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Negentiende-eeuwse Biltse schoolmeesters

Langs de rand van het kerkhof van de 
Dorpskerk, aan de kant van de Kerksteeg, 
bevinden zich de graven van twee Biltse 
schoolmeesters. Hun graf is onaanzienlijk en 
één is zelfs grotendeels verborgen onder een 
struik. Maar hoe onaanzienlijk hun graven 
ook mogen zijn, zeker in vergelijking met die 
van de Utrechtse hoogleraren die hier ook 
begraven liggen, hun levensgeschiedenis is des 
te interessanter en verschaft ons een aardige 
inkijk in de onderwijsomstandigheden van deze 
gemeente zo’n 150 tot 200 jaar geleden.
Aan de Burg. de Withstraat, tegenover de 
Torenstraat bevindt zich een eeuwenoud 
karakteristiek huis met aan de straatzijde het 
opschrift De Oude School. Tegenwoordig zetelt 
hier onder andere de historische kring, maar 
eeuwenlang was dit inderdaad de dorpsschool 
van de gemeente de Bilt. Generaties kinderen 
hebben hier pogingen gedaan te leren lezen 

en schrijven, onder omstandigheden die wij 
ons niet meer kunnen voorstellen en vele 
schoolmeesters hebben hier hun geduld 
beproefd. Enkele van hen liggen bij de school 
begraven op het kerkhof van de Dorpskerk en 
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iets van de negentiende-eeuwse omstandigheden 
waaronder zij hun werk deden, wil ik hier graag 
onder uw aandacht brengen.
 
In 1822 overleed op 58-jarige leeftijd Pieter van 
Diepeningen, sinds 1792 aangesteld als koster 
en schoolmeester, en in zijn laatste jaren tevens 
belast met de taak van gemeenteontvanger. 
Als schoolmeester van een éénmansschool met 
ruim 100 kinderen moet hij het uitstekend 
gedaan hebben, gezien de lovende woorden 
die de schoolopziener in 1802 aan het 
gemeentebestuur over hem schreef in de vorm 
van ‘een verklaring van hoogste tevredenheid’. 

Hierin staat onder meer ‘Medeburgers! Het is 
niet, dan met het uiterste genoegen, dat ik U 
melde, dat de school Uwer Gemeente onlangs 
door mij bezocht en in eene orde gevonden 
is, welke en Ulieden en den schoolleeraar van 
Diepeningen eer aandoet’. De meester leerde de 
kinderen letters en cijfers, de tien geboden en de 
catechismus. Het onderwijs hield daarom voor 
een groot deel in het leren kennen van de Bijbel, 
psalmen en belijdenisteksten. Ook vroeg hij op 
maandagmorgen naar de preek van de vorige 
zondag en moesten de kinderen om de beurt 
gebeden opzeggen. De schooltijden waren van 8 
tot 11 en van 1 tot 4, althans in de zomer.
Maar de omstandigheden waaronder het 
onderwijs plaats vond, waren meer dan slecht, 
niet alleen in onze ogen, maar ook naar de 
maatstaven van toen. Ruim 100 kinderen in 
een ruimte van 5.5. x 6.5 meter betekende in de 
winter zo’n bedompte atmosfeer dat kinderen 
regelmatig onpasselijk werden en flauw vielen. 
Het gemeentebestuur had geen geld om de 
situatie te verbeteren en het was te danken aan 
particuliere giften van in totaal 660 gulden 
dat de muur tussen de school en de keuken 
van het gebouw 3.5 meter werd opgeschoven. 
De grootste giften, elk 100 gulden, werden 
gedaan door de eigenaren van de buitenplaatsen 
Vollenhoven, Pieter de Smeth, en van Jagtlust, 
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Jan Wolthers van de Poll. Wel met het resultaat 
dat de bedstee in het schoollokaal terecht kwam. 

Onder deze omstandigheden wordt in 1823 
Georg Diederik Enderlé aangesteld als 
schoolmeester en tegelijk door de kerkeraad 
benoemd als koster en voorlezer. Dit was 
trouwens een noodzakelijke combinatie van 
functies, want van het schoolmeesterschap 
alleen kon een gezin met kinderen niet 

rondkomen. Wel was zijn 
voorganger nog primair koster 
en voorlezer, nu was de volgorde 
omgekeerd. In zijn functie als 
koster moest hij erop toezien dat 
de kinderen geen leven maakten 
in de kerk, dat de mensen niet 
willekeurig plaats namen, en 
dat de jeugd de kerkglazen niet 
stuk gooide. Zowel binnen als 
buiten schooltijd diende hij 
erop toe te zien dat de jongens 
geen kattekwaad uithaalden, 
niet dobbelden en niet vloekten. 
Ook het klokkeluiderschap was 
onderdeel van meesters taak. Niet 
alleen bij begrafenis, maar ook bij 
doodsaankondiging werd geluid. 
Maar dit werk werd uitbesteed, 

