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hoofdstuk 1

Inleiding

1.1

Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen

‘De scholen syn planthoven van de gemeente’. Het waren de woorden van de kerkenraad van Sint Maartensdijk op het Zeeuwse eiland Tholen. Ze werden in 1683 gebruikt toen besloten werd om alle ouders
onder de gemeenteleden aan te spreken en hen te vermanen om hun kinderen naar de school in deze
smalstad te sturen.1 Die woorden konden even goed gebruikt worden door de overheid. Op school werden
de kinderen voorbereid op hun plaats in de samenleving, in de burgerlijke en kerkelijke gemeente waarvan ze deel gingen uitmaken.
Het ontvangen van onderwijs in het kader van de opvoeding wordt gezien als een van de meest elementaire behoeften in een mensenleven. Het is een onmisbare schakel in het opgroeien van kinderen en
een noodzakelijke voorwaarde voor de samenleving.2 Het Groot Woordenboek van de Nederlandse taal, ooit
begonnen door de Zeeuws-Vlaamse hoofdonderwijzer J.H. van Dale, omschrijft onderwijs als: ‘(geregeld)
onderricht, het systematisch, volgens aangenomen beginselen, georganiseerd overbrengen van elementaire en uitgebreide kennis en kunde door daartoe aangestelde, bevoegde leerkrachten, aan afzonderlijke
of daarvoor bijeenzijnde personen, met name onderricht dat op scholen wordt gegeven’.3
Dit boek gaat over dat onderwijs, maar belicht een periode waarin naar schoolgaan geen vanzelfsprekende zaak was. Er was geen leerplicht, de ouders moesten voor het onderwijs betalen en maakten eigen
afwegingen hoeveel en hoe lang zij hun kinderen wilden laten leren. De leerkrachten waren schoolmeesters en schoolvrouwen, die geheel of voor een deel afhankelijk waren van het schoolgeld van de ouders.
Ze hadden geen specifieke opleiding gevolgd voor het lesgeven. Bovendien waren ze niet alleen van de
ouders afhankelijk, maar ook van de overheid en de kerk, die zeggenschap hadden in onderwijszaken.
Schoolgebouwen waren er nauwelijks, wel schoollokalen, maar daar zaten dan ook alle leerlingen in. Het
onderwijs was individueel gericht.

1.2

Doel en vraagstelling

In samenvattende zin is het doel van deze studie antwoorden geven op de vragen hoe het onderwijs in
Zeeland en Staats-Vlaanderen tijdens de Republiek vorm kreeg, hoe dit functioneerde en tot welke resultaten het leidde. Het schema op de volgende pagina maakt op hoofdlijnen duidelijk welke keuzes mogelijk waren voor de leerlingen in de steden en op het platteland.
In dit boek wordt aandacht gegeven aan het proces van de verdichting van de infrastructuur door het
ontstaan van een dekkend net van onderwijsvoorzieningen. Van grote invloed was de positie van de Gereformeerde kerk, die haar rooms-katholieke voorganger was opgevolgd. De manier waarop overheid en
kerk sturing gaven aan de aanstelling van leerkrachten komt aan de orde, evenals de invloed die onder-
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GA Tholen, Hervormde gemeente te Sint Maartensdijk, inv.nr. 3 (12, 17.7.1683).
Van Kemenade, Lagerweij, Leune en Ritzen (red.), Onderwijs: Bestel en beleid, I, 15.
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wijsgevenden daar zelf op konden uitoefenen. Inherent daaraan is de professionalisering van de onderwijsgevenden: de vorming van een door eigen gewoonten en regels van vorming, toelating en uitsluiting
afgebakende beroepsgroep die zich onderscheidde van anderen. De school was geen doel in zichzelf maar
het middel om naast kennis ook waarden en normen over te dragen. Er is een samenhang met disciplinering en confessionalisering, nagestreefd door overheid en kerk. De overdracht van normen en waarden,
in samenhang met de geest van een confessioneel christendom, vond voor een belangrijk deel plaats in
de scholen. De manier waarop de overheid, de kerk en de ouders invloed uitoefenden op de inhoud van
het onderwijs is een ander proces dat belicht wordt. Tot slot was er de invloed van het onderwijs op de
mate van alfabetisering van de Zeeuwen en Staats-Vlamingen. De toenemende greep van de overheid op
het onderwijs leidde tot de monopolisering door de staat vanaf 1801. Een en ander leidt tot de volgende
vraagstelling voor deze studie: Hoe was het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen ten tijde van de
Republiek geregeld, wie beïnvloedde het onderwijs en wat waren de resultaten?

1.3

Geografische, chronologische en inhoudelijke begrenzing

Een aaneengesloten gebied en periode en de soorten scholen, die aan de orde komen, bepalen de in acht te
nemen grenzen. Eerdere auteurs op het gebied van het onderwijs ten tijde van de Republiek maakten duidelijke keuzes. E.P. de Booy (Utrecht), E. Put (Spaans, later Oostenrijks Brabant) en H.Th.M. Roosenboom
(Meierij van ’s-Hertogenbosch) bestudeerden het lager of volksonderwijs in een afgebakend gebied dat
een staatkundige eenheid vormde. C. Esseboom (Dordrecht en omgeving) nam eveneens zijn uitgangspunt in een bestuurlijke eenheid en richtte de blik op alle scholen.
Voor dit boek is het uitgangspunt van de staatkundige eenheid niet gehanteerd. Zeeland was een autonoom gewest, Staats-Vlaanderen stond als generaliteitsland onder het gezag van de Staten-Generaal.
De staatkundige verschillen hebben echter niet belet dat er veel interactie was op onderwijsgebied. De
staatkundige grens was geen belemmering voor nauwe banden. Die maakten het niet alleen wenselijk
maar zelfs noodzakelijk om beide gebieden bij dit onderzoek te betrekken. Zeeland en Staats-Vlaanderen,
samen vrijwel geheel overeenkomend met de huidige provincie Zeeland, vormen de geografische begrenzing van dit boek.
In chronologische zin kozen de auteurs De Booy en Put ten aanzien van de start en de afsluiting voor
het einde van de zestiende eeuw tot omstreeks 1800. Diezelfde eindgrens hielden Roosenboom en Esseboom ook aan, maar de eerste begon in 1648 toen de Meierij van ’s-Hertogenbosch staatkundig bij de
Republiek kwam, de tweede beperkte zich tot de achttiende eeuw. In dit boek ligt het begin in de peri-
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ode waarin het gewest Zeeland het terrein was van de oorlog met de Spaanse koning. In 1578 was geheel
Zeeland – in hoofdzaak bestaande uit de eilanden Walcheren, Schouwen, Duiveland, Zuid-Beveland en
Tholen – onder het gezag gebracht van stadhouder prins Willem van Oranje. De veranderingen op staatkundig en godsdienstig gebied betekenden in veel opzicht een breuk met het verleden, die ook voor het
onderwijs ingrijpende gevolgen had. Dat gold ook voor het noordelijk deel van Vlaanderen, dat na de
verovering door de Republiek der Zeven Verenigde Naderlanden als Staats-Vlaanderen daaraan werd toegevoegd. Het eindpunt voor Staats-Vlaanderen ligt bij de inlijving bij het Franse rijk in 1795. Voor het
voormalige gewest Zeeland ligt dit bij het jaar van de vaststelling van de eerste landelijke onderwijswet
van 1801, die werd gevolgd door de wetten van 1803 en 1806. Vanaf dat moment werd het onderwijs een
nationale aangelegenheid. Daarmee kwam een einde aan de autonomie op onderwijsgebied.
Er is niet voor gekozen om alleen het lager- of volksonderwijs te bestuderen. Op beide termen is het
nodige af te dingen. Lager of basisonderwijs is een anachronistische term. De aanduiding volksonderwijs is vaag. Put verstond er dag-, zondag- en armscholen onder, bestemd voor de lagere bevolkingsklasse. Roosenboom handhaafde de term en definieerde volksonderwijs als het onderwijs aan de overgrote
meerderheid van de kinderen in de dorpen en plattelandsstadjes.4 In dit boek zijn de jongens en meisjes
als uitgangspunt genomen. Wie dat doet, komt vanzelf terecht bij alle scholen waarvan zij gebruik konden maken. Evenmin is een scheiding tussen de steden en het platteland goed te motiveren. Ook dat zou
leiden tot een incompleet beeld. Wel wordt de begrenzing gevormd door onderwijs dat in de vorm van
scholen werd gegeven. De omschrijving die W.Th.M. Frijhoff daarvoor heeft gegeven, is een adequate:
‘Een school is een opvangstruktuur die (althans in beginsel) meerdere leerlingen rond een toezichthouder of meester bijeenbrengt met het oog op het verkrijgen van kennis, vaardigheden en/of levenskunst’.5
Daarom komt in dit boek alle onderwijs in schoolverband aan de orde, in een gebied dat weliswaar geen
eenheid vormde, maar wel een samenhangend geheel, hetgeen in 1814 werd bevestigd door de toevoeging
van Zeeuws-Vlaanderen aan Zeeland.

1.4

Historiografie

Voor wat betreft de geschiedschrijving kregen in Zeeland ten aanzien van de periode van de Republiek alleen de Latijnse scholen ruime aandacht. J.G. Voegler, rector van het Middelburgse gymnasium, beschreef
de historie van zijn school en de voorgangers. Een van zijn opvolgers, H.W. Fortgens, publiceerde over de
andere Latijnse scholen in Zeeland. In algemene zin bleef tot het laatste kwart van de twintigste eeuw de
geschiedschrijving van het onderwijs zich vrijwel alleen baseren op oudere boeken over het onderwijs en
anekdotisch getinte gegevens, die hier en daar waren gepubliceerd. Deze boeken leidden tot generalisaties waaraan de onderwijsgeschiedenis lange tijd mank ging. Een voorbeeld daarvan is het boek van de
Vlissingse docent L.W. de Bree, Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de
eerste helft der 19e eeuw (1947). Positief is dat voor wat betreft de negentiende eeuw het boek mede is gebaseerd op archiefonderzoek, in dit geval stukken van een Zeeuwse schoolopziener. Illustratief is de sombere toonzetting over het onderwijs ten tijde van de Republiek. ‘In het midden van de zeventiende eeuw
stond het onderwijs in de republiek zeker niet ten achter bij dat in enig ander land ter wereld, integendeel.
Maar het bleef constant op dit peil en wat in 1650 degelijk en deugdelijk was, moest in 1700 verouderd
genoemd worden, bleek in 1750 “reeds” gebrekkig en vijf en twintig jaar later schier onbruikbaar’, zo laat
De Bree ons weten.6
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Put, De cleijne schoolen, 15; Roosenboom, De dorpsschool in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 1-2.
Frijhoff, ‘Van onderwijs naar opvoedend onderwijs’, 4-5.
De Bree, Het platteland leert lezen en schrijven, 5.
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Een nieuwe lente in de beoefening van de onderwijsgeschiedenis kondigde zich aan in de studies van
de Utrechtse archivaris E.P. de Booy. Zij behandelde de scholen in Utrecht in haar Weldaet der scholen. Het
plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19de eeuw (proefschrift 1977), en in Kweekhoven
der wijsheid. Basis- en vervolgonderwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw (1980).
Met deze twee boeken zorgde zij voor een kentering. De Booy maakte duidelijk dat de bestudering van het
basisonderwijs vooral vorm moest krijgen door onderzoek op lokaal niveau in de context van een gewest.
Zij bestudeerde de verhouding tussen de overheid en de kerk en hun beider oogmerken in relatie tot het
onderwijs. De Booy bracht het sociale element in door zich te verdiepen in de maatschappelijke positie,
de herkomst en de carrière van de schoolmeesters. Die benadering deed recht aan de verscheidenheid,
maar liet anderzijds ruimte voor een synthese op provinciaal niveau. De Booy was ook de eerste die zinvolle opmerkingen kon maken over de resultaten van het onderwijs in de mate van geletterdheid, ook al
beperkten haar gegevens zich vooral tot het laatste kwart van de achttiende eeuw en werd haar methodiek
bekritiseerd.7 De benadering om de onderwijssituatie binnen de grenzen van een provincie te bestuderen,
werd ook toegepast door P.Th.F.M. Boekholt in zijn dissertatie over Het lager onderwijs in Gelderland, 17951858 (1978). Gelderland maakte, in navolging van Utrecht, ook duidelijk dat het Latijnse schoolonderwijs
een provinciale benadering verdient. Het resultaat daarvan was het boek ‘Tot meesten nut ende dienst van de
jeught’. Een onderzoek naar zeventien Gelderse Latijnse scholen, ca. 1580-1815, onder redactie van R. Bastiaanse, H.
Bots en M. Evers (1985).
Het waren vooral deze studies, die Boekholt en De Booy in staat stelden hun Geschiedenis van de school
in Nederland te schrijven (1987), waarin zij de resultaten van dit nieuwe onderzoek hebben verwerkt. De
tweede auteur heeft het onderwijs tot de Bataafs-Franse tijd voor haar rekening genomen. Beide auteurs
hebben zich, zoals de titel aangeeft, gericht op de geschiedenis van de school, niet op opvoeding en onderwijs in brede zin. Het pedagogisch handelen komt daarentegen ruim aan bod in het boek van Nelleke Bakker, Jan Noordman en Marjoke Rietveld-van Wingerden, Vijf eeuwen opvoeden in Nederland. Idee en praktijk:
1500-2000 (2006). Deel IV van dit boek behandelt het schoolonderwijs. Opvallend is dat het overzicht van
de scholen ten tijde van de Republiek maar ten dele steunt op de resultaten van wat onderwijshistorici tot
dusverre hebben gepresenteerd. De opvoeding van het kind komt ook aan de orde in het boek van Jeroen
Dekker, Het verlangen naar opvoeden. Over de groei van de pedagogische ruimte in Nederland sinds de Gouden Eeuw tot
omstreeks 1900 (2006). Bijzonder is zijn wijze van aanpak door te werken met schilderijen en andere afbeeldingen. Ook in zijn boek komt de school aan de orde, ingebed in het geheel van de opvoeding.
De studies van De Booy hebben inmiddels navolging gevonden. H.Th.M. Roosenboom nam het onderwijs in een generaliteitsgebied tot onderwerp: De dorpsschool in de Meierij van ’s-Hertogenbosch van 1648 tot 1795
(proefschrift, 1997). Hij wil onder meer duidelijk maken dat de positie van de schoolmeesters aldaar sterker was dan elders in de Republiek en dat de scholen vooral actief waren op het terrein van normering en
disciplinering. In Belgisch-Brabant verscheen van de hand van Eddy Put: De cleijne schoolen. Het volksonderwijs in het hertogdom Brabant tussen Katholieke Reformatie en Verlichting (eind 16de eeuw-1795) (proefschrift 1990).
C. Esseboom richtte zich op de achttiende eeuw: Onderwysinghe der jeught. Onderwijs en onderwijstoezicht in
de 18e eeuw op het Eiland van Dordrecht (proefschrift 1995). Het werd gevolgd door een boek van dezelfde auteur, met medewerking van N.L. Dodde: Minerva Dordracena. 750 jaar klassiek onderwijs in Dordrecht (1253-2003)
(2003). Ten slotte heeft Jaap Bottema het onderwijs in Groningen beschreven in: Naar school in de Ommelanden. Scholen, schoolmeesters en hun onderwijs in de Groninger Ommelanden ca. 1500-1795, (1999). Innovatief in deze
studie is dat hij zich heeft gezet aan een prosopografische benadering door meer informatie over de on-

