geworden
dat in het standpunt van het gemeentebestuur
oneigenlijke argumenten een rol hebben gespeeld,

:;!:::o:k#_J;;:';r;`:J-':;:,;-nwfö^_Ve¥oeken   n   ^_i

#

was het desastreuze vooruitzicht de overgrote
meerderheid van de leerlingen te zien overgaan van
de openbare naar een katholieke school genoeg
reden om zich ernstig over deze kwestie te beraden.
En dat deden de vroede vaderen: zij stelden zich op
het standpunt dat ondanks hun in grote meerderheid
katholieke herkomst de gelijkschakeling van het
bijzonder en het openbaar onderwijs toch niet tot
stand moest komen!
Op 19 april 1877 besloot de gemeenteraad zich in een
uitgebreid schrijven te wenden tot de Tweede Kamer
der Staten Generaal. Dit z.g. `Adres' bevatte een
uitvoerig betoog dat van een zo eerlijke zuiverheid
van bedoelingen getuigt en zo'n puurheid van
opvattingen demonstreert dat het in ieder geval een
zeer opvallend stuk is geworden. Om de zaak nog
verder kracht bij te zetten besloot men om het stuk
`in druk' te laten vervaardigen, kennelijk met de

bedoeling om het op grote schaal te verspreiden.
Juist vanwege het taalgebruik en de wijze van
argumentatie volgt hier de tekst van dit gloedvolle
betoog in zijn geheel:
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Het Adres zoals het in

gedrukte vorm verscheen.
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De Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Geven met verschuldígde achting te kennen, de onder-
getekenden,ATiënCommandeur,WillemWínkelen
Jan Kieftenburg, Wethouders, en Ariën Kistemaker,
Jan Tool, Klaas Stam en Jacob Groot, leden van te
zamen uítmakende Gemeenteraad van Wognum,
Provincie Noord-Holland.
Dat zij in de bíjlage van het bijblad der Staatscourant
gelezenhebben,eenedoordeheerenvandenBerghvan
Heemstede c.s., in de afdeelíngen Uwer Kamer inge-
diende Nota betrekkelijk de door H.E.M. verlangd
wordende bepalingen in het ontwerp van de wet, tot
herzieníngderwetvan13augustus1857totregeling
vcmhetlageronderwijs.
Datdezeverlangdwordendebepalingennaarhunne
meeníng aanleiding zuïlen geven tot eene belangrijke
vermeerderíngvanbijzondereofgezindíescholen,
hetgeen de ondergeteekenden zeer nadeelig beschou-
wen voor de onderlinge líefide en verdraagzaamheid
der natíe. In de thans bestaande openbare lagere
scholen worden de kinderen der ouders van verschil-
lende g eloof isbelij deníssen, in hetzelf ide lokaal, door
denzelf:den onderwij zer, op dezelfide banken, naast en
door elkaar gezeten, onderwezen in maatschappelijlw
kundigheden.
Díe kínderen leeren eïkander daar verdragen, zij leeren
elkander daar kennen en beminnen als evennaasten en
beschouwen als schepselen van denzelfiden God, terwijl
al leerende en spelende onder die kinderen reeds
vríendschapsbanden ontstaan, welke op gevorderden
leeftijdeenheilzameíiwloedopdeliefdeenverdTaag-
zaamheíd in de maatschappij uitoefienen.
En zullen die scholen dan vervangen worden door
afizonderlíjl« scholen voor iedere gezindte, waarbij de
kinderen als het ware van de wieg af van elkander
verwijderd worden gehouden, elkander níet leeren
verdragen, elkander niet leeren kennen en beminnen
als evennaasten en beschouwen als schepselen van
denzelf:den Schepper, maar daarentegen geheel van
elkander vervreemd blijven en zelf is af l¢eerig van
elkander worden en gelijk hen van elders in een
plattelandsgemeentealeenvoorbeeldbekendís,bíjhet
naar of uit de school gaan elkander op den weg ont-
moetende, schelden voor Paap, Geus en dergelijke en
met steenen werpen, hetgeen niet a[leen aanleidíng tot
regtsvervolging zal kunnen geven, maar zal daarvan
ook niet het gevolg zíjn dat tussen de ouders, weMe
tochonwillekeurigpartijvoorhunnekínderentrekken,
ook des te langer hoe meer verwijdering en haat en
tweedragtontstaatenhettusschendezenvantijdtot
tíjdoppubliekeplaatsenvanwoordenooktotdadelijk-
heden komt, tot het eindelijk in eene rampzalíge
burg eroorlog ontac[rdt?
Menmogezichvleíjendathetzoovernietzalkomen,
maar laten wíj het ons niet ontveínzen, E.M. Heeren,
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ontwaren wij niet duidelijk, wanneer wij de publíeke
pers en zelfis de debatten Uwer vergadering gadeslaan,
dat de godsdienstige partijen hoe langer hoe scherper
tegenover elkander beginnen te staan en hoe meer men
dejeugdvanelkanderverwijdertenc[fl¢eervanelkan-
der bij hen doet ontstaan, des te eerder en gewísser zal
de onzalige burgerkrijg volgen en onze onaf harielijk-
heid in groot gevaar brengen.
Ja, wel onzalíge burgerkrijg! De eerste, de derde en de
drie laatste ondergeteekenden zijn R. Catholíjk en aan
dat geloof gehecht, maar wat zal het hunne in zood-
aníggevalongelul¢kigekinderenofverderenakomelin-
gen baten dat zij in het R. Catholíjke en naar hunne
meening,alleenzaligmakendegeloofzijnopgevoeden
