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Niet de snelste reactie, maar wel een zeer fraaie ! En de tekst in dichtvorm. Toch is de keus niet op hem gevallen. Johannes Denessen
verwijst niet naar een advertentie, dat doen de meeste andere sollicitanten wel.
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Om een herder sijne pligten,
Voor sijn schaapen te verrigten,
Soo moet hij met een goed bestaan,
Sijn kudde neerstig gaade slaan,
En dat hij door sijn groote sorg,
Sijn eigen leven stelt te borg,
Deselve sorg wilt het aanmaken,
Sijn des schoolmeesters eigen waken,
Om soo te passen sijne leer,
Dat het volck behaagt en oock den Heer,
Om in te drucken goede seden,
Die men noyt beter kan besteden,
Als die te leeren aan d'jeugt,
Wat bringt dog den mensch meerder vreugt,
Het is dickwils ondervonden,
Dat menigh komt tot schant' en sonden,
Die in sijn jonckheyts eerste jeugt,
Niet voorgehouden wordt de deugt,

Van lesen, schrijven rekenkonste,
Siet men vloyen levens bronsten,
Heeft Godt en mensch wel meerder vreugt,
Als deese sijn geclert met deugt,
Hoe menigh mensch gaat het betruren,
Dat hij in sijn jonckheyts eerste uyren,
Niet beter en is geinstrueert,
Want hij dan merckt wat hem manqueert,
Soo kom ick dan achtbaare Heeren,
Mijnen dienst u presenteeren,
Om de jonckheydt voor te gaan,
Als gij het mij maar toe wilt staan,
Soo dat ick mij kom offereren,
Om in mijn plcht niet te manqueren,
Als schoolmeester ick mij stell ten toon,
Om te trecken mijnen loon,
Maar nogh meer op hoop van Godt,
Het welck mij hier dient tot slot,
Uw dienstwillige dienaar Johannes Denessen

Tegelen, 1 december 1785

Solliciteren in 1785
In het Stads Archief van Venlo bevinden zich in een map een aantal sollicitatiebrieven uit het jaar
17851
De sollicitanten dongen naar de vacature van schoolmeester op één van de Venlo’se scholen.
De brieven zijn afkomstig uit:
Tegelen (zie hierboven), Amsterdam, Hodimont, Maaseik(3), Leuven, Keulen(2), Dendermonde(2),
Baarlo, Brussel, Boxmeer, Boisheim (gem. Viersen) en Venlo.
Het is me niet gelukt annonces voor dezelfde vacature de kranten site van de Koninklijke Bibliotheek, Delpher, te vinden. Er zal zo goed als zeker in de Kölner Zeitung geadverteerd zijn. Zie de

brieven van Ceresche, Neumüller, Gossens en Galle.
Ook de datering van de brieven wijst op een eerdere advertentie.
Maar in de Oprechte Haarlemse Courant van 17 november vond ik de advertentie.
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Archief Stad, inv.nr. 1783
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(Iemand de vereischte bekwaamheid en genegenheid hebbende, zijnde van de Roomsch-

Catholique Religie, om waarnemende de Positie van SCHOOLMEESTER binnen de Stad
Venlo, met wel te leeren Leezen en Schrijven in de Nederduitsche of Hollandsche Taal, op
een Jaarlijks gehalt van 150 Gld Holl., boven de Emolumenten, adresseere zig aan de Heer
Regent Borgem. der gem. Stad)

Steeds op de laatste, meestal de tweede, pagina staan de advertenties, de meeste van makelaars, kwakzalvers en boekverkopers maar ook zo nu en dan personeels advertenties.