7

20

Mijnhardt, ‘De geschiedschrijving over de ideeëngeschiedenis van de 17e- en 18e eeuwse Republiek’, 183-187.
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derwijsgevenden zelf bijeen te brengen.8 Daarnaast zijn een aantal studies verschenen die zich beperken
tot een stad of regio en/of tot een beperkt tijdvak. Voorbeelden daarvan zijn: N.L. Dodde, … tot der kinderen
selffs proffijt … Een geschiedenis van het onderwijs te Rotterdam (1991), J. Frederiks, Ontstaan en ontwikkeling van het
Zwolse schoolwezen tot omstreeks 1700 (1960) en J.W. van Petersen, De Lange Schoolweg. Een rondgang door de onderwijsgeschiedenis van de Liemers en Doesburg (1984).
De ontwikkelingen in het onderwijs werden samengevat door W.Th.M. Frijhoff in: ‘Van onderwijs
naar opvoedend onderwijs. Ontwikkelingslijnen van opvoeding en onderwijs in Noord-Nederland in
de achttiende eeuw’ (1982). Hij concludeerde dat het onderwijsstelsel maatschappijbevestigend was. Het
mikte op de reproductie van statusgroepen, sociale klassen en heersende normen. Tegelijkertijd waren er
elementen in het onderwijs die gericht waren op lotsverbetering van individuen en sociale groepen. Er
was een groeiende consensus over de zin van zowel gestuurde opvoeding als scholing voor het opgroeiende kind.
Deze en andere studies uit de afgelopen decennia maken duidelijk dat de geschiedenis van het onderwijs in nauwe samenhang moet worden gezien met de politieke, kerkelijke, economische, sociale en
culturele omstandigheden. Ze maken ook duidelijk dat meer onderzoek nodig is. De conclusie van Boekholt in 1991, naar aanleiding van het boek over Utrecht, is nog steeds actueel: ‘We weten daarom niet in
hoeverre de situatie in die provincie representatief is en in hoeverre ze overeenkomt of verschilt met de
toestand in de overige gewesten en steden. Het zou daarom wenselijk zijn als er meer van dergelijke regionale studies opgezet werden zodat we een afgeronder beeld van deze vroege periode in onze onderwijsgeschiedenis zouden kunnen krijgen. Hier ligt voor een groot deel van het land nog een onderzoeksterrein
nagenoeg geheel braak’.9
Een provinciale benadering met daarbij aandacht voor alle schoolsoorten is daarbij het meest wenselijk. In Zeeland zelf is het onderwijs ten tijde van de Republiek nog maar zeer beperkt ontgonnen. Naast
de artikelen van Voegler en Fortgens over de Latijnse scholen is te noemen de studie van W.Th.M. Frijhoff
over ‘Zeelands universiteit: Hoe vaak het mislukte, en waarom’ (1987). Hij gaat daarin ook uitvoerig in op
de Illustre school in Middelburg. De Geschiedenis van Zeeland, in vier delen (2012-2014), belicht het onderwijs vooral op basis van de op dat moment voorhanden zijnde literatuur. Voor de nieuwste tijd is de meest
recente studie het proefschrift van Tine Visser, Vernieuwing van het lager onderwijs in Zeeland in de eerste helft
van de negentiende eeuw (1995). Die studie is te zien als het chronologisch vervolg op dit boek.
Samenvattend kan worden gesteld dat behoudens de Illustre school in Middelburg en de Latijnse
scholen de geschiedenis van het onderwijs in Zeeland ten tijde van de Republiek tot dusverre nauwelijks
onderwerp van studie is geweest. Dit boek wil dan ook in een leemte voorzien en in de weg, gebaand door
De Booy en anderen, het onderwijs in Zeeland ten tijde van de Republiek belichten.

1.5

Bronnen en methodiek

Wie begint er aan een onderzoek naar scholen terwijl er geen enkel schoolarchief bewaard is gebleven?
Een dergelijk onderzoek vergt een creatieve omgang met wat wel bewaard bleef. De archieven van stedelijke en plaatselijke besturen en van kerken gaven inzicht in de lokale situatie. De archieven van de Zeeuwse classes, de Staten van Zeeland en de Raad van State boden vanuit hun regulerende en controlerende
functie materiaal. Dat gold ook voor de regionale bestuurscolleges van het Vrije van Sluis en het Hulsterambacht in Staats-Vlaanderen en voor de archieven van ambachtsheerlijkheden. Het bronnenmateriaal
8
9

Over Friese schoolmeesters is prosopografisch materiaal te vinden op de website van de Fryske Akademy: www.fryske-akademy.nl/fryskeakademy/utjeften/online-publikaasjes/skiednis/skoalmasters -yn-fryslan-1600-1950/(12 september 2015). Drs. L.M. van der Hoeven doet
onderzoek naar het onderwijs en schoolmeesters op het platteland van Zuid-Holland ten tijde van de Republiek.
Boekholt, Onderwijsgeschiedenis, 13.
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gaf bovendien de mogelijkheid om de onderwijsgevenden zelf aan het woord te laten, want ook van hun
archieven bleef nauwelijks iets bewaard.
Voor het beantwoorden van een deel van de vragen was het nodig om voldoende greep te krijgen op
de onderwijsgevenden. Daarom werd in het kader van dit onderzoek een repertorium opgebouwd van de
onderwijsgevenden in Zeeland. Bij de samenstelling daarvan werd de prosopografie als uitgangspunt genomen.10 Dat betekende dat alle gegevens werden verzameld over degenen die onderwijs gaven. Het gaat
daarbij om geboorte- en sterfdata, plaatsen van herkomst, carrière, nevenfuncties, echtgenotes en kinderen
voor zover ze ook voor het onderwijsvak kozen of, voor zover het dochters betroffen, zij een schoolmeester trouwden. Op die wijze kunnen op empirische wijze conclusies worden getrokken ten aanzien van de
verschillende aspecten van het onderwijsvak. De resultaten van dit prosopografisch onderzoek, inclusief
de gebruikte bronnen en literatuur, zijn samengebracht in het repertorium van onderwijsgevenden in Zeeland en Staats-Vlaanderen, te raadplegen op: www.onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com.

1.6

Opbouw van het boek

Als aanloop naar de eigenlijke onderzoeksperiode wordt in hoofdstuk 2 nagegaan hoe het onderwijs zich
aan het eind van de middeleeuwen had ontwikkeld tot aan de Opstand. Na een schets van de staatkundige, politieke en religieuze veranderingen worden de gevolgen daarvan voor het onderwijs belicht op het
regionale en lokale niveau. Daarbij zal in het bijzonder worden stilgestaan bij de eerste gereformeerde
schoolmeesters en schoolvrouwen. Aansluitend wordt belicht hoe een dekkend net van scholen ontstond
dat reikte tot de verste hoeken van Zeeland en Staats-Vlaanderen.
In hoofdstuk 3 wordt de rol van de overheid en de Gereformeerde kerk aan de orde gesteld. Zij vormden de belangrijkste actoren op onderwijsgebied. Samen sloegen ze de handen ineen om de bevolking
tot eenheid te brengen met de religie als grondslag. Een belangrijke vraag is die naar de zeggenschap.
De positie van de Gereformeerde kerk was sterk. Maar de Staten, de steden en de dorpen, samen met de
ambachtsheren, hadden de hoogste macht. Dat gold ook voor de Raad van State in Den Haag, voor onderwijszaken het belangrijkste bestuursorgaan in Staats-Vlaanderen. Heeft de kerk haar positie kunnen benutten om greep te houden op het onderwijs? Wat was, met het onderwijs als casus, de machtsverhouding
tussen staat en kerk? De confessionele strijdbaarheid van de school nam in de achttiende eeuw af. Was er
sprake van gewenning aan de multiconfessionaliteit van de samenleving? De gewijzigde staatkundige en
politieke verhoudingen aan het eind van de achttiende eeuw horen daar vanzelfsprekend bij.
Degenen die onderwijs gaven hadden de overdracht van kennis aan de jeugd met elkaar gemeen. Maar
onderling was er veel verschil tussen de Nederduitse en Franse schoolmeesters, de rectoren en andere docenten van de Latijnse scholen en de schoolvrouwen. Zij zijn het onderwerp van hoofdstuk 4. Hoe was hun
weg naar het schoollokaal, wat waren de kaders waarbinnen zij functioneerden en welke factoren waren
daarbij van invloed? Aspecten zoals de toelating van de leerkrachten, hun functioneren, hun inkomsten,
de carrière en hun gezinnen komen aan de orde. Daarbij moet gekeken worden naar de situatie in de steden in vergelijking tot die op het platteland. Wisten de onderwijsgevenden zich zodanig te professionaliseren dat zij een eigen beroepsgroep vormden die zich kon laten gelden? Schoolmeesters functioneerden
vanwege hun nauwe relatie met de kerk – velen van hen waren tevens voorzanger en koster – ook op de
pastorale markt. Hoe was hun verhouding tot de predikanten? Deze en andere aspecten doen ook de vraag
rijzen naar de status van de onderwijsgevenden.
10 Roorda, ‘Prosopografie, een onmogelijke mogelijkheid?’, 212-226.
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In hoofdstuk 5 komt de inhoud van het onderwijs aan bod. Het onderwijs begon met de matressen- of
kleine kinderscholen. Daarop volgde het onderwijs in lezen, schrijven en rekenen door de Nederduitse
schoolmeesters. Ook het onderwijs in de weeshuizen en soortgelijke instellingen krijgt aandacht. Vervolgonderwijs kon worden genoten op de Franse en Latijnse scholen. Een vorm van hoger onderwijs bood
de Illustre school te Middelburg. Ook de poging om een universiteit in Zeeland tot stand te brengen, komt
aan de orde. Onderwijs had ook een sociale, economische en culturele functie. Kregen die aspecten aandacht op de scholen in Zeeland en Staats-Vlaanderen? Hoe ging de overdracht van kennis in zijn werk en
welke methodiek werd gevolgd? Is er sprake van aanpassingen aan de veranderende omstandighedenin
de zeventiende en achttiende eeuw? De school was niet alleen de plaats om cognitieve vaardigheden te
leren maar ook de plaats van socialisatie. Hoe speelden de schoolmeesters daarop in? Zeeland was het gewest waar de eerste publicatie over de vernieuwing van het onderwijs verscheen (1782). Wat was de invloed
van deze eerste aanzet tot de hervorming van het onderwijs?
Het onderwijs vormde een ‘educatieve markt’ waarin leerlingen en hun ouders belangrijke participanten waren. Zij staan centraal in hoofdstuk 6. Wat was de attitude van de Zeeuwen en Staats-Vlamingen
als het ging om onderwijs voor hun kinderen? Welke mogelijkheden hadden zij en welke keuzes werden
gemaakt? Hoe verhielden vraag en aanbod zich tot elkaar en werd ingespeeld op nieuwe behoeften? Hoe
gingen overheid en kerk om met het onderwijs aan kinderen van armen en minvermogenden? Een belangrijke vraag is bovendien: welke resultaten wisten de leerkrachten te bereiken met hun onderwijs en
hoe verhouden die zich tot de mate van alfabetisering elders? In het laatste hoofdstuk worden samenvattende conclusies getrokken.

1 INLEIDING
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Kaart van Zeeland en Staats-Vlaanderen met het omliggende gebied, 1634 (GA Schouwen-Duiveland,
THA 327).

Kaart van Zeeland en Staats-Vlaanderen met het omliggende gebied, 1634 (GA Schouwen-Duiveland, THA 327).
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hoofdstuk 2

Het onderwijs en de reformatie

Dit hoofdstuk begint met een verkenning van het onderwijs in de middeleeuwen. Daarna komt de Reformatie en de gevolgen daarvan voor het onderwijs aan de orde. De staatkundige veranderingen hadden
ingrijpende consequenties. De ontwikkelingen en patronen van de veranderingen worden per stad en eiland in ogenschouw genomen om tot slot de balans op te maken. Als rode draad voor het vervolg geldt de
start van het onderwijs in vernieuwde vorm. Er wordt stilgestaan bij de eerste gereformeerde schoolmeesters en schoolvrouwen en hun herkomst. Tot slot wordt belicht hoe een dekkend net aan scholen tot stand
werd gebracht zodat voor ieder kind onderwijs mogelijk werd gemaakt. Afgesloten wordt met conclusies.