opgeleíd, terwíjl zíj in haat en tweedragt met hun
evennaasten leven, en tot welke gezíndte men ook
behoort? Immers al heeft men het geloof de bergen te
kunnenverzettenenmenheeftdeliefdeniet,hetzal
niets baten.
De Zaligmaker zeide aan zijne Discípelen.. Gij hebt
gehoord dat er gezegd wordt, "Bemint uwe evennaas-
ten en haat uwe vijanden." Maar ik zeg U, ``Bemint
uwevíjanden,doetwelaandegenendíeuhatenenbidt
voor degenen die u haten en vervolgen", enz.: en zouden
dan de R. Catholijken, de Protestanten en andere
Gezindten welke door Gode hier op aarde even goed
gezegend worden als zij, mogen haten of omgekeerd, de
Protestanten enz. de R. Catholijken mogen haten?
De H. Paulus zegt in zijnen bríef aan die van Corinthe,
dat van de dríe Goddelijke deugden (GelooJ: Hoop en
Liefide) de liefde de waardigste is.
Moetdanhetwaardígsteaanhetmínderegeofferd
worden? Moet dan den mensch van zijne jeugd c[J: niet
even noodwendíg de liefide als het geloof worden
ingeboezemdenindeliefideenverdraagzaamheid,tot
zijneevennaastenopgevoedenopgeleidworden?
Waarvoor de gemengde scholen ook bijzonder geschikt
zijn,terwijlzijtenopzíchtevanhetgeloofonschuldíg
zzJ.n.
De dríe eerste ondergeteekenden zíjn reeds meer dan
tweeënzeventigjarenoud,endedrievolgendevande
vijftigtotdezestigjarenendewaarheidhuldedoende,
kunnen zij als eerlijke mannen met de hand op het hart
verklaren dat de Godsdienstzín, de íjver voor het geloof
en den Godsdienst, de laatste víjftíg jaren in die
gemeentevantijdtottijdtothedenbíjzonderonderde
R. Catholíjken zoodanig ís toegenomen, dat dezelve als
het ware, verdubbeld is en dat zal íeder die aldaar
woonteneenengevorderdenleeftijdheeftbereikt,met
hen verklaren, en dit is niet alleen in díe gemeente,
maar men zíet en hoort het in den geheele omtrek en in
de Provincie en is dit, algemeen genomen, niet zoo in
g eheel Nederland?
In hunjeugd moesten de Roomsch Catholíjken ín deze
streek en ook elders, hunne Godsdienst uitoefienen in
bedehuízengelijkaandeeerwoudigsteburgerwonín-
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gen en boerenstolpen, en van dien tijd tot heden zag, en
nog dagelijks ziet men, allerwegen nieuwe Roomsch
Catholijke kerken en pastorijen verrijzen, als zoovele
kostelijke Tempels en Paleizen, en niet alleen dat de
daarvoor benoodigde schatten door den ijver voor het
geloof en den Godsdienst der geloovigen zijn en worden
bijeengebracht, maar dagelijks ziet men er de geloovi-
genheenstroomenenbijzonderookhetjongere
geslacht om er hunnen God en Zaligmaker te looven en
te aanbidden, nog wel eens zoo veel als in hunjeugd en
dit zijn toch allen dezelf:de menschengeslachten welke
op de openbare lagere scholen en ín de Noordelijke
Provinciën, in den regel, door Protestantsche onderwij-
zers zijn onderwezen.
Men moge zich van protestantsche zijde beklagen over
de moderne rigting, maar deze ontstaat ímmers niet op
de lagere scholen?
Is onder de Protestanten de zogenaamd Christelijk
Hístorische rigting in hunjeugd níet tijdens de
openbare lagere scholen ontstaan? En had dezelve zich
al niet belangrijk uitgebreid, alvorens zij hier en elders
eene bijzondere school zijn begonnen te stichten en
breidt dezelve zich nog niet uit in plaatsen gelijk in
hunne gemeente, alwaar geen bij zondere scholen zijn?
Hoe men nu toch niettegenstaande díe sprekende
fieiten en onwederlegbare waarheid, de staats- of
openbare lagere scholen kan veroordelen, is den
onderg eteekenden oiwerklaarbaar.
Dat sommige Geestelijken voor eene bijzondere school
ijveren, kunnen zij zich wel verklaren, zij hebben de
meest mogelijke eerbied en achting voor dien eerbied-
waardígsten en onontbeerlijksten stand, doch wanneer
hun Eerwaarden ín hunne Heilige en prijzenswaar-
dige ijver in het behartigen der belangen van de aan
hun toevertrouwden Godsdienst, door eene ongegronde
vrees bevangen worden en daardoor maatregelen
provoceren welke ín het belang der Godsdienst geheel
onnodig en cNerbodig zijn, maar daarentegen van
nadeeligen irwloed op de liefide en verdraagzaamheid
der íngezetenen, hetgeen hun Eerwaarden in hunne
vrome geen kwaad vermoedende ijver over het hoofd
zien, achten zij zich bevoegd daartegen te waarschu-
Wen.
De openbare lagere scholen mogen, gelijk al het
ondermaansche hier op aarde, oiwolmaakt zijn, maar
díenaangaande zal men zich ten opzichte der bijzon-
dere scholen ook wel teleurgesteld vinden, wanneer
men die als volmaakt beschouwd. Men beoordeele den
boom naar zijne vruchten.
De drie eerst ondergeteekenden zijn reeds vanaf l851
leden der Schoolcommissíe ín hunne gemeente en
hooren daar bíj de periodieke schoolbezoeken dat de
onderwíjzer de kinderen eene les laat lezen, bevattende
een voorbeeld van eene ondeugd. De onderwijzer
bespreekt die les met de kinderen om hen het gelezene
te verklaren en op te helderen, terwíjl híj hen daarbij de