Advertentie tarieven
Volgens de Notitie der Prijzen aangetroffen in het archief van de Haarlemsche Courant2, welke
de per 1 januari 1779 vastgestelde tarieven bevat, kosten de advertenties per 1 tot 3 regels :
1. aan particulieren : 1 gulden en 10 stuivers, 4 regels en daarboven 9 stuivers de regel,
2. aan boekverkopers voor het annonceren en uitgeven van boeken : 1 gulden, meer regels à 6
stuivers,
3. aan boekverkopers voor allerhande andere soorten van advertissementen : 1 gulden en 4
stuivers, meer regels à 7 stuivers de regel

Distributie
De Oprechte Haarlemse Courant (OHC) werd vanuit Haarlem gedistribueerd via een uitgebreid netwerk van (boek)verkopers in binnen- en buitenland. Toelevering geschiedde vanuit postkantoren, liggende aan en deel uitmakend van het uitgebreide net postwegen. Voor Venlo was het Keizerlijk Rijks Hoofd Post Comptoir te Maeseyck3 actief. In de boeken van de OHC over de jaren 17831785 staat achter Maeseyck : over Tegelen.
In 1785 werden de dinsdagse, donderdagse en zaterdagse krant in een aantal van 14 exemplaren naar
dit kantoor verzonden, 52 weken4 ! Vermoedelijk werden er vanuit dit postkantoor ook enkele exemplaren naar Tegelen en Venlo gedistribueerd. Denk daarbij aan de sollicitatie brieven uit Maaseik (3),
Baarlo en Venlo (beide 1)
2
3
4

Museumarchief Joh.Enschedé te Haarlem, HBA 4891
Deel uitmakend van de Duitse Rijkspost o.l.v. de vorst van Thurn und Taxis, de zogenaamde Ober Postmeister
Museumarchief Enschedé HBA 3531
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Het verschijnsel personeels annonces
Het is nu de normaalste zaak van de wereld wanneer er personeel gezocht wordt te adverteren
in de pers, ja zelfs op internet en de sociale media. Dit adverteren is ooit begonnen in een zeer eenvoudige en bescheiden vorm.
Onderzoek in het museum archief van Joh.Enschedé wijst uit dat er in 1662 reeds wervende advertenties vanuit de aanbod zijde werden geplaatst, zoals deze op 14 januari :

Wordt een yder bekent ghemaeckt, dat Jacobus de la Chambre, soon van Jean de la Chambre, Francoise Schoolmeester tot Haerlem, alsnu mede een diergelijcke Kost-Schole is houdende in de Beverwijck in de plaetse van zaliger Mr. Esaie Regrant, ende dat deselve is van voornemen sulckx te continueren, zijnde van meeninghe toekomende Mey te trecken in het huys (al overlangh gheaproprieert
tot een School) van zaliger zijn oom, Mr Pieter de la Chambre. De Vrienden dien, die derselver
dienst in dese locatie gelieve te gebruycken, sullen voor soo civilen Prijs geaccomodeert worden als
om wel getracteert en neerstigh onderwesen te werden, mogelijck is.
Dergelijke advertenties komen in die jaren vaker voor, maar nog niet van de vraag zijde.
In 1721 was dat wel het geval. Op 25 en 30 januari werd de volgende zoek advertentie geplaatst :