2.1

Het onderwijs tot 1572

Kerk en onderwijs waren van in de christelijke traditie nauw aan elkaar verbonden. Overdracht van kennis was een van de eerste middelen om het geloof ingang te laten vinden. In de middeleeuwen behoorde
het onderwijs tot de taak van de kerk en het waren geestelijken die dit verzorgden. De organisatie van
het onderwijs sloot aan bij de structuur van de Rooms-katholieke kerk. Zo ontstonden parochiescholen
en scholen die verbonden waren aan kloosters en kapittels. Het leren lezen en eventueel schrijven moest
dienstbaar zijn aan de kerk en bleef beperkt tot een beperkte groep. De Heilige Schrift en veel literatuur
was in het Latijn en het was dan ook een belangrijke opdracht om dit te onderwijzen. Wie verder wilde
leren, werd ingewijd in de zeven vrije kunsten. Ze waren onderverdeeld in het trivium, dat gericht was
op de taalvakken (grammatica of spraakkunst, dialectica of redekunde en retorica of welsprekendheid) en
het quadrivium dat de kennis van het rekenen en aanverwante vakken behelsde (aritmetica of rekenen,
geometria of meetkunde, musica of muziek en astronomia of sterrenkunde). De hoogste stap van studie
was de bestudering van de Bijbel.1

Meer scholen
Door de sterke bevolkingsgroei en de vele parochiestichtingen in de elfde en twaalfde eeuw in de Lage
Landen werd de behoefte aan onderwijs groter. Het Vierde concilie van Lateranen (1215) had bepaald dat
bij iedere parochiekerk, die zich dat financieel kon veroorloven, een school moest worden opgericht. Daaraan moet op de Zeeuwse eilanden en in Vlaanderen gevolg zijn gegeven, maar bijzonderheden ontbreken.
De oudste vermelding van een Zeeuwse schoolmeester dateert uit 1245 wanneer magister Daniël wordt
vermeld als leraar van de scholieren in Middelburg, een functie die hij combineerde met die van grafelijke
klerk. Vanwege de binding aan de kerk was de benoeming van de schoolmeester in handen van dezelfde,
die ook de pastoor benoemde, het zogenaamde collatierecht. In veel Zeeuwse en Vlaamse steden was dit
in handen van de graaf. Bezat hij in een aantal gevallen niet meer het recht om de pastoor te benoemen,
dan had hij vaak de bevoegdheid behouden tot aanstelling van de schoolmeester. De pastoor had geen
zeggenschap over de school, maar dat deed niets af aan de oriëntatie van de school op de kerk. Naast het
leren lezen en schrijven en het Latijn was het zangonderricht belangrijk. De kerkzang was populair bij de
1

Boyd, Geschiedenis van onderwijs en opvoeding, 123-155; Nissen en Den Boer, ‘De Middeleeuwen na 1200’, 108-117.
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bevolking en scholieren werden ingezet bij de missen, de getijden en andere kerkelijke plechtigheden.
Het lidmaatschap van het kerkkoor kon bovendien een goede introductie vormen voor een kerkelijke opleiding.2
In Zeeland kwamen drie soorten scholen voor: kapittel-, klooster- en parochiescholen. Middelburg
telde drie scholen die verbonden waren aan de Norbertijnenabdij, aan het kapittel van Westmonster en
aan het kapittel van Noordmonster. Zij worden vanaf de veertiende eeuw vermeld. In strikte zin waren
het scholen van parochiekerken, die aan deze kapittels behoorden en waarvan het collatierecht aan het
kapittel toekwam. Een van de kanunniken was als ‘scholasticus’ of ‘scholaster’ eindverantwoordelijk voor
het onderwijs. Soms gaf hij zelf les, ook wel was onder hem een rector werkzaam, die de dagelijkse leiding
in de school had.3
Niet alle Middelburgse kapittels behielden hun school. Die van het kapittel van Noordmonster, die
verbonden was aan de Sint Pieterskerk, ging tegen het eind van de veertiende eeuw teniet. Het aantal
jonge koorzangers was dusdanig teruggelopen dat de kanunniken in 1406 aan de graaf toestemming verzochten om een eigen kapittelschool op te mogen richten. Het verzoek werd toegestaan, maar het aantal
leerlingen mocht niet meer dan 25 bedragen, een maatregel die ongetwijfeld bedoeld was ter bescherming
van de andere scholen. Ook overige Zeeuwse kapittels hadden een taak ten aanzien van het onderwijs. Zo
was aan het kapittel van Veere in 1500 een schoolmeester en een ondermeester verbonden. Maar ook kapittels, die verbonden waren aan dorpskerken, kenden een schoolmeester zoals in Kapelle waar de stichtingsoorkonde van 1503 een schoolmeester voorschreef.4
Kloosterschooltjes worden in Goes, Middelburg, Sluis en Vlissingen vermeld. Het ging om schooltjes
voor de opleiding van leden van de orde, maar die ook voor stadskinderen toegankelijk waren. Daarnaast
had het Begijnhof in Middelburg een schooltje waarvan de scholieren de koorzang in de kerk van het
hof verzorgden. Ook in het Begijnhof in Hulst werd les gegeven, in dit geval aan meisjes die er onder
meer leerden handwerken. Met de Grauwe zusters, die zich in Middelburg vestigden, werd in 1555 overeengekomen dat zij, voor zover zij zich niet aan hun taak van de ziekenverpleging moesten wijden, een
school mochten houden om meisjes Frans en handwerken te leren. In die stad ontstond een bijzondere
schoolsoort. Het ging om twee armenscholen waarvan de ene in 1561 werd gesticht door een echtpaar en
die na de Reformatie werd voortgezet. De andere, gestart in het opgeheven klooster Bachtensteene, is geruisloos verdwenen. Het schooltje was bedoeld voor een klein aantal jongens van negen tot achttien jaar
die er gratis werden gehuisvest. Het onderwijs op beide scholen was kosteloos.5
Naast priesters waren ook leken schoolmeester. In Oostburg waren in het tweede kwart van de zestiende eeuw priesters als schoolmeesters werkzaam. In Middelburg waren in de eerste kwart van die eeuw de
meesters Claes van den Bossche en Willem Claesz. van Deyssen priesters maar hun opvolgers waren dat
niet. De band tussen kerk en school werd losser naar mate steeds vaker leken als schoolmeesters werden
benoemd. In de veertiende en vijftiende eeuw werden de parochiescholen overgenomen door de stadsbesturen om dit binnen hun eigen invloedsfeer te brengen. Het belang van de school voor de stad en de inwoners maakte dit wenselijk. Zierikzee was in 1304 de eerste in Zeeland die van de graaf het recht verwierf
om zelf een schoolmeester aan te stellen. Ook Middelburg kreeg in de veertiende eeuw een identiek privi2
3
4
5
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Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 8; Henderikx, ‘Schriftcultuur: lezen en schrijven’, 169-170; Post, Scholen en onderwijs, 3745.
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Dekker, Onze-Lieve-Vrouwe-kapittel Kapelle, 33. Fortgens, ‘De Latijnsche scholen te Veere en te Arnemuiden’, 52; Kuys, Repertorium van
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lege, in ieder geval voor 1365. Goes kreeg dit recht in 1414 en Tholen in 1462. Ook Reimerswaal en Veere kregen het collatierecht van hun school in handen. De Middelburgse overheid wist ook invloed te verwerven
op de kapittelscholen. Het stadsbestuur benoemde de meester van de kapittelschool van Noordmonster.6
Bij de overname door de stadsbesturen was de taak van deze scholen voor de kerk aanvankelijk niet in
het geding. Het onderwijs bleef daarmee nauw verbonden, maar steeds sterker werd het bezwaar tegen
de verplichting voor scholieren om bij de kerkelijke plechtigheden te zingen. Om die reden verdween het
zingen op school naar de achtergrond. Tegen dat licht moeten we de hiervoor genoemde heroprichting
van de kapittelschool in Middelburg in 1405 zien. Elders, zoals in Tholen in 1462, werd de schoolmeester
verplicht om met zijn kinderen de mis en de getijden met hun gezang op te luisteren. Maar dwang kon het
tij niet keren. In Goes werden op het eind van de vijftiende eeuw de zanglessen van de koralen niet meer
gegeven door de schoolmeester, maar door de zangmeester, die gehouden was te zorgen dat zijn lessen
niet hinderlijk waren voor het onderwijs aan de stadsschool.7
De stadsschool was een Latijnse school, die tevens diende als vooropleiding voor hen die naar een universiteit gingen en kozen voor een loopbaan als geestelijke. Het beheersen van het Latijn was daarvoor
voorwaarde. De hoofdtaken van de schoolmeesters waren het geven van les, de organisatie van hun school,
het handhaven van de orde en zo nodig het uitoefenen van tucht. Het was gebruik dat de schoolmeester
had gestudeerd aan een universiteit. Zij waren magister artium: meester in de vrije kunsten. Aan de stadsscholen van kleine steden was niet meer dan een schoolmeester verbonden. Aan die van de grotere konden ook ondermeesters werkzaam zijn die de kinderen leerden lezen en schrijven. In zulke gevallen bleef
aan de schoolmeester het lesgeven aan de oudste en
meest gevorderde kinderen.8
Het humanisme is van grote invloed geweest op
het onderwijs. Deze stroming onder geleerden liet
zich inspireren door de klassieke schrijvers uit het
oude Griekenland en Rome, die in de school werden geïntroduceerd. Het Latijn kreeg een centrale
plaats om dat zuiver en correct te leren spreken en
schrijven. Grieks hoorde daarbij, niet om te spreken zoals het Latijn, maar omdat dit hielp voor een
beter begrip van de klassieken. Aan het geheugen
bleven de humanisten waarde hechten en om die
reden kreeg het memoriseren en repeteren een grote plaats in het schoolleven. In Zeeland waren in
Middelburg en Zierikzee kringen van humanisten
te vinden. Ze troffen elkaar ook op kasteel Zandenburg bij Veere, eigendom van de families Van Borsele en Van Bourgondië. Een van hun gasten was de
belangrijkste humanist, Desiderius Erasmus (14691536), die ook met andere Zeeuwen contact had. Hij
Desiderius Erasmus (Rijksmuseum, Amsterdam).
was een lichtend voorbeeld voor de Zeeuwse intel-

6
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ligentsia waartoe rectoren in Middelburg, Zierikzee en Goes behoorden.9
Leerlingen van de stadsscholen gingen in het buitenland studeren. De meeste Zeeuwse studenten
trokken vooral naar Parijs en Keulen. De laatste, gesticht in 1388, trok in de eerste tachtig jaar van zijn
bestaan zo’n vierhonderd Zeeuwen. Daaronder stak het aantal uit Zierikzee, 129, met kop en schouders
boven de andere uit. In 1425 werd de universiteit in Leuven gesticht als eersteling in de Nederlanden.
Vanaf toen trokken de meeste Zeeuwen daarheen. In de eerste 25 jaar van het bestaan van de Leuvense hogeschool waren ook hier de Zierikzeeënaars aan kop met vijfendertig van de bijna driehonderd studenten.
Ook onder de hoogleraren werden verschillende Zeeuwen aangetroffen.10
In de zestiende eeuw kregen de stedelingen behoefte aan onderwijs dat zich niet meer uitsluitend op
de kerk richtte. Aan kennis van het Latijn was minder behoefte, mede omdat de overheid zich als regel bediende van de landstaal. Economische, sociale en culturele ontwikkelingen versterkten dit. Een deel van
de ouders vond lezen en schrijven noodzakelijk, maar ook voldoende. Kooplieden daarentegen wilden dat
hun zonen ook Frans leerden en eisten daarnaast meer kennis van de schoolmeesters ten aanzien van het
rekenen. De opkomst van het boekhouden vergde weer een ander specialisme. Het onderwijs aan de allerkleinsten bleek effectiever en goedkoper als het gegeven werd door vrouwen. Voor meisjes werd het nuttig
geacht dat zij naast lezen en schrijven ook les kregen in handwerken. Die ontwikkelingen stimuleerden
het ontstaan van Nederduitse (Nederlandse) en Franse scholen en van kleine kinderscholen.
De weerzin tegen de plicht om mee te zingen in het kerkkoor werd groter. In Tholen had men in 1482
ertoe over moeten gaan om beloningen te geven aan de scholieren die meezongen in de kerkdiensten.
Het stadsbestuur van Middelburg deed hetzelfde door in 1501 een maandelijks bedrag toe te kennen aan
het kapittel van Westmonster voor de zangers van het kerkkoor. Vanwege deze weerzin was de parochieschool minder in trek als die de nadruk bleef leggen op de band met de kerk. In deze omstandigheden
werd steeds vaker de behoefte gevoeld aan ander onderwijs. Dat leidde ertoe dat in de steden particuliere
scholen werden opgericht, die inspeelden op de behoeften en die bijscholen werden genoemd. Die term
bleef ook na de Reformatie in zwang als aanduiding voor alle scholen die niet door de overheid werden
bekostigd of ondersteund. Op de wens aan onderwijs in Frans en rekenen werd ingespeeld door de start
van Franse scholen. De oudste vermelding is uit 1560 in Middelburg. In Vlissingen en Zierikzee komen ze
voor in 1569 en 1570. Ook dat waren bijscholen.11

Grote scholen en bijscholen
Om de stadsschool te onderscheiden van andere onderwijsvormen kwam de aanduiding van ‘Grote
school’ in zwang. Inderdaad waren ze vaak de grootste, maar belangrijker was de omstandigheid dat dit
de school was waar de leerlingen onderwijs tot op het hoogste niveau konden ontvangen. Dat gold in het
bijzonder voor het Latijn en om die reden werd het hoofd van de Grote school steeds vaker aangeduid
als Latijns schoolmeester. Waren er meer meesters aan verbonden, dan werd het hoofd van de school rector of opperschoolmeester genoemd, benamingen die in Zierikzee in 1538 voorkomen. Innovatie bracht
vanaf de vijftiende eeuw het humanisme, dat geïnspireerd werd door de cultuur van de oude Grieken
en Romeinen. Deze wijsheden werden dienstbaar gemaakt voor het onderwijs. Door de lesstof begrijpelijk te maken, ordelijk in te delen en herhaaldelijk te repeteren kregen de leerlingen kennis, die ze in de
praktijk moesten brengen door het maken van opstellen en het schrijven van gedichten. Dat alles in het
Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 13-15; Meertens, Letterkundig leven, 29-41, 48-49; Rooze-Stouthamer, ‘Religie en kerk’,
307-308.
10 Meertens, Letterkundig leven, 49-50; Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland, 34; Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Eerste tijdvak’,
221-222.
11 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 103 (lemma Scholen, 22.3.1570), 137; Fortgens, Meesters, scholieren en grammatica, 77; Van
Heel, ‘Archivalia aangaande Nicolaas de Castro’, 407; Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, III’, 320; IV, 89; Post, Scholen en onderwijs, 62-63, 71, 113116; Riemens, Esquisse historique, 15-26; Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland, 34, 151.
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Latijn want dat vormde de toegangsdeur tot de wereld van de wetenschap. Dit onderwijs kon bovendien
bijdragen aan de vorming van jongeren tot burgers, die hun manieren kenden en zich verantwoordelijk
wisten in de samenleving. Om het kind daarop voor te bereiden moest het ‘kneedbaar’ zijn. Erasmus had
het bondig geformuleerd: ‘Als je de ziel van je kind niet net zo lang kneedt totdat het volledig menselijk
is, zal het kind ontaarden in een beestachtig monster’. Diezelfde Erasmus formuleerde even beknopt het
doel van de school: de leerlingen doordrenken van de fraaie letteren en van Christus. Om die reden was
hij een voorstander van studie van de Bijbel en van de kerkvaders en tegelijkertijd kritisch tegen alles wat
daarvan weerhield.12
Voor de stedelijke besturen waren de Grote scholen zodanig belangrijk dat ze financieel gesteund werden, waarmee ze stadsscholen werden. De schoolmeester bracht de kosten van het onderwijs in rekening
bij de ouders in de vorm van schoolgeld. Daarnaast kreeg de schoolmeester een salaris uit de stadskas en
emolumenten. Daarvoor moest hij gratis les geven aan de kinderen van armen. Om in de concurrentie met
de bijscholen overeind te blijven, bleven de Grote scholen het gehele lesprogramma aanbieden door de
splitsing in een onderbouw voor alleen lezen, schrijven en de beginselen van het Latijn en de bovenbouw
voor het Latijn, logica (de opvolger van de dialectica of argumentatieleer) en zang. Onder invloed van het
humanisme konden daar Grieks en retorica bijkomen. Het quadrivium was meer een aangelegenheid
voor de universiteit. De kennisoverdracht gebeurde vooral door memorisatie. Vanaf het laatste kwart van
de vijftiende eeuw werden als gevolg van de uitvinding van de boekdrukkunst schoolboeken gemeengoed. Het onder de knie krijgen van het Latijn vond plaats door het leren van de grammatica, het lezen
van Latijnse teksten en vooral de verplichting om Latijn op school te spreken, te zingen en te schrijven.
Later werden ook wel Latijnse toneelstukken geleerd en opgevoerd. De logica werd gedoceerd aan de hand
van Latijnse vertalingen van werken van Aristoteles. Elk dagdeel werd er gezongen. Tussendoor bracht de
schoolmeester zijn pupillen goede manieren bij. De kwaliteit van de Zeeuwse stadsscholen was volgens de
bisschop van Middelburg in 1569 slecht. Het Latijn werd er verwaarloosd en alleen Nederlands, Frans en
rekenen kregen voldoende aandacht. Maar de bisschop had dan ook andere oogmerken. Zijn ijver voor het
Latijn was ingegeven door zijn wens om de school weer dienstbaar te maken voor de kerk.13
De variatie in schoolsoorten zorgde voor een spanningsveld. De schoolmeesters van deze stadsscholen
waren voor een deel afhankelijk van de schoolgelden, die de ouders betaalden. Als kinderen elders onderwijs kregen, was dat ten nadele van het inkomen van de stadsschoolmeesters. Daalde dat inkomen dan
werd de betreffende stad minder aantrekkelijk voor bekwame schoolmeesters. Daarom beschermden de
stedelijke besturen hun eigen stads- of Grote school. Ze deden dat door te bepalen dat ouders verplicht
waren hun kinderen naar de stadsschool te sturen. Wie zijn kinderen in een andere school plaatste, was
niettemin schoolgeld verschuldigd aan de Grote school waardoor de ouders voor dubbele lasten kwamen
te staan. Ook kon het elders schoolgaan worden tegengegaan door een boete op te leggen. In Middelburg
was dat vastgelegd in een strafbepaling van omstreeks 1450. Het bleef daar beperkt tot de jeugd die Latijn
ging leren. In 1459 en 1460 werd dit verbod uitgebreid tot alle onderwijs, maar tegelijkertijd werd particuliere schoolmeesters of schoolvrouwen en schrijfmeesters niets in de weg gelegd mits de boete werd
betaald. In 1548 werd het verbod nog eens herhaald en expliciet gemaakt door de leeftijden aan te geven.
Jongens van hun zevende tot hun vijftiende jaar mochten alleen op de Grote school onderwijs volgen.
Maar ook dit verbod vermocht niet het geven van onderwijs door anderen terug te dringen. Ten slotte leg-