meest mogelijke afl{eer van die ondeugd inboezemt.
Dan soms eens weder een les, bevattende een voorbeeld
van deugd, welke les híj weder men hen bespreekt,
opdat zij goed begrijpen wat zíj lezen, bij welke
verklaring híj die deugd zooveel mogelijk aanprij st en
liefide daarvoor inboezemt, waardoor tevens het
verstand der kinderen ontwikkeld wordt.
Deze kinderen bíj den Geestelijken ter onderrígt en
opleiding in het geloof en den godsdienst komende, zijn
vatbaar voor de lessen en indrukken welke zij van de
Geestelijke ontvangen en vatten de gronden van het
geloof zoodat het zaad in goede aarde valt en zij vaste
en regtzinnige geloovigen worden. En dit is immers
geen illusie, geen enkele theorie? De ervaríng heeft dit
meer dan vijftig jaren doen zien. Zoude er in Europa
wel eene streek of staat zijn, alwaar in het algemeen
meer regtzinnigheid ín het geloof en ijver voor den
Godsdienst bestaat dan onder de Roomsch catholijken
van Nederland?
In de vroegere Pauselíjke Staten zijn toch de onderda-
nen van Zijne Heiligheid wel allen door R. Catholijken
en door de Geestelijken zelve aangestelde personen
onderwezen, en in ltalië, Oostenríjk, Fraririjk en
Spanje is toch wel het onderwijs sinds eeuwen geweest
en wat heeft men daar? Men zegt van millioenen
ongeloovigen. In de voormalige Kerkelijke Staten en in
ltalíë ten minste zoo velen, dat zij den Heiligen Vader
van zijne wettelijke staten beroofd hebben, waarin
Víctor Emmanuël wel nimmer zoude geslaagd zijn
wanneer de onderdanen van Zíjne Heíligheíd den Paus,
díe door R. Catholijken en door de Geestelijken zelve
aangestelde onderwijzers waren onderwezen, zoo goed
en regtzinnig geloovig geweest waren als de R. Catho-
líjken van Nederland, welke op de openbare lagere
scholen en in de noordelijke provincíën veelal door
Protestantsche onderwijzers waren onderwezen,
waarvan er velen hun vaderland en al wat hun dier-
baar was verlaten hebben en naar den vreemde
getogen, om den Heiligen vader tegen zijne ongeloovi-
ge onderdanen te beschermen.
Mag men de school welke zulke Christenen onder
deszelfs leerlingen kan tellen veroordelen? Teregt zegt
wel het mandement van het Episcopaat van Neder-
land, dat er geene ware Christelijke opvoeding der
jeugd, geene vorming voor wetenschap en christelijke
deugden mogelijk is buiten de Godsdienst en dat
godsdienstige waarheden den grondslag zijn der ware
opvoeding.
Vandaar dan ook dat de ouders hunne kinderen van de
wieg c[f als het ware, zoodra zich maar eenige kennis
enverstandbijhetkindbegintteontwïkhelen,hetzelve
de hoofdwaarheden en grondbeginselen van het geloof
en den Godsdienst reeds leeren en inboezemen en
daarmede volhouden. Wanneer het verstand daartoe
genoeg ontwil¢keld is, op víjf of zesjarigen leeftij d,
zenden zij hetzelve naar de openbare school, tot het
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leeren van maatschappelijke kundigheden, maar dan
ook al zeer spoedig, soms bíjna tegelíjkertijd, naar den
Geestelíjken herder ter catechismus, om aanhoudend
voldoend onderwij s in het geloof en den Godsdienst te
erlangen(=verkríjgen),waartoehetkindophetdoor
den Geestelijke bepaalde uur telkens de openbare
school verlaat.
Geenszins is dit alzoo eene vorming derjeugd voor
wetenschap en Chrístelijke deugden buiten den
Godsdienst en worden de grondslagen der ware
opvoeding ín geenen deele uit het oog verloren.
Datditgedurendedelaatstevijftigjarenweldadig
voor het geloof en den Godsdienst gewerkt heeft, zal
toch wel ieder onbevooroordeeld en waarheidlievend
mensch, welke eene gevorderde leeftijd heeft bereíkt,
met de ondergeteekenden erkennen. En wat wil men
meer dan vooruitgang ín geloof en godsdienst?
Men valt door overmaat van zorg in een uíterste, en zal
door overdrijving het geloof en den Godsdíenst meer
benadeelen dan bevorderen.
Immers, wanneer de Geestelíjken en de ouders thans
díe taak voor hen te zwaar begínnen te beschouwen en
díe voor een groot deel willen overdragen aan anderen,
tevens belast met het geven van onderwijs in maat-
schappelijke kundigheden, vreezen de onderg eteeken-
den dat de volgende geslachten,wan tíjd tot tijd even
zoo wel als ín de kerkelijke staten en elders, voor een
aanmerkelijk g edeelte zullen ontaarden in naam-
Christenen, zonder Geloof en waren Godsdienst.
Wee! dan de ouders, welke de zorg voor hunne, door
Gode aan hen geschorien telgen, om in zijnen Heiligen
Dienst te worden opgeleid, voor een belangríjk gedeel-
te, aan andere particulieren zullen overlaten, ín plaats
van zelve daarvoor te waken, met den daartoe gezon-
deneGeestelijkewelkehunvertrouwenverdient.
Het onderwijs en de opleiding in geloof en Godsdienst
behoort ímmers uitsluitend tot de zending van de
daartoe geroepen Geestelijken in verband met de zorg
der ouders, maar niet aan den Staat of partículíeren.
In geenen deele, echter is het den staat oiwersch{liig of
deszelfis bevo{kíng goed ontwikkelde, trouwe en eerlijke
burgerszijn,bezieldmetliefideenverdraagzaamheid
omtrent hunne evennaasten. Dít is voor den Staat het
allergrootstebehoud.
Vandaar dan ook dat bij den grondwet bepaald ís dat
de Regeering moet zorgen dat allerwege in het Ríjk vol-
doende lager onderwijs is te bekomen en dat de orga-
nieke wet bepaalt dat dit onderwij s zoodanig moet zijn
ingerigtdatdejeugd,onderhetaanleerenvangepaste
en nuttige kundigheden, de verstandelíjke vermogens
worden ontwíkkeld en zij zelve opgeleíd tot alle
maatschappelijke en Christelijke deugden onder welke
deugden toch wel in de eerste plaats zullen behooren
getrouwheid, eerlijkheid en liefide en verdraagzaam-
heid omtrent zijn evenmensch, waardoor de Staat
onwillekeurig den akker bereidt voor de Geestelijl¢heid