De Regenten der vrije Heerlijckheden Petten en Nolmerban zijn van meeninge, om op authorisatie
van den Wel. Ed. en Groot Achtbare Heer derselver Heerlijckheden aen te stellen een SubsituutSchoolmeester en Voorsanger op vrije kost en 100 gulden Tractement, met alle de Emolumenten van
het school : Imand daertoe bequaemheden hebbende, adresseere sig aen den Kerckenraed voornoemt.
Het was nog geen regelmatig terugkomend verschijnsel : In het hele jaar 1721 werden er behalve de
hierboven staande nog slechts drie zoek-advertenties geplaatst en wel op :
1. 1 mei (herhaald op 3 mei) voor een Binnen-Vader en -Moeder met benificie van een kinderschool voor het Weeshuys van Aardenburg,
2. 20 mei (herhaald op 22 mei) voor een Binnen-Vader en -Moeder, een Kinder-Moeder, een
Linne Naeyster en een Braeyster voor het Burger Wees- en Huysarmen Huys van Alkmaar
3. 7 augustus een tweede Vroedvrouw, voor de stad Aardenburg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Amsterdam, 20 november 1785
Hiermede neem ik de vrijheid u te schrijven omdat ik in de Haarlemse Courant van 17 november
gelezen heb dat u een Rooms Katholieke schoolmeester zoekt.
Nu is het zo dat ik iemand ken die geschikt is voor het vervullen van deze vacature. Het is een net
persoon van 28 jaar. Hij is gehuwd met een vrouw van gelijke leeftijd. Ze hebben geen kinderen, en
zijn van goede familie.
Zijn naam is Johan Maison en die van zijn vrouw Marie Josephina Bloem.
Bloem
Hij is geboren in Saarlouis en zij in Aken. Hij verstaat de Nederlandse taal redelijk goed, zijn vrouw
redelijk, de Franse taal verstaat hij ook, zijn vrouw perfect. Daarnaast verstaat hij het Hoogduits redelijk en kan de Latijnse taal onderwijz
onderwijzen tot het derde school
schoolniveau
olniveau.
niveau
Schrijven en rekenen beheerst hij eveneens, terwijl zij alle handwerken kent, zo als dat op gerenommeerde scholen geleerd wordt.
Ik twijfel er niet aan of deze mensen zullen uitstekend voldoen.
Ze zijn zeer fatsoenlijk en hebben beiden een goede opleiding genoten en zijn in staat aan jongelui les
te geven.
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Mocht deze vacature nog niet vergeven zijn en u wenst betrokkenen te ontmoeten, dan verwacht ik
dat u de reiskosten zult vergoeden. Ik ken deze mensen al langer dan een jaar en ben overtuigd van
hun trouw, eerlijkheid en braafheid, maar omdat de tijden slecht zijn, en er wat problemen in de familie zijn, zijn ze wat aan het sukkelen.
Maar desondanks zetten ze de tering naar de nering.
Ik hoop op een snel antwoord en zal zeer vereert zijn met een lettertje als antwoord.
Mocht deze functie nog niet vergeven zijn, dan zal ik graag de arbeidsvoorwaarden van u ontvangen.
Jacob Eliza Schuut, makelaar5,

P.S. Ik woon op de Binnen Amstel, tussen de Heerengracht en de Amstelstraat6
P.S. U kunt ook nog informatie inwinnen bij de Weleerw. Heer Ocko die in Amsterdam als Kapelaan heeft gewerkt en die tegenwoordig Pastoor is in Vollenhoven.
Hodimont, 19 november 1785
In een bijvoegsel van de Keulsche Tijdingen7, heb ik gezien dat u een schoolmeester in uw stad zoekt,
welke door uw welwillendheid benoemd zal worden.
Hij zal moeten onderwijzen in het Vlaams of Nederduits met de Hollandse taal, waarbij ik wil opmerken dat er weinig verschil is tussen het Hollands en het Vlaams, dat goed te verstaan is.
Ik heb me dan ook voorgenomen mijnheer, u iets anders voor ogen te leggen, en indien u de goedheid wilt hebben mij in deze regels te volgen, dan heb ik de eer u mijn diensten aan te bieden, niet
alleen voor de bovengenoemde talen, maar ook voor het Frans, dat ik tegenwoordig beter beheers
dan het Duits, omdat ik die dagelijks onderwijs en niet het Duits, want hoewel ik Duits ben geboren
(uit Maastricht), waar ik echter, nadat ik mijn 5 scholen gevolgd had, ben vertrokken,
Dus zal ik meer moeten oefenen in het Duits, want dat moet ik erkennen, ik ben vervreemd van het
Duits.
Hij presenteert zich hierbij als een man met een goede constitutie, in een leeftijd van 43 à 44 jaar, die
enkele jaren de Franse taal in het Waals kwartier van Limburg naar eer en volgens de regels heeft
onderwezen. Daarbij komt hij uit een eerbare familie.
Zijn vader is nog in leven, en hij heeft een broer die Kanunnik en priester in de hiervoor vermelde
stad is.
Verder is hij gehuwd maar heeft geen kinderen. Zijn vrouw kan hem helpen met het onderwijs in de
Franse taal.
Indien u, mijnheer, tot mijn opluchting (sorgeloosheydt) van mij getuigschriften, waarin ook sprake is
van mijn karakter en eer, zou willen hebben, dan zal ik u deze bezorgen, niet alleen van hier maar
ook van Maastricht.
Mijnheer, indien u zou willen weten waarom ik van betrekking wil veranderen, dat haudt aan uwe
protectie en bijstandt, dit ick bij u voorsien door approbatie van uwe stadt Venlo, waar aan een eerlijck man sal altijt soeken sigh te voegen, en sigh daar mede meder te stellen, hetgeene ick niet en
bevinde waar ick ben, waar den eersten vremden die aankomt traght u uyt te stoten niet met ander
reden als de niewigheydt,
Nu mijnheer, in geval u zou goedvinden, dat ik de Franse en de Nederduitse taal bij u mag onderwijzen, dan mag ik toch boven de 150 Hollandse guldens die u jaarlijks betaalt, wel het genot van vrijwonen eisen, dat lijkt me niet te veel gevraagd.
Verder moet ik een beroep doen op uw vriendelijke welwillendheid en afwachten welke beslissing u
zult nemen, verblijve mede met respect,