12 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 103 (lemma Scholen, 11.3.1538). Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 13-15;
Bos, ‘Een buigzaam twijgje’, 8-13; Bot, Humanisme en onderwijs, 44-72; Boyd, Geschiedenis van onderwijs en opvoeding, 198-209; Israel, De
Republiek, 49-59; Meertens, Letterkundig leven, 29-37; Nauwelaerts, ‘Scholen en onderwijs’, 370.
13 Van Buuren, ‘”Want ander konsten sijn my te hoghe”’, 231-236; Fortgens, Meesters, scholieren en grammatica, 53, 70-77; Van Heel, ‘Archivalia
aangaande Nicolaas de Castro’, 406-407; Nauwelaerts, ‘Scholen en onderwijs’, 369; Van Oostrum, Maerlants wereld, 46-49; Post, Scholen en
onderwijs, 92-97; De Ridder-Symoens, ‘Onderwijs aan de middeleeuwse universiteit’, 192-193.
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de het stadsbestuur zich daarbij neer en besloot in 1553 de stadsschoolmeester financieel te compenseren
voor het nadeel dat hij ondervond door de terugloop van het aantal leerlingen. Zes jaar later besloot de
magistraat de Grote school in zoverre weer te begunstigen dat alleen daar Latijn en Grieks onderwezen
mochten worden, uitgezonderd degenen die inwonend waren bij een particulier meester. Het feit dat de
Latijnse schoolmeester vervolgens verplicht werd een ondermeester aan te nemen, wijst erop dat het leerlingenaantal inderdaad weer steeg. In 1565 werd besloten pogingen te doen het aantal bijscholen terug te
dringen om zo te bewerkstelligen dat het aantal leerlingen op de Grote school zou stijgen. Daardoor konden zij de toelage aan de stadsschoolmeester omlaag brengen, iets waartoe de toestand van de stedelijke
financiën noopte.14
Zierikzee lijkt er langer in te zijn geslaagd om de monopoliepositie van de Grote school te handhaven.
Dat ouders die hun kinderen naar een andere school lieten gaan een bedrag aan het stadsbestuur moesten
betalen werd pas in 1564 voorgeschreven. Misschien kwam deze bepaling ook al voor in het schoolreglement van 1530 waarvan de tekst niet bewaard bleef. In 1528 waren aan de Grote school drie schoolmeesters
verbonden, later twee. Als gevolg van het ontslag van de Latijnse schoolmeester van de Grote school in
1569 en het daardoor ontstane vacuüm werden andere scholen geduchte concurrenten. De nieuwe schoolmeester Goossen klaagde in 1570 over het nadeel dat hem werd aangedaan. Het stadsbestuur was hem ter
wille door te bepalen dat kinderen vanaf zeven jaar bij hem moesten schoolgaan. Wie zijn kind op een
andere school wilde plaatsen, was schoolgeld verschuldigd aan meester Goossen. Die maatregel werkte
want nog in hetzelfde jaar was het leerlingenaantal van de school van Goossen zo gegroeid dat overwogen
werd weer een derde meester aan te stellen. Van het afdragen van schoolgeld schijnt weinig gekomen te
zijn. Nadat de magistraat in 1571 toestemming had gegeven voor een bijschool voor schrijven, cijferen,
rekenen en Frans klaagde meester Goossen opnieuw. Het stadsbestuur besloot zijn salaris te verhogen,
het schoolgeld weer zelf te innen, maar van betaling uit te zonderen het onderwijs in cijferen, rekenen en
Frans waarmee de bijscholen werden ontzien.15
Ook in Goes slaagde het stadsbestuur erin de positie van de Grote school te handhaven. Hier bestond
in 1483 naast de officiële stadsschool een particulier schooltje. De schoolvrouw, die dit initiatief genomen
had, kreeg van het stadsbestuur een verbod opgelegd zodat alsnog van de stadsschool gebruik gemaakt
moest worden. Het aantal leerlingen op deze stadsschool steeg en maakte het nodig om het aantal onderwijsgevenden uit te breiden en over te gaan tot een onderbouw en bovenbouw. Door een dergelijke scheiding werd ingespeeld op de behoeften van hen die niet het gehele curriculum voor hun kinderen wensten.
In 1501 was onder de schoolmeester een ondermeester werkzaam, later twee. Net zo min als elders lukte
het om het monopolie van de stadsschool te handhaven. In 1569 waren er in Goes zeven scholen. Naast de
Grote school was er een schoolmeester, die uitsluitend jongens lesgaf. Van de drie kleine kinderscholen
waren er twee bedoeld voor meisjes, op de derde werd ook onderwijs gegeven aan jongens. De zangmeester hield ook school, maar zal zich hebben beperkt tot het zangonderwijs. Ten slotte had het Sint Agnesklooster een schooltje waarop wellicht alleen naai- en breiles werd gegeven.16
Het financieel compenseren van de Latijnse of stadsschoolmeesters werd ook elders benut om de Grote school te beschermen. Het stadsbestuur van Veere bepaalde in 1512 dat ouders schoolgeld dienden te
betalen aan de stadsschoolmeester als ze hun kinderen naar een andere school stuurden. In Reimerswaal
besloot de magistraat in 1572 dat voor elke leerling die naar een andere onderwijzer werd gestuurd 14
stuivers per jaar moest worden betaald aan de Latijnse schoolmeester. Wie daarbij bedenkt dat het schoolgeld op de Grote school ook 14 stuivers per jaar bedroeg, zal zich realiseren dat daarmee de drempel voor
14 Unger, Bronnen geschiedenis Middelburg, I, 111, 118-119, 187-188, 203; II, 528-529; Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Eerste tijdvak’,
217-220, 224-225.
15 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 103 (lemma Scholen, 5.8.1528-23.10.1571).
16 Dekker, Een schamele landstede, 528-529, 531; Post, Scholen en onderwijs, 67.
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ouders om hun kinderen naar de Latijnse schoolmeester te sturen erg laag werd gelegd. Er moesten wel
hele goede redenen zijn om dubbel schoolgeld te gaan betalen. Alleen de welgestelden konden zich dat
financieel permitteren. Elders werd geprobeerd het verbod tot bijscholen te combineren met het stimuleren van het schoolgaan. De magistraat van Sluis besloot in 1574 dat alle ouders en voogden hun kinderen
vanaf hun zevende jaar naar de stadsschoolmeester moesten sturen. Degenen die het schoolgeld niet konden betalen konden zich melden voor gratis onderwijs waarvoor 24 plaatsen beschikbaar waren. Meisjes
mochten naar de zusters van de kloosters of naar de echtgenote van de stadsschoolmeester. Stuurden de
ouders hun kinderen niet naar school en haalden ze kattenkwaad uit dan zou de magistraat niet alleen de
jeugd maar ook de ouders straffen.17
De schoolgebouwen waren aanvankelijk bescheiden. De Grote school in Middelburg bestond voor
1483 uit een gebouw met een verdieping, voorzien van een dak van stro. Het bevatte twee lokalen. Het
ene was bestemd voor de school, met daarin banken voor de leerlingen, en het andere diende als woning
van de schoolmeester. Ook in andere steden onderkenden de besturen hun verantwoordelijkheid voor de
huisvesting van de Grote school, vaak dicht bij de kerk. In Veere werd in 1513 een nieuwe school gebouwd
aan de westzijde van de Grote kerk. Het kreeg een bordes en een dak van blauwe pannen. Rombout Keldermans, op dat moment werkzaam als bouwmeester aan de afbouw van de Grote kerk, was de ontwerper.18
Stelde het stadsbestuur geen gebouw ter beschikking en moest de stadsschoolmeester zelf in zijn huisvesting voorzien dan konden zij hem een hoger salaris toekennen. De houders van bijscholen gaven les in een
vertrek in de eigen of de gehuurde woning.
De leeftijd van de leerlingen was veelal van zeven tot vijftien jaar. De eerste jaren werden besteed aan
het leren lezen en schrijven. Vanaf het negende jaar werd op de Grote school begonnen met het leren van
Latijn en de overige vakken. Daarna kon, voor zover gewenst, de studie worden voortgezet aan een universiteit. Dit gold de jongens. Voor zover meisjes onderwijs genoten, beperkte zich dat vaak tot lezen en
eventueel schrijven aangevuld met handwerken: naaien, weven, spinnen of later ook kantklossen. Dat
handwerkonderwijs werd door vrouwen gegeven en was bij uitstek een stedelijk verschijnsel.19
Op het platteland was de variatie in schoolsoorten niet aanwezig. De relatie tussen de kerk en het on-

Interieur van een school in 1516 door Hans Holbein (uit: Georg von Below, Das ältere deutsche Städsewesen und Bürgertum, Bielefeld en
Leipzig 1905).

17 Van Dale, ‘Toezigt van den magistraat der stad Sluis op het schoolgaan der kinderen’, 106-107; Fruin, Het recht der stad Reimerswaal, 159,
217; Midavaine, ‘De Veerse stadsschool’, 10.
18 Midavaine, ‘De Veerse stadsschool’, 10, 14; Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Eerste tijdvak’, 210-211.
19 Van Heel, ‘Archivalia aangaande Nicolaas de Castro’, 407-408; Nauwelaerts, ‘Scholen en onderwijs’, 71; Post, Scholen en onderwijs, 78-79, 90;
Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Eerste tijdvak’, 234-237.
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derwijs was er veel hechter dan in de steden. De plaatselijke priester of de koster gaf les. Zij onderwezen
lezen, schrijven, zingen en de eerste beginselen van het Latijn want ook daar werden de jongens ingeschakeld bij de kerkelijke vieringen. Was hij daartoe bekwaam dan gaf de meester ook rekenen en schoolde
hen verder in het Latijn. Dat zal echter zelden zijn voorgekomen omdat de meeste kinderen, die voor
verdere studie werden bestemd, naar een stedelijke Grote, kapittel- of kloosterschool gingen. In de dorpen kwam het, in navolging van de steden, steeds minder voor dat de schoolmeester een geestelijke was.
Vaker was, zeker in de kleinere dorpen, de koster tevens schoolmeester. Het kosterschap hield veelal in
dat hij naast de zorg voor het kerkgebouw ook grafdelver en klokluider was. Het is waarschijnlijk dat in
de kleine steden en in dorpen van enige grootte een schoolmeester werkzaam was. Met zekerheid is dat
bekend van Arnemuiden, Biezelinge, Brouwershaven, Haamstede, ’s-Heer Arendskerke, Hoedekenskerke, Hoogelande, Domburg, Kapelle, Nieuwerkerk, Poortvliet, Reimerswaal, Schellach, Scherpenisse, Sint
Annaland, Sint Maartensdijk, Sommelsdijk, Wemeldinge, West-Souburg en Yerseke, en in het noordelijk
deel van Vlaanderen: Aardenburg, Axel, Hulst, Oostburg, Sluis en Zaamslag.20
Daarmee was voor veel Zeeuwen in het midden van de zestiende eeuw weliswaar een school in Zeeland
en in het noordelijk deel van Vlaanderen bereikbaar, maar slechts een deel van de jeugd zal daar daadwerkelijk gebruik van hebben gemaakt. Zowel op het platteland als in de steden kon als resultaat van het werk
van de onderwijsgevenden een deel van de bevolking lezen en een kleiner deel schrijven. Hoe groot dat
is geweest, is onduidelijk. In 1560 kon in een Doopsgezinde kring in Veere Hans de kleermaker ‘rasscher’
lezen dan de andere aanwezigen. De Zierikzeeënaar Jan IJsbrantsz., mandenmaker van beroep, die in diezelfde Veerse kring verkeerde, kon schrijven. Van de tien leden van de Thoolse magistraat waren in 1568
acht en in 1571 zeven analfabeet. Van de ondernemers in Tholen kon het merendeel niet lezen en schrijven
en niemand kon boekhouden. In 1571 konden tijdens een in Middelburg gehouden vergadering van vertegenwoordigers van de Walcherse dorpen niet meer dan 22 van de 65 aanwezigen hun naam schrijven.21
Deze voorbeelden tonen aan dat de alfabetisering een beperkte omvang had. Ook is het aannemelijk dat
de geletterdheid in de steden groter zal zijn geweest dan die op het platteland. De Thoolse magistraat is
daarop geen uitzondering want deze stad verschilde nauwelijks van het platteland. De handelscontacten
in de grote steden zullen een belangrijke katalysator voor het onderwijs zijn geweest.