om met vrucht te kunnen zaaijen, terwijl men voor de
natie, door liefide en eendragt nauw aan elkander te
verbinden en aaneen te sluiten, een bolwerk zoude
oprígtentegendenbuitenlandschenvijand,even
onoverwinnelíjk als men immer met de millioenen
schats, door het departement van oorlog benoodigd,
zal kunnen daarstellen.
Redenen, O.M. Heeren, waarom de ondergeteekenden
devrijheídnemenu.E.M.beleefdelijkteverzoekende
openbare lagere school voor alle godsdienstige gezind-
heden toegarielijk, ongeschonden te behouden en zoo
veel mogelijk ter bevordering der líef:de en verdJ.aag-
zaamheid onder het opkomend geslacht dienstbaar te
doen zijn, met terzijdestellíng der eischen zoals die
vervat zijn in de nota van de Heeren van de Bergh van
Heemstede en consorten, en de ontwikkeling van het
openbaarlageronderwijszooveelmogelijkindengeest
der grondwet te bevorderen.

WOGNUM, 19 april 1877

't welk doende,

An. COMMANDEUR
Wm.WINKEL
Jn. KIEFTENBURG
KISTEMAKER
Jn. TOOL
Ks. STAM
Jb. GROOT

Reacties...
Voorwaar, een prachtig stuk proza met steekhouden-
de argumenten. De schrijver ervan verdient hulde.
Wel lijkt het erop dat een hand buiten het gemeente-
bestuur mede richting moet hebben gegeven aan
deze tekst; de leden van het gemeentebestuur zullen
kundiger zijn geweest in de omgang met hun vee dan
met de pen. Het was te verwachten dat dit opvallende
stuk de nodige aandacht zou krijgen bij vóór- en
tegenstanders. Het zou de tongen wel losmaken. En
hoe! Of men als gemeentebestuur overzien heeft wat
de mogelijke gevolgen zouden zijn, valt te betwijfe-
len. Onderstaand wordt hier nader op de reacties
ingegaan. Achtereenvolgens worden behandeld:
reacties  op landelijk politiek niveau, reacties in de
pers en de reacties op plaatselijk niveau.

De reacties op landelijk politiek niveau
Na eerst al besproken te zijn in de commissie voor
verzoekschriften van de Tweede Kamer, werd op 1
mei 1877 het schrijven van de gemeenteraad van
Wognum behandeld in de Tweede Kamer. Commis-
sielid De Jong bracht aan de Kamer verslag uit over
de bevindingen van de onderzoekscommissie en
constateerde dat het verzoekschrift voor kennisge-
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ving kon worden aangenomen en ter inzage kan
worden gelegd voor de leden van de Kamer.  De
liberale baron Wintgens uit `s Hertogenbosch merkte
echter op dat het Adres, in druk aan de leden der
Tweede Kamer verzonden, `in de hoogste mate de
aandacht trekt. Niet alleen van de leden dezer
Kamer, maar van de gansche Nederlandsche natie.
In dat adres toch worden de meest verstandige
inzigten, gepaard aan de edelste gevoelens van
opregte verdraagzaamheid aan den dag gelegd.'
Wintgens achtte het daarom van belang `aan die
regtgeaarde, onbekrompene  inzigten en gevoelens
meerdere bekendheid te verschaffen'. Hij stelde
voor 'het Adres van de heeren Commandeur c.s. in
zijn geheel in het Bijblad te doen plaatsen achter het
rapport der Commissie voor de verzoekschriften.

Klaas Stam, een van de ondertekenaars. Hij was boer, woonde op

boerderij thans Westeinderweg 22 (nu W. Groen). Hij overleed in

1892. Foto omstreeks 1875.

Uit de reactie van De Jong blijkt dat het voorstel van
Wintgens als zeer ongebruikelijk moest worden
beschouwd: 'Mijnheer de Voorzitter, ik laat in het
midden of het oordeel van den heer Wintgens over
dit adres bij de Kamer algemeen als juist wordt
aangenomen. Maar hoe belangrijk dat Adres op

zichzelf moge zijn, verdient het voorstel mijns
inziens geen ondersteuning. Waarom toch zou men
hiermede eene uitzondering maken op alle andere
adressen, die bij de Kamer inkomen? Het is ook ten
enenmale onnoodig. De geachte adressanten hebben
gezorgd dat ieder lid der Kamer hun adres kon lezen.
Wil men nog meer publiciteit, laat men het aan de
pers geven, die gewoonlijk prijs stelt op zulke stuk-
ken en het nu te eer zal opnemen omdat er tegen-
woordig in de Kamer zoo weinig omgaat. Ik kan mij
dus niet vereenigen met het voorstel van den heer
Wintgens.,
Desondanks werd het voorstel van Wintgens in
stemming gebracht. Het voorstel om het verzoek-
schrift in zijn geheel in de notulen van de Tweede
Kamer op te nemen, werd echter met 28 tegen 19
stemmen verworpen. Niettemin kreeg het muisje
nog een staartje: de pers was immers door De Jong
uitgedaagd. En de pers nam de handschoen op.

Reacties in de pers
De landelijke pers heeft inderdaad in alle toonaarden
op de kwestie gereageerd, wat op zijn beurt voor vele
ingezonden stukken zorgde. Om met twee voorstan-
ders te beginnen:
Het Handelsblad is opgetogen, het brengt hulde `aan
de onderteekenaars voor de bezadigde taal, die tot
het gemoed van elk rechtschapen mensch door-
dringt'. Het gelooft `dat de onderteekenaars de
tolken zijn van de gevoelens, die verreweg het
meerendeel onzer natie voorstaat. Hun woorden zijn
een welkome bemoediging in onze dagen, waarin
zooveel onverschilligheid eenerzijds en zooveel
slaafsche volgzaamheid anderzijds  met elkander
wedijveren om de vreedzame ontwikkeling der
maatschappij te belemmeren.  Bijzonder heuglijk is
van katholieke landgenooten zulk een warme pleitre-
de voor verdraagzaamheid en aaneensluiting te
ontvangen, nu tal van katholieken zich in zoovele
opzichten van hunne medeburgers afscheiden en de
hooge geestelijkheid, wegens redenen van geheel
kerkelijken aard, de betrekkingen met een bevriende
mogendheid trachtte te verstoren. Hun adres zal dan
ook allerwege in ons land weerklank vinden, waar het
niet aan de oogen der bevolking onttrokken wordt.
De openbare school loopt geen gevaar bij de Neder-
landsche natie als geheel in diskrediet te geraken,
zoolang zij op zulke gronden en door zulke mannen
verdedigd wordt.'
Het Vaderland (uit Den Haag) ziet in dit adres een
heldere fakkel, die licht zal verspreiden : `Nu eenige
wakkere burgers uit een vergeten dorpje van N.-Hol-
land den eersten stoot hebben gegeven, is 't te
verwachten dat hun geestverwanten uit andere
oorden des lands zich bij hen zullen aansluiten. Maar
zal dat werkelijk geschieden, dan moet het Adres
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algemeen bekend worden. Aan het voorstel van den
heer Wintgens lag een goed denkbeeld ten grondslag,
maar de toepassing was verkeerd want het Bijblad
wordt toch niet gelezen door hen onder wier ogen
het Adres moet gebracht worden, zal het werkelijk
nut stichten. Laat echter die afgevaardigde een
inschrijving openen, om het wognumsch pleidooi bij
duizenden onder onze katholieke landgenooten
gratis te verspreiden en het Vaderland zal de eerste
zijn, om zijn plan te ondersteunen.'
Tegenstanders: Het katholieke dagblad De Tijd
reageerde fel op het artikel in het Handelsblad:
`De liberale sekte-school zou een kweekplaats van