H.A. Ceresche
Ceresche
Laat mij in uw antwoord weten wat elk kind per maand betaalt.
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Dit

doet denken aan het tegenwoordige uitzendbureau
Vlak bij de Blauwbrug en de huidige Stopera
Kölner Zeitung of La Gazette de Cologne ?
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Maitre d'école au Faubourg de Hodimont, pays de Limbourg à Hodimont.

Loven 28 november 1785
Uit de gazet heb ik begrepen dat er bij u iemand van de Katholieke religie nodig is voor het lesgeven
van de kinderen in het lezen, schrijven, cijferen en de eerste beginselen van het Latijn etc..
En omdat ik denk, dat als u deze betrekking aan mij zou willen vergeven, dat ik in staat zal zijn deze te
vervullen (beredderen8), neem ik de vrijheid u direct te schrijven.
Mocht u mij kunnen gebruiken dan gelieve u mij te antwoorden, ik zal u dan informatie in detail verstrekken betreffende mijn familie en mijn persoon

H. Smusters
wonend bij Sr Soigna op de Tiense Straat bij de Swarten Harent
Keulen, 22 november 1785
Nadat er in de courant een advertentie is geplaatst waaruit blijkt dat u voor Venlo een schoolmeester
zoekt, deel ik u mede dat zich een bekwame man bij mij heeft gerecommandeert.
Daarom wil ik hem bij u wel recommanderen door deze brief, omdat ik denk u daarmee genoegen te
doen.
Deze man is niet zo jong meer, zo veel te beter ! en beschikt over de kwaliteten die van een schoolmeester verwacht worden.
Mocht u weledele nog niet voorzien zijn, en hem graag wil ontmoeten, dan is hij graag bereid naar u
toe te komen, zodat u hem eventueel kan laten examineren.
Wilt u mij daarover antwoord geven ?
Ik hoop dat u en uw gezin zich wel bevinden, wat mij betreft, ik ben Godlof heel wel etc.

A. van Neumüller
mijn adres is : à Monsieur Le Baron de Neumüller de Burgstall étudiant bij de Montaner9 in Keulen
Dendermonde, 20 november 1785
In de Gazet heb ik gelezen dat de betrekking van schoolmeester bij u vacant is.
Er wordt gezocht naar een persoon van de Roomse religie. Omdat ik aan deze eis voldoe, heb ik de
eer hiermee mijn persoon bij u aan te bieden ter vervulling van deze betrekking.
Wat betreft mijn capaciteiten, ik zal proberen u tot tevredenheid te dienen in het bijzonder met dicteren, rekenen (arithmetica) en de catechismus, waarin ik mijn scholieren tot uw voldoening zal proberen te perfectioneren,
Wat betreft mijn familie, gedrag en ervaring, daarover zal ik tijdens mijn bezoek aan u voldoende
getuigschriften kunnen tonen.