2.2

Staatkundige en politieke ontwikkelingen tijdens en na de Opstand

De gebeurtenissen in het midden en de tweede helft van de zestiende eeuw zijn van grote invloed geweest op de Nederlanden. De tegenstellingen op staatkundig en godsdienstig terrein, gecombineerd met
economische factoren, zorgden voor onrust en geweld. De Reformatie, ingezet door Luther in 1517, liet
in de volgende decennia zijn invloed gelden in de Nederlanden. In opdracht van koning Filips II werd
overgegaan tot een strenge repressie. Na de Beeldenstorm in 1566 stuurde de Spaanse koning Ferdinand
Alvarez de Toledo, hertog van Alva, naar de Nederlanden. Hij trad meedogenloos op waardoor het verzet
radicaliseerde en aan draagvlak won. Voor prins Willem van Oranje, de leider van het verzet, was de strijd
weinig succesvol. In 1572 kwam een keerpunt. Op 1 april van dat jaar wisten de watergeuzen Den Briel te
veroveren. Op 6 april weigerde Vlissingen een Spaans garnizoen toe te laten. Daarmee schaarde de stad

20 Zie de opgave in: Post, Scholen en onderwijs, 21-30. Aanvullingen: Arnemuiden (1565), Kesteloo, Arnemuiden, 314; Axel (1501/1502),
Caland, ‘De oudste stadsrekening van Axel’, 73; Biezelinge (1529), Dekker, Onze-Lieve-Vrouwe-kapittel Kapelle, 121; Brouwershaven (1544),
GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nr. 4345 (23.5.1544); Domburg (1547), Kesteloo, Domburg, 299; Haamstede (1351), NA, Graven van
Holland, inv.nr. 652 (f. 15); Hoedekenskerke (1523), Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland, 34; Hoogelande (1189), Encyclopedie van
Zeeland, II, 421; Nieuwerkerk (1501), Kuys, Repertorium van collegiale kapittels, 222; Sint Annaland (1523), Rooze-Stouthamer, a.w., 34;
Sommelsdijk (1566), NA, Heerlijkheid Sommelsdijk, inv.nr. 19; Yerseke (1561), Grijpink, Register op de parochiën, 178; Zaamslag (1561), ZA,
Heerlijkheid Zaamslag, inv.nr. 10.
21 Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland, 127-128, 165, 283; Rooze-Stouthamer, De opmaat tot de Opstand, 72-73, 76.
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Het wegnemen van de beelden uit een kerk. Schilderij door de Arnemuidse schilder Dirck van Delen, 1630 (Rijksmuseum, Amsterdam).

zich aan de zijde van de prins. Veere volgde een maand later. In augustus gaf Zierikzee zich na een kortstondig beleg over. Hoewel de uitoefening van de rooms-katholieke godsdienst gegarandeerd werd, verliet hier, net zoals in andere plaatsen, een deel van de geestelijkheid de stad vanwege de behandeling die
zij moesten ondervinden. Het gevolg was dat hier en elders de kerken in gebruik werden genomen door
de calvinisten of gereformeerden.
In Zeeland concentreerde de strijd zich op Middelburg en Goes. Op 18 februari 1574 capituleerde Middelburg na een langdurig beleg. Daarmee was geheel Walcheren aan de zijde van de prins gebracht. Trouw
aan de Spaanse koning waren alleen nog de steden Goes, Tholen en Reimerswaal, hoewel die laatste weinig
meer voorstelde, vooral als gevolg van de overstromingen en het in brand steken van de stad door de geuzen eind 1573. De nieuwe landvoogd, Luis de Requesens y Zuñiga, gaf in 1575 opdracht tot een veldtocht
met als doel de verovering van Zierikzee en daarmee van Schouwen en Duiveland. Door de verovering van
deze eilanden zou een wig worden gedreven tussen de beide opstandige gewesten Holland en Zeeland. In
een van de meest briljante acties van de Spaanse legermacht in deze periode werden de soldaten vanaf de
schorren van Sint Philipsland door het water tijdens eb naar Duiveland gedirigeerd. Na een negen maanden durend beleg moest Zierikzee in juni 1576 door de gouverneur van Willem van Oranje worden overgegeven. De bezetting duurde echter niet lang. De Spaanse staatskas was uitgeput en kort daarop vertrokken
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de muitende troepen. Vooral Brabant en Vlaanderen moesten het ontgelden bij de vele plunderingen.22
De Nederlandse gewesten vonden elkaar in hun gemeenschappelijke afkeer van dit brute geweld. Op 8
november 1576 werd de Pacificatie van Gent afgekondigd. De ondertekenaars spraken uit zich te zullen inzetten voor het verdrijven van de Spaanse troepen. De katholieke religie was de enige officiële. De publieke uitoefening van de godsdienst door de gereformeerden was alleen in Holland en Zeeland toegestaan.
Weliswaar was Zeeland in de pacificatie begrepen, maar alleen de eilanden Walcheren en Wolphaartsdijk
vielen onder het gezag van Willem van Oranje, opnieuw stadhouder van Holland en Zeeland. Zierikzee
werd kort voor de afkondiging van de Pacificatie onder militaire druk opnieuw onder het gezag van de
prins gebracht. Daarmee waren de steden Goes en Tholen, tot dusver trouw aan het gezag van de koning,
in een geïsoleerde positie terecht gekomen. Beide steden konden met de stadhouder tot overeenstemming
komen via ‘satisfacties’ waarin de zaken werden geregeld waarin zij zich bezwaard voelden. Op 22 maart
1577 werd de satisfactie met Goes en Zuid-Beveland gesloten, op 17 april volgde die met Tholen. In beide
gevallen werd bedongen dat de rooms-katholieke godsdienst de enig toegelaten religie zou zijn, maar het
zou blijken dat die bepaling geen garantie bood. Zowel in Goes als Tholen zou de rooms-katholieke religie
het afleggen tegen de gereformeerde. Vanaf het sluiten van beide satisfacties was Zeeland opnieuw een bestuurlijke eenheid. Even speelde nog de door Walcheren aangehangen gedachte om Zeeland aan Holland
te binden. Maar daarvan wilden de steden buiten Walcheren niet weten. Zeeland bleef een afzonderlijk
gewest met Willem van Oranje als stadhouder. Dat zou zo blijven onder diens opvolgers, de stadhouderloze tijdperken uitgezonderd.23
Het begin van de scheiding tussen de noordelijke en zuidelijke Nederlanden voltrok zich in 1579. De
Waalse gewesten sloten zich aaneen om te streven naar verzoening met de koning en verbonden zich in de
Unie van Atrecht (Arras). Het antwoord daarop was de Unie van Utrecht, die in tegenstelling tot de andere
unie de calvinisten in bescherming nam. Hoewel bedoeld als een militair bondgenootschap werd de unie
tevens de grondslag voor de staatsinrichting van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden. In
het ‘plakkaat van verlating’ van 1581 werd de band met de Spaanse koning doorgesneden. Zeven jaar later,
in 1588, staakten de Staten-Generaal van de opstandige gewesten hun pogingen een nieuwe landsheer te
vinden. Zij namen de soevereiniteit in eigen handen. Willem van Oranje was inmiddels als stadhouder opgevolgd door zijn zoon Maurits. Hij en zijn broer, Frederik Hendrik, wisten door hun militaire successen
het grondgebied van de Republiek te consolideren en uit te breiden. Als stadhouders waren zij een factor
van betekenis.24
In 1631 was Zeeland voor het laatst het toneel van strijd. Op het Slaak, in de buurt van de schorren van
Sint Philipsland, werd de Spaanse vloot vernietigend verslagen. Het noordelijk deel van Vlaanderen daarentegen bleef tijdens de gehele oorlog een gebied waar zowel de Spaanse als de Staatse troepen hun krachten hebben gemeten. Geen gebied in de Republiek moest zo’n zware tol betalen als juist hier. Nadat een
deel van Vlaanderen de zijde van de prins van Oranje had gekozen, poogde de Spaanse koning dit terug te
winnen. In het noorden van Vlaanderen was Sluis, dat van groot strategisch belang was, in 1578 door Staatse
troepen ingenomen. Het tegenoffensief van de nieuwe landvoogd, Alexander Farnese, hertog van Parma,
richtte zich onder meer op het noordwestelijk deel van Vlaanderen. Om Sluis te beschermen werd het omliggende land in 1584 geïnundeerd. Dit had tot gevolg dat de bevolking de wijk moest nemen. Dit deel van
Vlaanderen veranderde, doordat het zeewater vrij spel kreeg, al snel in een archipel van schorren en slikken.
Parma wist belangrijke successen te boeken. In 1583 hadden de Vier Ambachten, Axel, Hulst, het Land

22 Van Deursen, De last van veel geluk, 55-95; Enthoven, Zeeland en de opkomst van de Republiek, 21-30; Uil, Zierikzee, monumentenstad aan de
Oosterschelde, 17-19; Van der Woude, ‘Het beleg van Goes, 1572’, 121-150.
23 Heeringa, ‘De leiders der Staten van Zeeland’, 1-42; Israel, De Republiek, 1477-1806, 187-257; Woltjer, ‘Het Noorden en de Pacificatie van
Gent’, 79-98.
24 Van Deursen, De last van veel geluk, 100-115.
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van Saaftinge en Beveren met de heerlijkheid Sint Jansteen zich overgegeven. De tegenreactie was de bezetting van Terneuzen en Biervliet door de Prinsgezinden vanuit Walcheren. Ondanks de daaraan verbonden moeilijkheden wist Parma Sluis in 1587 aan Spaanse zijde te krijgen als slot in een indrukwekkende
reeks van veroveringen waaronder Brugge (1584), Gent (1584) en Antwerpen (1585). De Staatsen behaalden
slechts een klein succes met de herovering van Axel in 1586. Ondertussen waren ook hier in de jaren 15831586 de polders geïnundeerd in een poging de Spaanse troepen te verdrijven. Als gevolg daarvan verdween
het Land van Saaftinge en Beveren en het Ambacht van Axel vrijwel geheel in het water. De kwartieren
van Terneuzen en Axel werden eilanden. Maurits wist in 1591 Hulst en het Hulsterambacht te veroveren,
maar al in 1596 moest dit gebied weer worden overgegeven aan de Spaanse troepen. Het noordelijk deel
van Vlaanderen, behoudens Axel, Terneuzen en Biervliet, was daarmee opnieuw onder het gezag van de
Spaanse koning gebracht.
In het begin van de zeventiende eeuw keerden de kansen. Maurits wist de slag bij Nieuwpoort te winnen (1600), maar slaagde er niet in Oostende te behouden voor de Republiek. Daarentegen veroverde de
stadhouder in 1604 Sluis met het omliggende land. Aardenburg, dat in 1581 was ontmanteld omdat verdediging onuitvoerbaar bleek, werd opnieuw omwald. Vanaf de monding van het Zwin tot aan de Braakman
werd een verdedigingslinie aangelegd om het veroverde gebied te beschermen tegen de Spaanse troepen.
Onderdeel daarvan was de aanleg van forten zoals IJzendijke en Cadsandria (Retranchement). Na de verovering werd een begin gemaakt met het inpolderen van het ondergelopen land. Tot dat moment waren
alleen op het eiland van Cadzand de meeste polders droog. Voor het overige maakte het landschap een
troosteloze indruk. De stadjes Aardenburg en Oostburg waren grotendeels ontvolkt. Wolven maakten het
land onveilig. Het landschap met het vele water en de verlaten plaatsen moet een bizarre indruk hebben
gemaakt. Langzaam kwam de bewoning in de droge delen weer op gang. Tijdens het Twaalfjarig Bestand
(1609-1621) vonden inpolderingen plaats, onder meer in de omgeving van Breskens en Groede. In het oostelijk deel, nog steeds onder het gezag van Brussel, werden eveneens omvangrijke delen herdijkt.
Vanaf de jaren dertig boekte de Republiek opnieuw terreinwinst. Dit vooral dankzij het verdrag met
Frankrijk waarbij beide landen zich verbonden om te strijden tegen Spanje en de Zuidelijke Nederlanden.
In 1632 werd het Fort Sint Anna veroverd, in 1633 Philippine, in 1644 volgde Sas van Gent en ten slotte in
1645 Hulst. Daarmee was ook het oostelijk deel van het huidige Zeeuws-Vlaanderen in handen van de
Republiek gekomen. Door de verovering konden tevens de vaarroutes van en naar Gent, Brugge en Antwerpen worden gereguleerd. Meer dan honderd verdedigingswerken dienden als bescherming van het
gebied, dat voortaan als Staats-Vlaanderen werd aangeduid.
De Vrede van Munster had in 1648 een einde gemaakt aan de vijandelijkheden. De herbedijking werd
met veel energie voortgezet. Bleef na de verovering in 1604 de bevolking in Sluis grotendeels daar wonen,
aangevuld met inwoners uit het overgegeven Oostende, in de overige delen kwamen de inwoners uit allerlei streken om hier een nieuw bestaan op te bouwen. In Oostburg verliep de wederopbouw langzaam.
Eerst in 1610 waren er voldoende inwoners om een eigen magistraat te benoemen. Groede, Breskens en
Schoondijke werden geheel nieuw opgebouwd, de eerste twee op de plaats van de verdwenen dorpen. In
het gehele gebied werd de landbouw het belangrijkste middel van bestaan.25
Uit overwegingen van praktische aard lieten de Staten-Generaal het bestuur over Terneuzen en Biervliet over aan de Staten van Zeeland, die dat na de verovering aan zich hadden getrokken. In 1585 gebeurde
hetzelfde met de forten Lillo en Liefkenshoek. Vanuit deze forten werd het scheepvaartverkeer van en naar
Antwerpen gecontroleerd. Het jaar daarop volgde Axel. De Raad van State besloot het bestuur over Axel,
25 Van Cruyningen, ‘De wederopbouw van Het Vrije van Sluis’, 215-228; Gottschalk, Historische geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen;
Groenveld, ‘In de frontlinie. Hulst en Hulsterambacht tijdens de Tachtigjarige oorlog’, 13-42; De Kraker, ‘De verovering van Sas van Gent in
1644 en het verdere verloop van de strijd in Noordoost-Vlaanderen’, 39-74; De Kraker, Landschap uit balans, 129-169, 335-350; De Kruijf,
‘Grensgebied en buffer. De verdediging van West-Zeeuws-Vlaanderen in de tijd van de Republiek’, 149-174.
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Terneuzen en Biervliet met de omliggende gebieden bij de akte van committimus van 13 augustus 1588 op
te dragen aan Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland. Het gebied werd sindsdien aangeduid
als het Committimus (‘wij vertrouwen toe’). Ook de beide genoemde forten werden daartoe gerekend,
evenals de latere forten die in de buurt lagen. In 1590 werden Axel, Terneuzen met Biervliet onder één
bestuur gebracht. In de loop van de zeventiende eeuw volgde een administratieve scheiding waardoor elk
een eigen stadsbestuur kreeg, met een gemeenschappelijke baljuw. De bemoeienis van Gecommitteerde
Raden met Hulst en het Hulsterambacht bleef beperkt tot de bezetting van 1591 tot 1596.26
Met uitzondering van het Committimus viel Staats-Vlaanderen onder het gezag van de Staten-Generaal
en van de Raad van State. In Sluis zetelde het college van het Vrije van Sluis en in Hulst het college van het
Hulsterambacht, die hun bestuurlijke bevoegdheden behielden maar waarvan de leden werden benoemd
door de Staten-Generaal. Weliswaar binnen het gebied van het Vrije van Sluis liggend, maar niet onder het bestuur daarvan vielen de steden Sluis, Sint Anna ter Muiden, Aardenburg en Oostburg. Nieuwvliet, Breskens,
Hoofdplaat, Sint Jansteen en Westdorpe waren afzonderlijke heerlijkheden, terwijl er ook enkele heerlijkheden zowel op het grondgebied van de Republiek als dat van de Zuidelijke Nederlanden lagen. In het oostelijk
deel van Staats-Vlaanderen vielen de steden Hulst, Sas van Gent en Philippine onder de generaliteit.27
Staats-Vlaanderen fungeerde als buffer voor Zeeland. Dat deze buffer noodzakelijk was, bleek tijdens
de oorlog met Frankrijk. Een poging van de Fransen om Aardenburg in te nemen, mislukte (1672). Door
de internationale ontwikkelingen verlieten de Franse troepen in het daaropvolgende jaar het bezette gebied. Ook in latere jaren vielen de Fransen opnieuw binnen, maar ook dit leidde niet tot een definitieve
bezetting. De Spaanse Successieoorlog verliep voor de Republiek gunstig. Het Barrièretraktaat, dat in 1715
werd gesloten, leidde zelfs tot uitbreiding van Staats-Vlaanderen doordat enkele kleine gebieden daaraan
werden toegevoegd.
De Oostenrijkse Successieoorlog leidde opnieuw tot de inval van Franse troepen. Staats-Vlaanderen
werd in 1747 binnen enkele dagen bezet. Begin 1749 verlieten de Fransen het gebied om opnieuw plaats
te maken voor troepen van de Republiek. Deze gebeurtenissen maakten pijnlijk duidelijk dat de militaire
gevechtskracht van de Republiek danig was gereduceerd. In 1785 moest de Republiek toegeven aan de
eisen van keizer Jozef II, de vorst van de Oostenrijkse Nederlanden. Krachtens het verdrag van Fontainebleau werden de in 1715 verkregen gebieden weer afgestaan. Ook de forten Lillo en Liefkenshoek werden
overgedragen. De regulering van het scheepvaartverkeer van de Schelde bleef niettemin gehandhaafd en
bij Bath werd in 1786/1787 een nieuw fort aangelegd.
In 1793 verklaarde Frankrijk de oorlog aan de Republiek. Ondanks inspanningen de verdediging op
orde te brengen, trokken de Fransen in juli 1794 Staats-Vlaanderen binnen. Sluis werd na een artilleriebeschieting op 24 augustus overgegeven. Hulst volgde op 23 oktober van dat jaar. Op 7 november 1794
was geheel Staats-Vlaanderen bezet. Bij het Haags Verdrag van 1795 werd het gebied afgestaan. Het werd
toegevoegd aan het Département de l’Escaut, met Gent als hoofdplaats.28 Zeeland capituleerde op 3 februari 1795. De toen ontstane Bataafse Republiek maakte in 1806 plaats voor het Koninkrijk Holland onder
leiding van Lodewijk Napoleon, een broer van de Franse keizer. Vier jaar later, in februari 1810, werd Zeeland met de gebieden ten zuiden van de Waal en Merwede ingelijfd bij het Franse keizerrijk. Vlissingen
was al eerder toegevoegd aan Frankrijk. Na het vertrek van de Fransen in 1813 volgde de vestiging van het
Koninkrijk der Nederlanden.29