verdraagzaamheid en naastenliefde wezen? Wij
gelooven dat het oude thema waarop de liberalen
ongeveer twintigjaar varieerden, wel voorgoed heeft
afgedaan. Zoo dwaas zullen zij niet meer zijn, dat zij
aan hun zoet `gefluit', nog eenige verleidelijke kracht
toekennen. Maar daarom ook staan zij als verdedi-
gers eener hopeloze zaak tegenover de Katholieken
en geloovige Protestanten. In zoodanigen toestand
kan het ons niet bevreemden, dat zij met groot
gejuich het adres van den Wognumschen Gemeente-
raad begroet hebben. Al de bevoegde rechters
ontbraken, nu kon men het wel met onbevoegden
doen. Onder die zeven Wognummers bevonden zich
vijf Katholieken; daarin zat de kracht van het adres.
Die vijf noordhollandsche boeren waren nu de kurk,
waarop voortaan de staatsschool ging drijven. Zij
hebben eenige lang uitgediende liberale phrasen
naast elkander gezet, een paar verkeerd begrepen en
valsch toegepaste Bijbelteksten er tusschen gescho-
ven en daarmede het hart van alle groote en kleine
liberalen gestoolen. [...]De katholieke adressanten
zullen wellicht verbaasd staan over het zwaar ge-
wicht, dat hunne stem in de schaal werpt. Maar dat
vijftal had het eens moeten wagen een adres van
adhaesie aan de bijzondere school in te zenden, men
zou van hen hoegenaamd geen notitie hebben
genomen. Of zoo zij al eenige opmerkzaamheid
hadden gevonden, zij zouden heel leelijk op hun
nummer zijn gezet. Men zou wellicht gevraagd
hebben hoe zij aan al die wijsheden waren gekomen?
Of zij die misschien in den koestal, tusschen de
kalfkoeien en hokkelingen hadden opgedaan? Maar
nu zij voor de openbare school ijveren, zijn zij
natuurlijk bruikbaar genoeg. Op onze beurt misgun-
nen wij het liberalisme dat vijftal niet; maar wij
beklagen de adressanten, die zich door hunnen
waanwijsheid bespottelijk maakten en zich bevoegd
achtten hunnen stem te verheffen tegen onzen H.
Vader den Paus, tegen de bisschoppen der gansche
wereld, tegen hun eigen episcopaat, tegen allen die in
Nederland voor de belangen der katholieke Kerk te
waken hebben. Gaarne nemen wij aan dat zij door
anderen tot hun ergerlijk bedrijf gebracht zijn en een

stuk teekenden waarvan zij de strekking niet hebben
doorzien; maar daarmede kunnen zij de verantwoor-
delijkheid van die daad niet van zich afwerpen.
Hunne namen staan nu eenmaal onder een adres, dat
slechts door liberalen, vrijdenkers en vrijmetselaars
kan ondertekend worden.'
Tenslotte een bijdrage uit De Nieuwe Noord-Hollan-
der:
`[...] Het adres gelijkt meer op eene redevoering in de

vergaderingen van de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen, of op eene langdradige redevoering in de
Tweede Kamer dan op een adres aangeboden aan de
Staten-Generaal. In dergelijke stukken toch behoort
een zekere soberheid tot de eerste vereischten. Dat
onze Wognummers dit niet hebben begrepen, laat
zich verklaren: de eerste ondertekenaar van het
adres, burgemeester van het dorp, is juist de man niet
om een goed begrip te kunnen hebben van dergelijke
zaken. Bovendien heeft het geheele adres meer het
eigenaardige van hetgeen uit de pen vloeit van een
predikant of schoolmeester dan uit de pen van onze
practische, verstandige, volstrekt niet sentimenteele
Noordhollandsche boeren: een zeer achtenswaardig,
krachtig ras van menschen met veel gezond verstand
en weinig sentimentaliteit. Deze laatstgenoemde
hoedanigheid des geestes treft men daarentegen veel
aan bij schoolmeesters. Wij zijn dan ook geneigd om
te gelooven aan hetgeen ons is medegedeeld, dat niet
de eerste ondertekenaar, maar een hoofdonderwijzer
het adres heeft opgesteld. [...] Wij maken op het adres
slechts eene aanmerking en stellen eene vraag. De
aanmerking is deze: is het niet eene ongepaste
handelwijze van de gemeenteraadsleden van een
klein dorp, dat zij zich laten hooren als adressanten in
eene politieke kwestie van zeer ingrijpenden aard?
Dat zij een soort van predikatie gaan houden voor de
Tweede Kamer? Dat zij een flauw gemoedelijken toon
aanslaan die niet in hunne volksgeaardheid ligt?[...]
De vraag is deze: welke is eene der voornaamste
oorzaken, waarom de R.C. overal waar de gelegenheid
ertoe is, Parochiale scholen stichten? Hun tegenzin
tegen de openbare school. Maar welke is eene der
voornaamste oorzaken waardoor die tegenzin zoo
sterk is ingedrongen bij de R.C. bevolking, niet het
minst op het platteland? Omdat schier overal de
predikanten zich moeiden in de schoolzaken; omdat
in alle gemeenten, in welke de R.C. niet de meerder-
heid hadden, het even onmogelijk was dat een R.C. tot
onderwijzer werd benoemd, als dat een R.C. b.v. in het
kiesdistrict, waartoe Wognum behoort, lid zou
kunnen worden der Provinciale Staten. Neemt
Wognum zelve: de meerderheid der kiezers is R.C., de
twee schoolmeesters zijn Protestant; maar noemt
eene plaats in Noordholland waar de meerderheid
der Raad niet Protestant is en waar men ooit een R.C.
aan het hoofd der openbare school heeft geplaatst?
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Bewaar-en brei-en naaischool aan de Kerkstraat.