Renerus Emmanuel Dewilde
Ik ben geboortig van Lokeren, Land van Waas en woon nu bij de heer Bruiland schoolmeester te
Dendermonde, in afwachting of de plaats nog vacant is en van uw mening (sentiment)
Je donne aussi les principes du Français a ceux qui les desvient, aussi du Latin et chant Gregorien,
parce que j'ai fait toutes mes ecoles, quand je viens monsieur il haut que je suis assuré10 a cause de
grande voyage.
Baarlo, 1 december 1785
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Kunnen vervullen
Het zogenaamde Collegium Montanum te Keulen
Beslist, zeker
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Eerbiedig wend ondergetekende zich tot u, omdat hij vernomen heeft dat er in Venlo een schoolmeesters plaats vacant is, die opnieuw door een bekwaam en gekwalificeerd persoon moet worden
vervuld en dat onder leiding en arbitrage van de magistraat van deze stad.
Ondergetekende, geboortig uit de Heerlijkheid Baarlo, en ca 25 jaar oud, denkt de nodige capaciteiten te bezitten, om de genoemde betrekking te kunnen bedienen, hoewel ondergetekende ca 2 à 3
jaar weinig practisch bezig geweest is met schrijven in zowel Hollands als Duits, het cijferen volgens
Mr Willem Bartjens, orthographie etc. omdat hij geen betrekking in het onderwijs heeft vervuld en in
plaats daarvan boerenwerk heeft gedaan.
Zo is aan te nemen dat mijn manier van schrijven zich van dag tot dag zal verbeteren.

Joannes Beurskens
+ proeve alfabeth en stukje tekst in Duits schrift
Hamme bij Dendermonde, 17 november 1785
Eerbiedig verzoekt Jor Henricus Josephus Halkette filius caroli Ludovici geboortig van Dendermonde
in Vlaanderen en tegenwoordig beëdigd (gesworen) schoolmeester van de Parochie en de Heerlijkheden van Hamme en Sint Anna en omdat ik Suppliant in de Hollandse Gazet heb gelezen dat u
genegen bent een Rooms schoolmeester te benoemen, presenteer ik mij aan u voor deze schoolmeesters plaats omdat ik opgeleid ben in het Vlaams of Nederduits, Frans, Latijn en geheel de cijferkunst
en nog meer geleerdheden.
De reden van mijn verzoek is dat het inkomen op de Parochie lager is en dat ik ook liever in een stad
woon dan in een Parochie, ook al omdat mijn voorouders uit uw gebied afkomstig zijn.
U dringend verzoekend wat hier voor staat in overweging te willen nemen en indien gewenst voor u te
verschijnen met attestaties van de wet en de Pastoor behelzende mijn gedrag en manier van doceren,
Ik hoop dat u mij vereert met een antwoord, maar het is Gratie,

Henricus Josephus Halkette
schoolmeester tot Hamme, oud ongeveer 21 jaar en gehuwd
Maaseik, 30 november 1785
In antwoord op uw brief, beveel ik u brenger deses, J. Vogels,
Vogels, aan. Hij steekt volgens mij gunstig af
bij de andere sollicitanten voor het schoolambt. Zijn bekwaamheid is onomstreden, terwijl hij de
voornaamste kinderen op zijn school heeft.
Zijn conditie is sedert één of twee jaren irreprochabel11 en hij is zeer deugdzaam (gestigtig12), hoewel
hij voorheen wel eens wat vreemd gedaan gedaan heeft, maar hij heeft niets slechts gedaan, noch
schulden gemaakt,
Wat betreft Van Rossum13, die heeft een ordeprobleem met thuis een oude moeder. Het lijkt me niet
verstandig hem in overweging te nemen.
Ik blijf erbij voornoemde Vogels bij u aan te bevelen.