26 De Kraker, ‘De overgang van Axel’, 161-171; De Kraker, ‘De Zeeuwse invloed in Zeeuws-Vlaanderen’, 251-271.
27 Fruin, De Provincie Zeeland en hare rechterlijke indeeling, 128-151; Heeringa, ‘Het aandeel van Zeeland in het bestuur van Staats-Vlaanderen’,
45-60.
28 Bauwens, ‘Het Hulsterambacht en de Oostenrijkse successieoorlog’, 75-86; Brand, ‘De Franse invallen in Staats-Vlaanderen in 1794’, 87-100;
Leune, Lillo en Liefkenshoek, 1, 677-712; Stuij, ‘De Republiek botst met Oostenrijk. De gevolgen in en bij Staats-Vlaanderen’, 67-118.
29 Gosses en Japikse, Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis, 700-736.
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2.3

De Reformatie en de gevolgen voor het onderwijs

Met de bekendmaking van zijn stellingen tegen de misstanden in de Rooms-katholieke kerk in 1517 luidde
Maarten Luther de Reformatie in, die de hele zestiende eeuw een golf van beroering met zich meebracht.
De drie sola’s – sola scriptura, sola gratia en sola fide (alleen door het Woord, alleen uit genade en alleen
door het geloof) in plaats van goede werken of aflaten – vonden weerklank bij velen. Omstreeks 1530 verwierf een nieuwe geestelijke stroming, die van de wederdopers, aanhang. Zij verwierpen de kinderdoop en
reserveerden die voor volwassenen. Het persoonlijke element van bekering en levensheiliging sprak velen
aan. Omstreeks het midden van de zestiende eeuw diende zich een derde stroming aan. Het was die van de
Fransman Johannes Calvijn. Hij was radicaal in zijn opvattingen: het hele leven diende ingericht te worden
naar de normen van Gods Woord en Wet. Dat alles vloeide voort uit Gods soevereiniteit. De kracht van het
calvinisme zat vooral in zijn organisatievorm. Gelovigen verenigden zich in gemeenten met zelfgekozen
kerkenraden aan het hoofd, die zich met anderen verenigden en zo een nieuwe kerk vormden. Daarnaast
waren andere stromingen actief zoals de humanisten, die zich oriënteerden op de studie van de Bijbel en
daardoor vernieuwingen nastreefden. Al die bewegingen toonden aan dat er een omslag plaatsvond in het
godsdienstig denken. Een persoonlijk geloofsleven, gericht op Christus als de persoonlijke verlosser, vond
weerklank. Al die stromingen waren ook een beweging tegen de Rooms-katholieke kerk, haar instellingen
en haar geestelijken. Die, gesteund door de overheid, greep naar het middel van de vervolging.30

Zeeland
In Middelburg werd in 1527 de eerste Luthersgezinde veroordeeld. Drie jaar later werden de eerste doodvonnissen voltrokken. Tot de verdachten behoorde de schoolmeester Pieter Mol uit Ieper. Hij kwam er met
verbanning af.31 Het was het begin van een reeks vonnissen, zowel hier als in andere Zeeuwse steden. Vooral
doopsgezinden werden in de jaren dertig en veertig ter dood gebracht hoewel de vervolging in Zeeland,

Voordat hij werd onthoofd werd Francoys Soete in de gevangenis te Hulst mishandeld door de cipier, 1566 (ZA, Zelandia Illustrata, III, 31).
30 Van Eijnatten en Van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, 141-154; MacCulloch, Reformatie, 122-264.
31 Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, III’, 325; Unger, Bronnen geschiedenis Middelburg, II, 464-465.
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relatief gesproken, gering was in vergelijking tot elders vanwege de terughoudendheid van de stedelijke overheden. Vanaf 1557 ontstonden her en der hervormingsgezinde kernen, die de voorlopers werden
van calvinistisch georiënteerde gemeenten. De eerste waren in Vlissingen, Middelburg en Veere omstreeks
1560, Zierikzee volgde wat later. De contacten met Londen en later Emden, waar velen zich hadden gevestigd uit vrees voor de vervolgingen, werkte daarbij stimulerend. De belangrijkste impuls voor de groei
kwam uit Antwerpen waar de eerste Nederlandstalige gemeente in de Nederlanden was gesticht. Van daar
kwam Adriaen van Haemstede, van oorsprong een Zierikzeeënaar, naar Zeeland om te prediken. Hij was
de eersteling van predikers, die clandestien Gods Woord kwamen uitleggen aan groter wordende scharen.
De geringe geneigdheid van de stedelijke besturen om over te gaan tot vervolging was tot grote ergernis van de geestelijken en de landvoogdes Margaretha van Parma. De neiging tot tolerantie en de vrees
voor nadelige gevolgen voor de handel waren belangrijke factoren, naast de volkswoede vanwege de
scherpe vonnissen. Overheidscommissarissen met uitgebreide volmachten moesten de stadsbesturen in
1560 aanzetten om de plakkaten tegen de ketters na te komen. Een jaar eerder was de territoriale indeling
van de Rooms-katholieke kerk ingrijpend gewijzigd. Als gevolg daarvan werd het bisdom Middelburg
ingesteld dat de Zeeuwse eilanden omvatte. Brugge en Gent werden eveneens steden waar voortaan bisschoppen zetelden. In 1561 werd de Leuvenaar Nicolaas van der Borcht als bisschop van Zeeland benoemd.
Hij bediende zich van zijn Latijnse naam De Castro en had zijn sporen verdiend als inquisiteur. Hij werd
tevens abt van de abdij in Middelburg en uit dien hoofde kreeg hij ook zitting in de Zeeuwse Staten. Zijn
invloed was echter beperkt door de tegenwerking die hij zowel van de steden als van kerkelijke geledingen ondervond. Mede daardoor bleef de vervolging opnieuw beperkt in omvang en daarvan profiteerden
de doopsgezinden en calvinisten. Niet minder belangrijk was dat er ook een groeiend deel van de stadsbesturen zich aangetrokken voelde tot voornamelijk de calvinisten.
1566 werd een cruciaal jaar. Het in Brussel aangeboden smeekschrift van de adel om de landvoogdes te
bewegen tot een mildere godsdienstpolitiek en haar vage antwoord gaf velen het denkbeeld dat er ruimte
werd geboden aan wat tot dusverre in het verborgen moest geschieden. Het gevolg was dat her en der
in het openbaar werd gepreekt. In Zeeland gebeurde dat op Walcheren en Schouwen. De toeloop was zo
groot dat de overheden nauwelijks kans zagen effectieve maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. Met de herfst op komst was duidelijk dat de wens om binnen de steden een preekplaats te hebben,
niet meer te stuiten was. In het Vlaamse Steenvoorde ontstond op 10 augustus 1566 de beeldenstorm. Op
22 augustus werden de beelden in de Middelburgse kerken en kapellen gebroken. Van daaruit voltrok
zich de beeldenstorm over geheel Walcheren. Elders in Zeeland namen de magistraten tijdig maatregelen
om vernielingen te voorkomen. De calvinisten konden maar korte tijd gebruik maken van de kerken. Op
grond van de richtlijnen van de landvoogdes dienden de kerken weer ter beschikking te worden gesteld
aan de Rooms-katholieke kerk. De protestanten mochten alleen buiten de stadsmuren samenkomen. In
Goes en Reimerswaal was het aantal protestanten dermate gering dat de positie van de katholieke kerk
niet werd aangetast. Elders ontwikkelden de calvinistische of gereformeerde gemeenten zich tot een alternatief voor de Rooms-katholieke kerk. Dat gold ook voor de doopsgezinden, die zich meer introvert
opstelden. Zij kregen nauwelijks ruimte van de overheid.
Tegen het eind van 1566 werd duidelijk dat de centrale regering in Brussel de weinige privileges van de
protestanten wilde intrekken. Om de opstandige elementen te bedwingen werden militairen aangeworven. De gereformeerden wilden zich daartegen te weer stellen en zonnen op identieke tegenmaatregelen
waarbij ze nauw contact hielden met stadhouder Willem van Oranje. Het bezetten van het strategisch
gelegen Walcheren was daarbij een voor de hand liggende daad. De poging in 1567 met een veel te klein
leger mislukte omdat de verdediging tijdig op orde was gebracht. Ook de overige delen van Zeeland bereidden zich voor om een mogelijke inval af te slaan. Troepen van de landvoogdes werden naar Zeeland
gedirigeerd om daarbij behulpzaam te zijn. De daarop volgende slag bij Oosterweel bij Antwerpen ein-
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digde in een dramatische nederlaag voor de geuzen. Zij die zich hadden ingelaten met de protestanten
of zelf daartoe behoorden, begrepen dat de regering zich nu zou laten gelden om de rooms-katholieke
religie met dwang te handhaven. Het bericht dat de koning van Spanje een groot leger onder leiding van
de hertog van Alva naar de Nederlanden had gezonden, benam velen de moed. Tallozen kozen dan ook
voor de vlucht, vooral naar Engeland. Zij werden bij verstek veroordeeld en hun eigendommen in beslag
genomen. De protestanten die bleven moesten opnieuw ondergronds. De katholieke religie werd in de
loop van 1567 overal in Zeeland in ere hersteld. Tot de maatregelen hoorden ook, zoals we hierna zullen
zien, de zuivering van het onderwijs.
Ingekwartierde soldaten van de regering zorgden voor overlast voor de toch al beproefde bevolking
die de handel en scheepvaart zag stagneren. Daarbij kwam nog de stormvloed van 1570, die veel schade
aanrichtte. Talloze polders liepen onder. Alva’s plannen met de belastingen beloofden weinig goeds voor
de onder druk staande economie. Diverse maatregelen ten spijt kwam het nauwelijks tot een herleving
van de rooms-katholieke religie. De missen werden slecht bezocht, vele pastoorsplaatsen bleven onbezet.
De pardonregeling die in 1570 door zowel de koning als de paus werd afgekondigd, moest leiden tot verzoening. Het effect was echter beperkt vanwege de vele uitzonderingen.32
Nadat in 1572 Vlissingen, Veere en Zierikzee onder het gezag van Willem van Oranje waren gebracht,
kwamen de gereformeerde gemeenten weer tevoorschijn. Velen van degenen die Zeeland waren ontvlucht, keerden terug. Na de verovering van Middelburg, gevolgd door de keuze van Goes en Tholen om
zich onder het gezag van Willem van Oranje te stellen, werd de openbare uitoefening van de rooms-katholieke religie tot een verboden activiteit verklaard. De gereformeerde godsdienst werd de ‘religie en het
fundament van de staat’. In de Unie die in 1576 was gesloten tussen Holland en Zeeland werd de prins
opgedragen om alle religies te weren die in strijd waren met het Evangelie en om de uitoefening van de
gereformeerde religie te bevorderen, maar wel met eerbiediging van ieders geweten. In 1583 werd voor
geheel Zeeland bepaald dat rooms-katholieke geestelijken niet actief mochten zijn en dat het opdragen
van missen en het bedienen van sacramenten ten strengste verboden was.33
Hoewel de gereformeerden in het begin een minderheid vormden, slaagden zij er dankzij het gunstige
politieke klimaat in de kerken in gebruik te nemen, die, voor zover nog aanwezig, werden ontdaan van
beelden. Zij hadden zich hecht georganiseerd, kenden discipline en vormden de meest standvastige bevolkingsgroep in het verzet tegen Spanje. De religieuze verdeeldheid werd naar de achtergrond gedrongen omdat de strijd tegen de Spaanse koning en diens medestanders een gezamenlijk doel werd. Omdat
staat en kerk één behoorden te zijn, was het onontkoombaar dat de rooms-katholieke eredienst verboden
werd. Alleen de gereformeerde religie kreeg recht van bestaan. Toen in 1580 Gecommitteerde Raden van
de Zeeuwse Staten het verzoek tot heroprichting van het vrouwenklooster Jeruzalem in Biezelinge afwezen, was dat omdat in Zeeland ‘die nu Gode loff, zoo in Godes dienst als de weerlicke regerijnge eens is,
daertoe alle goede patriotten wel behooren de handt te houden’. Die begunstiging van de gereformeerde
religie zou tot de Bataafs-Franse tijd een van de uitgangspunten van het overheidsbeleid blijven. Even
voor de hand liggend was dat ook het onderwijs op diezelfde grondslag gebaseerd werd.34
De Gereformeerde kerk groeide in de loop van de zeventiende eeuw sterk. Dat succes was mede te danken aan het onderwijs. Naast de Nederduitse gemeenten, waar in de landstaal werd gepreekt, ontstonden
in de meeste steden Waalse gemeenten waar het Frans de voertaal was. Daarnaast waren er, als uitvloeisel
van de handelscontacten, Engelse gemeenten in Middelburg en Vlissingen en een Schotse gemeente in