Denken de Wognummer adressanten niet dat derge-
lijken toestand geen invloed heeft uitgeoefend? Dan
kennen zij de Noordhollanders niet.[... ] We bewonde-
ren de fierheid, de verdraagzaamheid, de zelfstandig-
heid der Wognummer adressanten, die volstrekt niet
aan den leiband willen loopen der pastoors, maar die
aardigjes aan den leiband loopen van dominee's en
schoolmeesters'

Reacties in Wognum
Hoe nu reageerde de Wognumer gemeenschap op
het raadsbesluit van hun vroede vaderen? Aanvan-
kelijk zal er door de burgerij nauwelijks op zijn
gereageerd. Mogelijk dat de kwestie in de vorm van
dorpsroddel af en toe in de scheerwinkel ter sprake
is gekomen. Het katholieke kerkbestuur onder
aanvoering van pastoor L. T. Bakker kon het natuur-
lijk niet over zijn kant laten gaan. Liber Memorialis:
'In de loop van dit jaar heeft zich een bijzonder geval

voorgedaan in de parochie hetwelk velen bedroefd,
velen geërgerd heeft. De heeren A. Commandeur en
zijne raadsheren hebben aan de Tweede Kamer een
advies opgezonden ten voordele van de openbare
school. De bi.ave katholieken van Wognum waren
zeer verontwaardigd over dit opgemaakt adres. De

smaad op hun geworpen, als was het woord der
adressanten hun woord, dewijl de Heeren zich
beroepen op hunne qualiteiten, van zich afwerpen-
de, hebben zij het volgend adres aan de Tweede
Kamer verzonden:

Aan de 'I\h/eede Kamer der Staten- Generaal
Geven met verschuldigde eerbied te kennen dat zij zich
niet vereenigen met den inhoud en streJ¢king van het
adhesie advies, aan het wetsontwerp op het lager
onderwij s, aangeboden door den gemeenteraad van
Wognum: de Heeren A. Commandeur, W:. Winkel, J.
Kieftenburg, A. Kistemaker, J. Tool, K, Stam, J. Groot.
Dat:
Zij zich, aansluitenden aan den adressanten van
Rotterdam, U beleefid en dringend verzoeken, het
wetsontwerp van den Mínister van Bínnenlandse
Zakentotwíjzigingvandewetvanl857tewillen
wijzigeninzuïkengeest,datdeGrondwetbehoorlíjk
uitgevoerdendevríjheidvanhetbijzonderonderwíjs
oprechtverzekerdworden.
Hetwelk doende:  107 handtekeningen

Opgemerkt dient te worden dat zelfs in een Franse
krant melding wordt gemaakt van dit verzoek:
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Dans certaine commune rurale du pc[ys, sc[voir la
commune de Wognum, la municipalité composée du
bourgmestre, des deux échevins et de quatre conseillers
ce sont addressés dernièrement ä la Seconde Chambre
pour l'engager ä maíntenir l'école neutre dans le débat
prochain sur la réfiorme de l'enseignement primaire.
Les catholiques de cette commune, ne voulant pas que
l'opinion s'accrédite que l'adTesse de ces sept Sages
reflète leurs propres sentiments, viennent de fiair
parvenir ä leur tour á la Seconde Chambre une adres-
se, dans laquelle ils déclarent expressément qu'ils se
rallient au contenu et ä la tendance de l'adresse des
Catholíques de Rotterdam. Cette adresse est munie de
107 signatures.
(In zekere plattelandsgemeente, t.w. de gemeente
Wognum, heeft de raad bestaande uit de burgemees-
ter, twee wethouders en vier raadsleden, zich onlangs
tot de Tweede Kamer gericht en gevraagd zich in te
zetten voor het behoud van de openbare school in het
aanstaande debat over de hervorming van het lager
onderwijs. De katholieken van deze gemeente, niet
willend dat de mening postvat dat het `adres' van
deze zeven Wijzen  (!)hun eigen gevoelens weerspie-
gelt, hebben op hun beurt zojuist een adres aan de
Tweede Kamer gezonden waarin zij nadrukkelijk
verklaren het eens te zijn met de inhoud en strekking
van het adres van de Katholieken van Rotterdam. Dit
adres is voorzien van 107 handtekeningen.)
De lijst van ondertekenaars doornemend blijkt dat
raadslid J. Tool dit verzoek ook getekend heeft.
Kennelijk is hij onder druk van de gemeenschap,
geestelijkheid en familie van standpunt gewijzigd.
Ook onder de andere namen van de ondertekenaars
treffen we veel namen aan van familieleden van de
katholieke raadsleden. Er zal dus in huiselijke en
familiekring uitgebreid over het heikele onderwerp
zijn gesproken.
Het katholieke dagblad De Tijd
reageerde hierop:
`Naar men ons meldt hebben de

katholieken van Wognum zich
gehaast tegen het gedrag
hunnervijfgeloofsgenootente
protesteeren door middel van
een adres aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal gericht. Zij
komen daarin uitdrukkelijk op
tegen de verklaringen van de
Wognumsche gemeenteraad.
[...] De geschiedenis te Wognum
schijnt geheel en al een grap
geweest te zijn of door een of
anderen boozen geest ingege-
ven om den heer Wintgens zich
zoo belachelijk mogelijk te doen
maken. Niet alleen heeft een der
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onderteekenaars van het adres zijn adhesie ingetrok-
ken, maar de burgemeester, de eerste onderteek-
enaar, komt nu de deur toe doen. De katholieken dier
plaats hebben nl. besloten ter gedachtenis aan `s
Pausen jubilé een piusgesticht te bouwen, bestemd
tot eene bewaar-, naai- en breischool, welke zal
worden bestuurd door religieusen der HH Harten
van Jesus en Maria uit het bisdom van Paderborn.
Dit besluit is genomen onder de ondubbelzinnige
getuigenis van ingenomenheid des burgemeesters
c.s. En daar heeft de Bossche baron zich voor in het
zweet zitten te schrijven. Ook deze sukkel is er in
geloopen.'
Het kerkbestuur was, zoals al vermeld op p.16
gewoon doorgegaan met plannen voor een nieuwe
school. En burgemeester Commandeur had inder-
daad een schriftelijke verklaring afgegeven:

`Ten eínde verkeerde gevolgtrekking en beoordeling te

voorkomen, verklaart de ondergeteekende, dat de op te
rigten Bewaar- en Breischool te Wognum, bedoeld bij
de advertentie in het No.1281 van dit blad, met zíjn
goedvinden zal plaats hebben, wanneer in die school
ook Protestantsche kinderen worden toegelaten en
zonder genoemd bezwaar van de zijde der ouders aan
dat onderwijs kunnen deelnemen, hetgeen de Wel
Eerwaarde Heer Pastoor en Deken hem beloofid heeft,
zonder daarbíj van naam of titel der school en onder-
wijzeressengesprokentehebben.

De burgemeester van Wognum , A. Commandeur.