J.M. Schoonbroodt
Maaseik, 22 november 1785
Deze brief stuur ik u omdat er geadverteerd is, dat bij u de schoolmeesters plaats vacant is, tegen een
tractement van 150 gulden Hollands jaarlijks, extra accidentalia, dat mij wel wat weinig lijkt voor het
voeren van een huishouding.
Maar als de heren Burgemeesters en Magistraat vrijwonen en brandstof voor de winter zouden kunnen bijvoegen kan het mogelijk zijn fatsoenlijk te leven.
11
12
13

Vrij

van kritiek
Deugdzaam
Zie hieronder
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Als u daartoe genegen bent, dan houd ik me aanbevolen in uw gunst, omdat ik capax14 ben om alle
geschriften in de Hollandse taal te lezen en te schrijven, sine errore15, daarboven ben ik aptus16 om de
jeugd de principes van de Latijnse taal te doceren tot de 2e, 3e en 4e klas.
Eveneens ben ik grondig bekend met de arithmetica, de heren Burgemeestere en de Magistraat mogen de proef op de som (probatum17) nemen.
Ik ben hier zelfstandig schoolmeester, ben geboortig van Den Bosch, van onbesproken gedrag en
afkomst, hetgeen ik met testamonia kan bewijzen.
Ik houd mij aanbevolen in uw gunst.

J.Corn. van Rossum
Maaseik, 16 november 1785
Vandaag werd ik door de Wethouders en Pastoor getipt dat er bij u een schoolmeester wordt gezocht,
zoals ook blijkt uit de Courant van heden,
Omdat ik de gevraagde kwaliteiten denk te bezitten en bovendien Latijn, Frans en rekenen beheers,
bied ik mij zelf aan voor deze funktie.
Ik heb deze vakken al enkele jaren alhier met veel waardering aan de jeugd gedoceert, zoals u van de
Eerwaarde heer Pastoor en van de Burgemeester Vander Meeren alhier zou kunnen horen. Ook
Advocaat en Schepen Schoonbrood kan over mij getuigen.
Indien gewenst zal ik u de benodigde getuigschriften toezenden.

J. Voogels
Bruxelles le 18 novembre 1785
Je viens d'appendre par la Gazette de Cologne qu'on des veroil ? trouver un jeune-homme Catholique
qui ait la capacité d'enseigner18 en Flamand et Hollandais.
Pour le sujet je prends la liberté de vous adresser la présente pour vous donner connaissance de mes
talents.
Je suis un jeune-homme de 40 ans, Catholique, qui enseigne par principe les langues Francoise et
Latine, à lire, écrire et genéralement tout ce qu'un jeune homme doit savoir. Deplus j'ai la méthode
d'instruire les sourds et muets de naissance19 d'apres les principes de Mr. Lané l'epée, de leur enseigner à lire, écrire, l'aritmetique, et la maniere d'exprimer leurs pensées etc.,
Je suis mani20 de bons certificats. J'ai deplus l'honneur d'être connu de Madame la Douarière Ringlet,
qui à Mr son fils Capitaine dans ce nouveau Regiment qui est a Venlo.
Si vous me croyez capable de quelque utilité au publique et de remplir la fonction de maitre d'ecole
dans la ville de Venlo, je vous prie de m'honnorer d'une réponse le plutot possible. Vous obligerer
celui qui a l'honneur d'être avec profond respect,

Jean Baptiste Gossens
chez Mademoiselle la veuve Uythoven, Quai des Tourbes, Bruxelles
Boxmeer, 12 oktober 1785
Van een vriend heb ik gehoord dat het Roomse school ampt vacant is geworden, daarom neem ik de
vrijheid en heb ik de eer mij aan de heren Regenten voor te stellen.
U kunt mij een half jaar op proef aannemen, zodat u kunt zien of ik het school ambt naar uw genoegen bedien.