32 Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland, 39-446.
33 De Jonge van Ellemeet, Geschiedkundig onderzoek, 245-247; Scherft, ‘De Generale synode van Middelburg en de Zeeuwse
Statenordonnanties’, 141.
34 Decavele, ‘Ontstaan van de evangelische beweging’, 5455; De Jonge van Ellemeet, Geschiedkundig onderzoek, 36-37, 210-211, 250-253;
Woltjer, Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog, 126-128.
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Veere. Zeeland werd voor de Rooms-katholieke kerk missiegebied. Eerst in de tweede helft van de zeventiende eeuw ontstond er een zekere mate van ruimte voor rooms-katholieke zielszorg. In de achttiende
eeuw nam de tolerantie zodanig toe dat ook rooms-katholieke kerken werden geduld. De gereformeerden waren numeriek ver in de meerderheid. Naar schatting was in het begin van de achttiende eeuw 90
procent van de bevolking van Zeeland en Staats-Vlaanderen gereformeerd. Met Drenthe was Zeeland het
meest gereformeerde gewest van de Republiek. Het percentage gereformeerde Zeeuwen was in 1809 zo’n
87 procent, het aantal rooms-katholieken was ongeveer 11 procent. Slechts 1,5 procent was Luthers. De
overige kerkgenootschappen kwamen uit op ruim een halve procent.35

Staats-Vlaanderen
De ontwikkelingen in het noordelijk deel van Vlaanderen weken af van die in Zeeland doordat het gebied
veel langer ten prooi viel aan oorlogshandelingen. De aanvankelijke ontwikkelingen waren echter gelijk
aan die in Zeeland. Al vroeg kreeg het calvinisme voet aan de grond. De repressie na de beeldenstorm van
1566 was enorm. In hetzelfde en de daarop volgende jaren werden de belangrijkste daders terecht gesteld.
Als gevolg daarvan moesten ook hier de gereformeerden ondergronds. De Pacificatie van Gent opende
nieuwe mogelijkheden. Gent werd vanaf 1578 het centrum van de calvinisten in Vlaanderen. In veel plaatsen werden kerken aan hen ter beschikking gesteld. Predikanten werden aangetrokken en een netwerk
van gereformeerde gemeenten werd opgebouwd inclusief het instellen van classes. In de meeste Vlaamse
plaatsen kwam een gereformeerde schoolmeester. De hegemonie was van korte duur. In 1584 moest Gent
zich overgeven aan Parma waarna een uittocht naar het noorden op gang kwam. Drie jaar later volgde de
inname van Sluis. Behalve de verovering door de Spaanse troepen maakte ook de inundatie van een groot
deel van het gebied een einde aan de gereformeerde gemeenten in deze streek.36
Als gevolg van de oorlogshandelingen bleef alleen een betrekkelijk klein stuk van noordelijk Vlaanderen onafgebroken in Staatse handen: Biervliet en Terneuzen, waar Axel aan werd toegevoegd. De bevolking ging voor het overgrote deel tot de Gereformeerde kerk behoren. Na de herovering van Sluis door
Maurits in 1604 en in het bijzonder na de Vrede van Munster kwam de herbevolking van het westelijk deel
van Staats-Vlaanderen op gang. Alleen in Sluis bleef het grootste deel van de bevolking ter plaatse wonen.
In Aardenburg daarentegen vluchtte de als gevolg van de oorlogsomstandigheden en de pest sterk gereduceerde bevolking naar het zuiden. De nieuwe inwoners, die zich in het westelijk deel van Staats-Vlaanderen vestigden, kwamen voor een deel uit Noord-Frankrijk en Vlaanderen en waren vanwege hun geloof
uitweken. Behalve gereformeerden ging het ook om doopsgezinden. Daarnaast kwamen de nieuwelingen
van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Als gevolg van deze instroom werden gereformeerde gemeenten gesticht op initiatief van de classis Walcheren en de inwoners. In de zeventiende eeuw kregen
deze gemeenten eigen predikanten, de meeste in de eerste helft daarvan.37
Het aantal katholieken was aanvankelijk te verwaarlozen. Dat veranderde op het eind van de zeventiende eeuw toen tal van Vlamingen vanwege de terreur van de Franse troepen naar het noorden uitweken. Rond 1700 was meer dan de helft van de bevolking in het zuidelijk deel van westelijk Staats-Vlaanderen rooms-katholiek. Bovendien waren in de garnizoenen tal van katholieke militairen te vinden.
Dit leidde in het begin van de achttiende eeuw tot de stichting van rooms-katholieke staties in Sluis en

35 De Kok, Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie, 139, 148, 294-295; Neele, ‘Religie en cultuur’, 238-241.
36 Van den Bauwhede, ‘De Oostvlaamse synode, Brugge 1582’, 168-189; Decavele, ‘De reformatorische beweging te Axel en Hulst’, 1-42;
Devacele, De dageraad van de Reformatie in Vlaanderen, I, 262-265, 357-373; Decavele, ‘Het herstel van het Calvinisme in Vlaanderen’, 9-33;
Decavele, ‘Kerk en onderwijs tijdens de Gentse Calvinistische republiek’, 63-88; Decavele, De eerste protestanten in de Lage Landen, 237238; Geldhof, ‘De politieke en religieuze situatie in het Brugse Vrije’, 55-70.
37 Van Dale, ‘Iets over de stichting van de kerken der Hervormden te Zuidzande en te Nieuwvliet’, 207-244; De Hullu, ‘Over de oprichting van
eenige protestantsche gemeenten in westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen’, 1-66; Van Vooren, ‘Aardenburg na de afscheiding van Vlaanderen’,
1-32; Van Vooren, ‘Aardenburg en zijn betrekkingen met Vlaanderen’, 12-14; Wesseling, Axel, 91-100.
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IJzendijke, die later eigen kerkgebouwen in gebruik namen. Deze ontwikkelingen lieten onverlet dat het
merendeel van de bevolking van westelijk Staats-Vlaanderen tot de Gereformeerde kerk behoorde. De tegenstellingen waren in de zeventiende eeuw uitermate fel. In november 1668 werd de gereformeerde predikant van Waterland Johannes Stuerbout in het kerkje in de Oudemanspolder door Vlaamse militairen
tijdens een dienst van de kansel getrokken, zwaar mishandeld en een oor afgesneden. Hij overleed kort
daarop aan zijn verwondingen.38
In oostelijk Staats-Vlaanderen, afgezien van het Committimus, voltrok zich het Reformatieproces na
de verovering door de Staatse troepen tussen 1633 en 1645. De kerkgebouwen en de woningen van de pastoors werden ter beschikking gesteld aan de gereformeerden, gevolgd door de aanstelling van predikanten. De actie daarvoor werd gevoerd door de classis Zuid-Beveland. Deze wist te bewerkstelligen dat er
geen Vlaamse classis kwam, maar dat Hulst en het Hulsterambacht aan het gebied van hun classis werd
toegevoegd. Het grootste deel van de bevolking bleef. Na de overgang vertrok een deel van de geestelijkheid uit Hulst en het Hulsterambacht. Een ander deel, de zusters in het klooster te Hulst en de wereldlijke
geestelijken, mochten aanvankelijk blijven. Op verzoek van de classis Zuid-Beveland besloten de Staten
van Zeeland echter druk uit te oefenen in de Staten-Generaal om deze toestemming in te laten trekken
omdat de opgelegde voorwaarden niet werden nageleefd. Inderdaad trokken de Staten-Generaal het eerdere besluit in en vertrokken de laatste pastoors en overige geestelijken in januari 1647 uit het gebied.39
De rooms-katholieke zielszorg had zich in de voorafgaande halve eeuw weten te herstellen. Daardoor
bleef de meerderheid van de bevolking het katholieke geloof trouw. De gereformeerden in de stad Hulst
maakten niet meer dan 10 procent van de bevolking uit. In 1721 had Hulst de grootste gereformeerde gemeente in dit gebied met drie predikanten waarvan een tevens dominee van Sint Jansteen was. De kerkdiensten werden bezocht door ongeveer vijfhonderd personen van wie er driehonderd lidmaat waren. In
Sint Jansteen echter waren slechts veertien of vijftien lidmaten. De katholieken konden voor de zielszorg
uitwijken naar de even over de grens gelegen rooms-katholieke kerken. Bovendien waren al snel op clandestiene wijze priesters werkzaam. Al in 1695 mochten de katholieken binnen de wallen van Hulst een
schuur als kerkgebouw inrichten. Ook elders in dit deel van Staats-Vlaanderen verrezen in de achttiende
eeuw rooms-katholieke kerken. Het percentage katholieken in Staats-Vlaanderen steeg van vermoedelijk
30 procent in 1750 maar omstreeks 40 in 1800. Die stijging werd vooral veroorzaakt door de migratie van
katholieke Vlamingen, die hier kwamen werken.40

Het onderwijs
Onder degenen die de nieuwe religie waren toegedaan was een relatief groot percentage schoolmeesters.
Zij hadden een actief aandeel in de verbreiding. In Axel werden de calvinistische preken in 1566 bijgewoond door de schoolmeester Cornelis Meinaert en in Hulst door zijn collega Jan Voghels. De laatste was
lid van de kerkenraad. In 1567 werden in Middelburg zes schoolmeesters uit de stad verbannen vanwege
hun hervormde sympathieën. Onder hen de zoëven genoemde Jan Voghels, die naar hier was uitgeweken.
De rector van de Latijnse school, Jason van Langemeersche, bleef gespaard voor verbanning, maar werd
wel afgezet. Hij bleef voorlopig nog aan bij gebrek aan een opvolger. Ook zijn voorganger, Bernard Wenneckens, stond sympathiek tegenover de nieuwe leer. In Middelburg was de doper Valerius van Geneff als

38 Bauwens, ’”Van contrarie religie”. De bejegening van rooms-katholieken in Staats-Vlaanderen westelijk deel’, 229-250; De Hullu, ‘Over de
oprichting’, 55.
39 GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nr. 42a (18.12.1647). ZA Handschriftenverzameling, inv.nr. 265. GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee,
Gedrukte resoluties van de Staten van Zeeland, 1645 (8, 23.11), 1647 (26.10). NA, Raad van State, inv.nr. 189 (2, 16.1.1647). Brand, Hulst,
274-275.
40 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 7 (Rapport van de visitatie van de kerken en scholen in Hulst en Hulsterambacht, 29.7.1721). De
Kok, Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie, 143; De Kort en Verschraegen, ‘Katholieken in de grensstreek’, 151-152; Stadermann,
‘Onderdrukking en strijd der Roomsgezinden in Stad en Ambacht van Hulst’, 29; Wesseling, Axel, 427.
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schoolmeester werkzaam geweest. Hij werd, waarschijnlijk eind 1568, als prediker van de wederdopers ter
dood gebracht in Brouwershaven. De schoolmeester van Scherpenisse, Jasper Erasmusz. van Vliet, was actief in de verbreiding op het eiland Tholen. Van Vliet stierf in de gevangenis in Zierikzee. Ook Paschasius
Oenius, Latijns schoolmeester in Zierikzee, stond positief tegenover de nieuwe leer.41
De stedelijke autoriteiten waren terughoudend waar het ging om inmenging van hogerhand, ook in
onderwijszaken. De steden wensten hun greep op het onderwijs niet los te laten. Met succes hadden zij de
bemoeienis van de landsheer en van de katholieke kerk weten terug te dringen. Zij voelden er niets voor
die positie kwijt te raken.42 Een poging van bisschop Nicolaas de Castro om de gelden in handen te krijgen
die door de stad Middelburg werden betaald voor het onderwijs en het legaat voor de Armschool ten behoeve van een nieuwe school voor de vorming van geestelijken wist de magistraat te verijdelen. De Castro
had zijn wens gebaseerd op de bepalingen van het concilie van Trente. Het stadsbestuur beriep zich op de
toezegging van Filips II, gedaan bij de oprichting van de nieuwe bisdommen dat deze bisschoppen niet
meer rechten zouden hebben dan de bisschop van Utrecht had gehad.43
Het in 1569 uitgevoerde onderzoek naar het onderwijs in Zeeland ging uit van de landvoogd Alva en
werd opgedragen aan bisschop De Castro. Het onderzoek was beperkt van omvang. De Castro noemde in
zijn rapport 26 schoolhoud(st)ers: zeven in Goes, zeven in Middelburg, zes in Vlissingen, drie in Veere,
twee in Zierikzee en een in West-Souburg. Vijf werden als verdacht aangemerkt. Onder hen de al genoemde Jason van Langemeersche en Paschasius Oenius. De overige drie waren schoolvrouwen in Goes, Veere en
Vlissingen. Op last van de vicaris-generaal van het bisdom werden Van Langemeersche en Oenius uit hun
ambten gezet. De magistraat van Zierikzee deed het met tegenzin, besloot Oenius een levenslange uitkering te geven en belastte hem met schrijfwerk. Het rapport was aanleiding tot een verscherpt toezicht
door de steden op het onderwijs. In Middelburg leidde dat tot een periodieke visitatie van de scholen. Dat
de magistraat de bisschop niet meer kon passeren in onderwijszaken was al het jaar daarvoor gebleken
toen besloten werd met hem in overleg te treden over mogelijke maatregelen tot verbetering van de Grote
school. Ook elders werden maatregelen getroffen. In Reimerswaal en Poortvliet moesten de schoolmeesters zich bij eed verbinden om voortaan geen verdachte boeken meer te gebruiken.44
De overgang van de steden en eilanden naar de zijde van prins Willem van Oranje had ook voor het onderwijs consequenties. De verkondiging van de gereformeerde religie werd nu overal toegestaan. Schoolmeesters, die wilden vasthouden aan de rooms-katholieke leer, werden in het nauw gedreven. Zij moesten vertrekken, stoppen met hun onderwijs of zich alsnog conformeren aan de gereformeerde leer, die de
enig toegestane werd. Toen in juni 1574 de gereformeerde synode van Holland en Zeeland samenkwam
in Dordrecht, brachten de twee Zeeuwse classes, die van Zeeland beoosten Schelde en van Walcheren, het
onderwijs ter sprake. Beiden drongen aan op reformatie van de scholen. De synode sprak uit dat de predikanten hierin het initiatief dienden te nemen. Zij moesten aan de overheid toestemming vragen om
schoolmeesters aan te stellen, die het van overheidswege beschikbare honorarium zouden ontvangen. De
predikanten dienden ervoor te zorgen dat de schoolmeesters de geloofsbelijdenis zouden ondertekenen
en zich onderwerpen aan de tucht. Op school zouden de onderwijzers de kinderen leren uit de catechismus. Schoolmeesters, die zich niet wilden onderwerpen, dienden door de overheid te worden afgezet. De
synode die vier jaar later, in 1578, opnieuw in Dordrecht bijeenkwam liet vastleggen dat overal scholen