Het zal duidelijk zijn dat de burgemeester door de
loop der gebeurtenissen overstag is gegaan, al maakt
hij een duidelijkvoorbehoud. Het  risico dat ouders

van niet-katholieke kinderen
zich zoudenaanmeldenbij de
nieuwe katholieke school was
uiteraard te verwaarlozen...•a
Een 'Buitenman' reageert
Het muisje zou echter nog een
staartje krijgen. De katholieke
raadsleden hadden het tegenover
hun katholieke kiezers eigenlijk
behoorlijk laten afweten. Bij de

-` ---   eerstkomende verkiezingen
zouden ze toch zeker verant-
woording moeten afleggen. In de
Hoornsche courant van 29 juli
1877 wordt hierop een anoniem
voorschot genomen in een
tamelijk venijnig en tendentieus
artikel:
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lets van buiten de stad
Er wordt zoo vaak geklaagd over de weinige belang-
stelling die de Nederlandsche kiezers betoonen bij de
verkiezingen voor leden van de een of andere tak der
Vertegenwoordíging. Meer dan de helft der kiezers
blijft weg bíj de stemming voor de Provínciale Staten,
íets mínder voor de Tweede Kamer en den Gemeente-
raad. Het verkeerde híervan aan te toonen ligt niet in
onze bedoeling; wij willen alleen naar aanleidíng van
een gunstige uitzondering een en ander onder het oog
van het publiek brengen. De uitzondering, welke wij
bedoelen, is de verkiezing voor de gemeenteraad van
Wognum.
Het zal den lezers der Hoornsche Courant nog niet
vergetenzijnweïkeengewíchtígadresínhetvoorjaar
door den Gemeenteraad van Wognum gericht werd
aan de Tweede Kamer der Staten- Generaal. Mocht
later al een der ondertekenaas publiek verklaren dat
híj te dom is een heel ee"oudig stuk te begrijpen, het
adres werd er niet minder om; en al onttrokken al de
onderteekenaars zich (hetgeen wel nooit gebeuren zal)
aan hetgeen zij vroeger verklaarden, dan nog zou het
adres zíjn waarde blijven behouden, want het is
ongeschonden blíjven staan in den strijd, waaraan het
heeft blootgestaan.
Maar was het wel een bestrijding?
Het is toch geen bestrijden, als men
raast en tiert en scheldt? Het is
toch geen weerleggen, als men
anti-adTessen inzendt? Het is toch
geen ontzenuwen, als men de
onderteekenaars voor boeren
uitmaakt?
Het bovenbedoelde adres, hoe goed
en fierm het anders zij, is in de
plaats van zijn her komst de
oorzaak geweest van veel onaange-
name zaken. Dadelíjk werd
besloten de onderteekenaars uit
den raad te werpen. Lang behoefide
men niet te wachten met dezen
arl)eid te beginnen. Twee der
flínkste leden, de heeren Kieften-
burg en Tool, moesten dit jaar
aftreden. De eerste, een man van
rijpen leeftíjd en groote ondervin-
díng, wiens doen en laten door
íeder, tot voor den 17 Maart als
degelijk en goed voor de gemeente
werd geprezen, komt in herstem-
ming en zal vallen.

weet men niet: wat hij geweest is, behoeft door anderen
níet als voorbeeld gekozen te worden, en wat híj
worden zal, is gemakkelíjk te zeggen. Híj wordt
íemand díe niet op eigen beenen kan staan. Hij is
verkozen door een wraakzuchtige partij, die niets zal
ontzien om alles ten onderst boven te werpen, totdat
alles zoo zal zíjn ingerícht als haar belieft; door de
partíj, die niets versmaadt ter bereíking van haar doel.
Wat den anderen kandidaat, de heer Schouten, betreft
-spotters krijgen spotters loon-men zegt dat híj juist
weet waar Wadway lígt. ALls dit zoo is, dan ís het toch
al rijkelijk genoeg, want hij wordt ímmers verkozen tot
lid van den raad voor de gemeente Wognum en Wad-
wc[y. Met wat daar buiten omgaat, heef.t híj immers
níets te maken, en mocht het soms eens gebeuren, dat
er i.ets voorvíel dat boven zijn `sfieer' zou gaan, dan
behoeft hij toch ook niet verlegen te zíjn, men zal hem
wel in het oor blazen wat hij zeggen en doen moet, men
zalhemwelvertellenofhijvooroftegen,jaofneen
behoort te zeggen. 't Kan nooit beter!
De raad van Wognum en Wadwc[y zal alzoo verrijkt
worden met twee lichten. ALl heeft de herstemming nog
niet plaats gehad, toch durf ik te beweeren, dat ook de
heer Kieftenburg vallen zal; zijn tegenpartij ís verre-

Jan Kieftenburg. Foto anno 1890.

Hij woonde op de boerderij thans

Kerkstraat  102 (P. Kon.ijn).
~    __-..r-

De tweede, een man met een gezond verstand, kennis
van zaken en een verleden achter zích waar hij op
roemen kan, is, hoewel onder sterk protest, gevallen. In
zijn plaats zal treden de heer Heddes. Wie Heddes ís,

weg de sterkste.
Zoals ín een vorig nummer dezer
Courantisvermeldbedraagthet
getal stemgerechtigden 128;
hiervan zijn ongeveer 90 Roomsch
en omstreeks 40 Protestantsch;
rekent men nu van de Roomsche
partij een 2o-tal stemmen af van
hen die geen trouwe volgelingen
van den pastoor willen zijn, dan
wordt de verhouding 70:60. Mocht
de uítslag anders zijn, 't zou een
wonder, een mírakel wezen! In
groot aantal zullen de kiezers weer