14
15
16
17
18
19
20

Begrip
Zonder vergissingen
Geschikt
Proef
Lesgeven
Doven en stommen vanaf de geboorte
Je suis mani : ik beschik (over)
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Ik ben geboortig uit de Vrije Heerlijkheid Ravenstein, en wel het dorp Uden. Ik kan u een attestatie
laten zien betreffende mijn gedrag en familie.
Hiermede verblijf ik terwijl ik u een zalig Allerheiligen feest toewens, dat voor uw ziel en lichaam
heilzaam mag zijn.
Ik ben nog een vrij persoon en ongehuwd.
Hier mede breek ik af in afwachting van uw antwoord,

J.B. van Beckum
met haast, mijn adres is hetzelfde als dat van Bernardus van Beckum
Boisheim 25 november 1785
Nadat de Magistraat van Venlo door middel van de gazet heeft laten bekendmaken dat het schoolmeesters ambt van de stad vacant is, verzoek ik u eerbiedig mij niet kwalijk te nemen, dat ik de vrijheid neem mijzelf aan te bevelen, en mocht ik het geluk hebben om van uw gunst te profiteren, dan
zult u mij voor altijd verplichten, ja dat geluk zal zich met onuitwisbaar schrift in mijn geheugen prenten.
Enkele jaren geleden heb ik in Venlo de 5 scholen
scholen bezocht,
bezocht en ondermeer daarnaast de 5 soorten
(species) van het cijferen bestudeerd. Ik heb reeds 2 jaar hier ter plaatse het schoolambt bediend. Ik
beveel me nogmaals in uw gunst aan en teken met alle hoogachting,

F. van de Linne
+ stukje tekst in Duits schrift
Cöln den 15. November 1785
Hoch Wohlgebohrner Herr !
Ich bin ……………….von person …………So nehme ich die ……………freyheit Sie Hochwohlgeb. zu
melden das ich ………..(niet te ontcijferen Duits schrift)

Johan Andreas Galle
bey heren Johan Wilhelm Leihner perruquier unter seinen hause à Cöln
Tot slot de winnende sollicitant. Waarom ging de voorkeur naar hem uit? Omdat hij uit Venlo kwam
en men hem kende?
Venlo, november 1785 (zonder datum !)
Sollicitatie van J.F.Keuller, burger van Venlo
Hiermede stelt ondergetekende J.F. Keuller zich eerbiedig voor, omdat hij vernomen heeft dat u van
plan bent een schoolmeester aan de kleine school aan te stellen. Hij moet geschikt zijn aan de jeugd
de Nederlandse taal en andere vakken te onderrichten tegen een jaarlijkse beloning van 300 guldens
Kleefs.
Omdat ondergetekende meent de nodige bekwaamheid tot het lesgeven in de Nederlandse- en Duitse taal, en rekenen te hebben, richt hij zich tot u met het verzoek hem te benoemen tot schoolmeester tegen de beloning en emolumenten die daar bij behoren.

J.F. Keuller
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De brief van Keuller
Johannes
Franciscus
Keuller, zoon van Petrus
Keuller en Johanna Marie van Laeckervelt, werd
op 30 december 1763 in
Venlo gedoopt.
Hij huwde op 12 mei
1783 met Maria Agnes
Sleurs

9 december 178521
Alle Leden van de
Magistraet present,
In de gewone vergadering van de Magistraat is aangesteld tot
Schoolmeester
van
deze stad Johannes
Franciscus Keuller op
een salaris van 300
gulden Kleefs en een
vrije woning en vervolgens nog het vastgestelde Schoolgeld.
Het reglement voor
de Schoolmeesters,
waaruit de belangrijkste artikelen zijn opgesomd, zal hem nog
worden overhandigd.
Ook Meester Groodloon zal een exemplaar ontvangen..
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