meester zocht vier jongens uit die voor een 
paar cent een uur de klok luidden. Vanaf 
1780 viel meester een extraatje ten deel in de 
vorm van 5 gulden ‘s jaars vanwege het gemis 
van de schaapsweiden op het kerkhof. Dit 
was het gevolg van een verordening uit 1776, 
waarbij het de schoolmeester verboden werd 
om ‘kalveren of eenige andere grote beesten 
te houden waardoor de kerkhoven of wat 
daaraan gedependeert zouden mogen beschadigt 

Dorpskerk met kerkhof aan de noordzijde.
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worden’. En ook de tuin zal vermoedelijk 
inkomsten voor de meester hebben opgeleverd.

Enderlé was in 1801 in Utrecht geboren en 
gehuwd met Christina Jannetje Croese. Hij had 
in 1857 nog vier thuiswonende kinderen. Hij 
bleef schoolmeester tot 1866 en was de eerste 
die een hulponderwijzer toegewezen kreeg. In 
de eerste jaren van zijn schoolmeesterschap 
had hij terecht de nodige aanmerkingen op de 
huisvesting en op de onderhoudstoestand van 
de school en in 1825 bleek de gemeente wel 
bereid de nodige voorzieningen te treffen. In het 
schoollokaal werden de versleten rode plavuizen 
vervangen door klinkers en de kleine ramen 
vervangen door grotere.Voor die tijd was het 
de kinderen namelijk niet vergund naar buiten 
te kijken. Ook werden de muren gewit en een 
zwarte plint aangebracht. Buiten werd een 
straatje aangelegd naar het sekreet, waardoor 
men na toiletbezoek niet met bemodderd 
schoeisel in de school hoefde terug te keren. Het 
sekreet was een klein hokje met een opening 
boven een sloot met een driekwart deurtje 
ervoor. Het gehele karwei kostte 1290 gulden.

Toch was deze uitbreiding niet toereikend. 
Na tien jaar, in 1835, telde de school 150 
leerlingen, 74 jongens en 76 meisjes, waarvan 

in totaal 123 kinderen in de leeftijd van 6 
tot 12 jaar, die allemaal in deze ene ruimte 
opeengepakt zaten. Opnieuw had het 
gemeentebestuur oog voor de situatie en in 
1836 volgde een verdere verlenging van het 
schoolvertrek met bijna 3 meter. Het resultaat 
was een leslokaal van 13.5 x 5.5 meter voor 
150 kinderen. Toch bleef onderwijs aan zowel 
beginnelingen als gevorderden in één ruimte 
met soms chaotische taferelen moeilijk en weer 
tien jaar later werd de school door de jeugd en 
het onderwijzersgezin verlaten en voor 1600 
gulden verkocht aan de Ned. Herv. Kerk. 
Dit plotseling vertrek was het gevolg van een 
gelukkig toeval, omdat in 1844 de gemeente 

Biltse bewaarschool sinds 1873.
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die met het schoolprobleem in de maag zat, 
een beschikbaar komende rijtuigfabriek aan 
de Dorpsstraat kon kopen. Deze fabriek stond 
op de plaats van het voormalige politiebureau 
tegenover de Witte Swaen. 

Maar reeds in 1846 klonken weer 
kinderstemmen in de oude dorpsschool, 
want vanaf dat moment kreeg de eerste Biltse 
Bewaarschool hier onderdak en startte in 
dat jaar met 37 kinderen. Tot 1872 blijft 

de situatie ongewijzigd, maar dan 
besluit Gedeputeerde Staten dat de 
bewaarschool niet langer in de directe 
omgeving van het kerkhof mag staan. 
Daarop wordt in 1873 een nieuw 
schooltje gebouwd op de hoek van de 
Burg. de Withstraat en de Tuinstraat, en 
tot op de dag van vandaag klinken nu 
hier kinderstemmen.
Enderlé, die in 1801 in Utrecht was 
geboren en tot op 65-jarige leeftijd 
schoolmeester was gebleven, stierf in 
1869. Hij was in 1866 opgevolgd door 
J. Leusden, die tot zijn dood in 1883 
schoolmeester en koster is geweest. 
Beiden liggen broederlijk naast elkaar 
begraven, de staande steen van Enderlé 
draagt als tekst slechts G.D. ENDERLE, 

de liggende steen van Leusden heeft de tekst J. 
LEUSDEN VAN ZIJNE LEERLINGEN.
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