`     opk_omen: waTt a_fhter hen b_e_vipdt
zich een kracht die meer geldt dan
eigen goed en bloed. Er is dan ook
m.i. geen de geringste hoop op het
behoud van den met eere gríj s
geworden heer Kieftenburg: Hij
moet vallen. Hij heeft ímmers het
schooladres geteekend; m.a.w. hij
staat fieitelijk tegenover den
pastoor, en dat is toch te erg.
De partíjen staan te Wognum zoo
scherp tegenover elkaar als maar

enígszinsgedachtkanworden.Hoeishetmogelijk!
Hetvroegeralstoonbeeldvanverdraagzaamheid
geroemde Wognum ín tweeën gescheurd! ALlles moet
anders worden; alle middelen worden in het werk
gesteld, alle pogingen aangewend om den, hoewel
bejaarden, maar daarom niet minder ijvervollen
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burgemeestertothetbesluíttebrengenzijnontslag
aantevragen.Hoe1€lein!Eerlíjkdurftmenhemniet
aan;doorom-enachterwegentrachtmenvanhemaf
te komen; maar mag en kan op gezegden van gelooft
waardige personen gebouwd worden, dan rekent men
steeds buiten den waard. Vroeger heeft de EdelAcht-
bare heer Commandeur wel eens gedacht acm , 'ontslag
aanvragen', maar nu hij bemerkt dat meer dan ooit
nodig ís dat een man die de belangen der gemeente
door en door goed kent, daar als hoofid der gemeente
dientteregeeren,nuvernemenwíjmetblijdschap,
heeftdeburgemeesterookvandezegedachteafigezíen.
Eere de man, die zoo zijn roeping begrijpt.
Om op de verkiezíng terug te komen. Wíj hebben
gezegddatdeverkiezingeengunstigeuitzondering
maakte op den gewonen gang van zaken. Te Wognum
heerschte ditmaal geen lauwheid onder de kiezers. De
ultramontanen (de partij van over de bergen=Rome)
híelden meetíngs op verschillende plaatsen; eerst in
eenherberg,maardatbevielníet,daarwasmenniet
vrijgenoeg;daarombeslootmenbijeentekomen_op
den `deel' (darsch) van een der leíders. Zoodoende
kwam men tot een gewenscht doel: eenheíd van stem-
men.
De andere partij hield geen meetings, maar wel
wetendewatergaandewasenwelkonheilerdreigde
los te barsten, kwam zij als één man ter stembus op.
Ieder díe op het dorp aanwezig was, verzuimde niet,
zelfiseenstokoudeman,wienhetgaanheelmoeílíjk_
valt, maakíe van zijn voorrecht gebruík. De (stem)bus
alleenbereikenkonhijniet;hijwerderheengedragen.
Ook eere aan dezen oude!
Wíj hopen dat de herstemming op a.s. Dínsdag van
dezelfide belangstellíng mag getuigen als de eerste
stemming, opdat de Ultramontanen bemerken dat ze
werken onder protest van een groote menigte.
Ondari is nog altíjd 's werelds loon geweest. De
GemeenteraadvanWognumondervindtdatnuookal
tewel.Inplaatsvandankbetuígingenenbewíjzenvan
adhaesie, tegenwerking en als het ware ín het aange-
zicht geslagen. Eenige maanden geleden ging de roep
op:Wognumwilgeenbijzonderonderwijs;over_e.?nige
maandenzalderoepgaan:Wognumheefteenbijzon-
dere school,. want komen zal er een. Het terrein is voor
lang reeds aangekocht. Een legaat is er voor toege-
kend, (men zegt wel eens: voor c[fgedwongen). Een
(gedwongen)vríjwillígeinschríjvíngísgesc_híe_d.Een
kapitaalgrootgenoeg,zoomenzegt,voordenbouw
van een gesticht is aaiiwezig; alleen nog maar een
waarborgkapítaal,datzooveelafi^/erptomhetgeheel
inbewegingtelatenblijven.Maardatisookniets_._De
geloovigenzijnertoch?Iedereendagwe_rkf.n_enklaa:
is men; bíj den zwaren druk, dien de Katholieken reeds
ondervinden,kanditweinigjenogwelbijgenomen
worden. Ze zijn te beklagen.
EEN BUITENMAN

De verkiezing
Kreeg de `Buitenman' gelijk? Gedeeltelijk, Tool
verloor zijn raadszetel inderdaad aan J. Heddes, Kief-
tenburg behield de zijne.
Wie schreef het Adres en wie was de Buitenman?
Na al die jaren is het natuurlijk onmogelijk te achter-
halen wie nu precies het beroemde Adres geschreven
heeft. Men gaat er in het algemeen van uit dat een
onderwijzer behulpzaam moet zijn geweest.  In het
Liber Memorialis staat betreffende het artikel van de
Buitenman: `Dit stuk is te Wognum geschreven met
behulp van den ondermeester. In de `Reactie' uit De
Nieuwe Noordhollander op p.21 staat dat er in
Wognum twee onderwijzers zijn, beiden Protestant.
In 1877 wordt alleen Jan van der Oord genoemd als
onderwijzer. Wie de tweede, ongetwijfeld een
hulponderwijzer, geweest is, weten we niet. Maar
anderzijds is het niet onwaarschijnlijk dat de bron
van alles toch moet worden gezocht bij burgemeester
Commandeur*. De ondertekenaars van het Adres
mogen dan al boeren zijn geweest, Commandeur was
dat zelf ook, dat betekent niet dat zij achterlijk
waren, integendeel. En Commandeur zal zich uit
hoofde van zijn functie meer met burgerlijke en
administratieve zaken hebben beziggehouden dan
met het boerenwerk. Staat hij niet met de pen in de
hand op de foto? Voorts moeten we niet vergeten dat
de houding en instelling van de katholieken halver-
wege de lge eeuw totaal anders is geweest dan die
van de generatie brave en volgzame katholieken uit
het Rijke Roomse leven van de eerste helft van de
twintigste eeuw. Vóór de 'verzuiling' gingen katho-
lieken en protestanten op harmonischer wijze met
elkaar om: in het dagboek van Pieter Groot Dirkzoon
is er sprake van notabelen van beider overtuiging die
met elkaar bevriend zijn. En ten slotte: iedereen met
gezond verstand, laat staan een ervaren bestuurder,
kon zien aankomen dat bij oprichting van een
katholieke school de openbare school gedecimeerd
zou worden. Voor de beheerders van die school, de
onderwijsinstelling die generaties lang als de enig
juiste was gezien, was dat een zware slag.
Ook elders, met name in Wervershoof en Hoogwoud,
waren er conflicten tussen de geestelijkheid en de
dorpsnotabelen. In Wervershoof was het burgemees-
ter Ariën Koopman, zelf ook kerkmeester, die
regelmatig met pastoor Van Maaseland overhoop
lag. Deken Bakker, pastoor in Wognum, moest
tussenbeide komen. En in Hoogwoud ruzieden de
boeren met pastoor Van Staveren. In 1869 protes-
teerde Jacob Vlaar tegen de bouw van een pastorie
`als een kasteel'. Bovendien was hij ook nog bevriend

met de protestantse burgemeester en de dominee!
(Bron: Handelswijzen van een Herder, Skriemer,
Jaarboek No. 14 - 2010, Stichting Oud Wervershoof,
p. 69 e.v.).
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