41 Decavele, ‘De reformatorische beweging te Axel en Hulst’, 20, 30, 36, 40; Decavele, De eerste protestanten in de Lage Landen, 72; Marnef,
Antwerpen in de tijd van de Reformatie, 131-132, 232-233, 238; Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland, zie het register; Voolstra, ‘Valerius
Schoolmeester’, 106-133.
42 Woltjer, Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog, 124.
43 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924.
44 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 103 (lemma scholen, 11.6-11.8.1569). Fruin, Het recht der stad Reimerswaal, 218; Van Heel,
‘Archivalia aangaande Nicolaas de Castro’, 407-409; Unger, Bronnen geschiedenis Middelburg, I, 255-256; Rooze-Stouthamer, Hervorming in
Zeeland, 427-428.
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moesten worden opgericht. Naast het onderwijs uit de catechismus moesten de kinderen meegenomen
worden naar de kerkdiensten. Met deze zienswijze trad de synode in het spoor van Calvijn, die vond dat
het onderwijs dienstbaar moest zijn aan de kerk. Volgens hem kon de zuiverheid van de religie en de kerk
alleen behouden worden ‘als er scholen ingesteld worden waarin de zaden van het goddelijke Woord worden voorbereid; en zij aan wie de taak van het onderwijzen zal zijn toevertrouwd, de kerk dienen’.45
Het hier ontvouwde reformatieprogramma zou in de komende decennia in Zeeland zijn beslag krijgen. De oorlogstoestand belemmerde de onmiddellijke uitvoering. De beide synodes in Dordrecht werden
slechts bijgewoond door afgevaardigden uit Walcheren en Schouwen en Duiveland. Nadat ook in Goes en
Tholen en daarmee in de eilanden Zuid-Beveland en Tholen de rooms-katholieke religie was vervangen
door de gereformeerde kon een provinciale synode van start gaan die het gehele gewest omvatte. Op 14 oktober 1579 kwam deze eerste provinciale synode van Zeeland in Goes bijeen. Het onderwijs was een van de
vele agendapunten van de kerk in opbouw. In lijn met de besluiten die vijf jaar eerder in Dordrecht waren
genomen, werd besloten bij de plaatselijke overheid aan te dringen op het afzetten van schoolmeesters,
die de nieuwe leer niet waren toegedaan, en het aanstellen van gereformeerde schoolmeesters.46

Specialisatie en diversificatie
In de tweede helft van de zestiende eeuw voltrok zich nog een ander proces: de verdere teloorgang van de
monopoliepositie van de Grote school en het toelaten van andere scholen. De behoefte aan meer en gevarieerd onderwijs kan niet los worden gezien van de Reformatie. Het gezag van de Rooms-katholieke kerk,
waarmee het onderwijs vanouds nauw verbonden, was voor de stedelijke besturen enerzijds aanleiding
vast te houden aan hun Grote school. Anderzijds werden zij steeds meer doordrongen van het feit dat
deze starre houding onmogelijk vol te houden was omdat de weerzin onder de bevolking tegen de roomse instituties steeds sterker werd. Bovendien werd de behoefte aan andere vormen van scholing groter,
een gevolg van veranderingen op economisch en sociaal terrein. Nadat de roomse religie verboden was,
stonden de stadsbesturen voor de vraag hoe zij aan de ene kant de belangen van hun Grote school konden
veiligstellen en aan de andere kant konden inspelen op de wens tot meer variatie.
In alle steden leidde dat tot een situatie waarbij de Grote school zich ging beperken tot het onderwijs
in het Latijn en Grieks. Daarmee specialiseerde de school zich tot de hoogste graad van scholing. Lezen
en schrijven werd voortaan op de Nederduitse school geleerd tegen een lager schoolgeld. Ook het Franse
onderwijs kreeg zijn eigen school. Zo evolueerde de Grote school tot de Latijnse school die werd gesteund
door het stadsbestuur en die het tot zijn taak rekende om het monopolie op Latijns onderwijs zeker te stellen. In Middelburg werd daarop al in 1559 een voorschot genomen toen de nieuwe Latijnse schoolmeester
met uitsluiting van alle anderen Latijn en Grieks mocht onderwijzen.47 De aanduiding ‘Latijns schoolmeester’ ging steeds meer plaatsmaken voor die van rector. De ondermeester werd conrector en eventuele
andere onderwijsgevenden werden preceptoren genoemd. De gebruikelijke gang van zaken werd dat de
kinderen op een Nederduitse school leerden lezen en schrijven. Aansluitend gingen ze naar de Latijnse
school om zich te bekwamen in Latijn en Grieks. Daarmee werden de leerlingen toegerust voor hun studie
aan de universiteit waar in het Latijn werd gedoceerd.
Omstreeks 1600 was het proces van specialisatie en diversificatie van het onderwijs voltooid. De weg
erheen kan worden geïllustreerd aan de hand van de situatie in Goes. Daar probeerde het stadsbestuur
in 1576 om de Grote school opnieuw een monopoliepositie te geven door het besluit om de stadsschool
opnieuw op te richten met uitsluiting van alle anderen. Bij de benoeming van de Latijnse schoolmeester

45 Golverdingen, ‘Calvijn en de vorming van de jeugd’, 20; Rutgers, Acta van de Nederlandsche synoden, 154, 198, 210, 213, 246.
46 Reitsma en Van Veen, Acta, 1-2.
47 Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Eerste tijdvak’, 228, 245.
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Pieter Carpentier in 1581 en van zijn opvolger Jarich Claesz. in 1582 werd bepaald dat alle andere scholen
verboden bleven. Om in te spelen op de behoefte gingen zij naast Latijn ook Frans doceren. Dat er al iets
aan het veranderen was, blijkt uit het feit dat in 1581 ook meisjesscholen waren uitgesloten, maar een jaar
later beperkte het verbod zich alleen tot jongensscholen. Dat de combinatie van Latijn met Frans in de
Grote school niet houdbaar was, blijkt uit het feit dat op het eind van de jaren tachtig zowel een Franse
schoolmeester als een Franse schoolvrouw actief waren. In 1597 was het stadsbestuur bereid om de overeenkomst met rector Charles Mahieu te verlengen, maar bepaalde ook dat andere scholen voor het leren
lezen en schrijven werden toegelaten.48
In Vlissingen werd de scheiding tussen het Latijnse en het Nederduitse onderwijs in 1586 doorgevoerd.
Toen besloot de magistraat om alleen kinderen in de Latijnse school toe te laten, die konden lezen en
schrijven. Het stadsbestuur van Arnemuiden volgde een jaar later door met de Latijnse schoolmeester
overeen te komen dat hij zich zou beperken tot het geven van Latijn en Grieks. In Brouwershaven werden
de Latijnse en de Nederduitse school weer verenigd. De in 1584 door het stadsbestuur van Brouwershaven
aangetrokken Latijnse schoolmeester werd rector of superintendent terwijl de Nederduitse schoolmeester
hypodidasculus of onderschoolmeester werd. Voor de onderlinge taakverdeling werden de scholieren in
drie ‘deelen of partyen’ verdeeld. De eerste werd gevormd door de ‘cleyne jonghers’, die alleen leerden lezen en schrijven of alleen lezen en les kregen van de onderschoolmeester. De tweede groep werd gevormd
door de meisjes, die leerden lezen en schrijven, naaien, kantklossen en andere handwerken. Desgewenst
leerden ze ook Frans, rekenen en cijferen. Zij kregen les van de rector en, voor wat betreft het handwerken,
van diens echtgenote en zaten apart van de jongens. De derde groep bestond uit de jongens, die Latijn,
Frans, rekenen, cijferen en andere vakken leerden. Ook zij kregen les van de rector. De samenwerking
werd twee jaar later beëindigd omdat de ondermeester niet wilde toetreden tot de Gereformeerde kerk.
Vanaf 1591 werkten beiden opnieuw samen, maar vier jaar later volgde de definitieve scheiding. Daaraan
was ook niet meer te tornen. Toen de magistraat van Veere in 1601 besloot om opnieuw een Latijnse school
op te richten – al eerder, in de jaren 1584-1598, was er een dergelijke school geweest - werd expliciet bepaald dat daar alleen Latijn gegeven zou worden.49
Een soortgelijke ontwikkeling is te zien bij de Franse schoolmeesters. Op het eind van de zestiende
eeuw is in Zeeland een toenemende belangstelling voor het Franse onderwijs te bespeuren. Het Frans als
internationale taal was voor de handel een onmisbare vaardigheid. Door de groeiende interesse kwamen
er ook in de kleine steden mogelijkheden voor een Franse school als vorm van voortgezet onderwijs. Incidenteel was er ook in de dorpen interesse. In Scherpenisse werd in 1590 Mathijs Hubrechsen ontslagen
omdat hij geen Frans kende. Enkele ouders wilden dat hun kinderen Frans leerden. Dat hij wel het Latijn
beheerste was voor het dorpsbestuur niet interessant. Daarom werd de voorkeur gegeven aan de in Brussel
geboren Abraham Buydens, eerder Frans schoolmeester in Bergen op Zoom.50
Het Franse onderwijs mocht niet als concurrent dienen voor het andere onderwijs. Zo bepaalde het
stadsbestuur van Arnemuiden dat de Franse schoolmeester, die zich in 1587 daar vestigde, alleen les mocht
geven aan kinderen die al het spellen machtig waren en daarom bekwaam om Frans te gaan leren. Ook het
stadsbestuur van Veere had in 1576, toen een Frans schoolmeester toestemming verzocht zich te mogen
vestigen, bepaald dat hij alleen les mocht geven in het Frans en overige gespecialiseerde vakken zodat hij
niet als concurrent kon fungeren voor de Nederduitse schoolmeester. Diezelfde magistraat bepaalde in

48 GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 9 (7.12.1597), 89 (8.11.1576, 12.3.1577); RAZE, inv.nr. 1960 (15.4.1581, 25.3.1582, 9.1.1589). Dekker, Een
schamele landstede, 533-534. Van het verbod in 1581/1582 was de armschool uitgezonderd. Daarmee is vermoedelijk de school in het
weeshuis bedoeld.
49 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 5050 (8.10.1586). ZA, Stad Arnemuiden, inv.nr. 13 (23.4.1587); Stad Veere, nr. 78 (3.12.1601). GA
Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven, inv.nrs. 1 (15.4.1584, 10.3.1591, 12.2.1595), 78 (13.6.1584).
50 ZA, Rekenkamer van Zeeland, B, inv.nr. 29701.
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1602 dat er naast de nieuwe Latijnse school alleen een Franse en een Nederduitse school zou worden toegestaan.51 Dat het hier en elders kon voorkomen dat het Franse en Nederduitse onderwijs in een persoon
werd gecombineerd, deed aan die scheiding niets af. Net zoals het onverlet liet dat vooral Franse schoolmeesters zich ook konden specialiseren als rekenmeester. Het Latijnse, Franse en Nederduitse onderwijs
waren specialiteiten, die ieder een eigen discipline en hun eigen school kenden. Door dit gevarieerde aanbod speelden de stadsbesturen in op de behoeften van hun burgers.
Ook het onderwijs aan de kleinsten werd een eigen schoolsoort. Bij het besluit tot het toelaten van de
drie schoolsoorten, liet de magistraat van Veere in 1602 ruimte voor het toelaten van schoolvrouwen, die
meisjes konden leren naaien, lezen en schrijven. Daar en in andere steden werden kleine kinderscholen
gestart. Vrouwen waren het meest geschikt om de kleinsten te leren spellen en hen enkele gebeden en
psalmen aan te leren. Op het platteland werden ook deze kleinsten toevertrouwd aan de schoolmeester,
die zich kon laten bijstaan door zijn echtgenote, die desgewenst de meisjes ook kon leren handwerken.
De steden hielden de zorg voor de Latijnse scholen aan zichzelf. In ieder geval de salariëring en in de
meeste gevallen ook de huisvesting was een stedelijke aangelegenheid. Voor de leerkrachten waren de
schoolgelden – hier minerval genoemd – een aanvulling op het stedelijke traktement en dat gold ook
voor het geld dat de inwonende kostleerlingen betaalden aan de rector. Ten aanzien van de Nederduitse
en Franse scholen was de overheidsbemoeienis verschillend. Dat kon variëren van financiële en materiële steun voor de schoolmeesters tot het geven van toestemming om school te houden zonder enige financiële tegemoetkoming. Door de overheid toegelaten, maar financieel niet begunstigde scholen vielen
nog steeds onder de categorie van de bijscholen. Dat gold ook voor de kleine kinderscholen, die evenmin
financieel werden ondersteund. De schoolvrouwen, die dergelijke scholen exploiteerden, waren geheel
afhankelijk van de schoolgelden. Ook de genoemde Franse en Nederduitse schoolmeesters waren dat. Zij
konden daarnaast inkomsten hebben van inwonende leerlingen.

2.4

De steden en dorpen en het onderwijs

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de ontwikkelingen waren direct na de Reformatie. Allereerst wordt
stilgestaan bij de motivatie van onderwijs op gereformeerde grondslag. Wat werd geformuleerd als doel en
strekking? Vervolgens wordt nagegaan hoe het op gereformeerde leest geschoeide onderwijs werd ingevoerd
en in welke verhouding de overheid en de kerkenraden als de twee behartigers van het onderwijs tot elkaar
stonden. Daartoe wordt eerst de situatie in de steden belicht. De volgorde is bepaald door hun overgang naar
de zijde van de Prins van Oranje. Aansluitend worden de smalsteden belicht. Vervolgens komt het platteland
aan de orde. Daarbij gaat het steeds om de situatie tot omstreeks 1590. In dat jaar werd een sanctie van kracht
op het toelatingsbeleid zoals dat geformuleerd was in de Zeeuwse schoolorde van 1583. Ook het Committimus komt aan de orde en ten slotte wordt de situatie in de rest van Staats-Vlaanderen belicht.

Motivatie
Na de Reformatie bestonden er geen tegenstellingen over doel en strekking van het onderwijs. Twee belangrijke drijfveren hadden zowel de staat als de Gereformeerde kerk voor ogen. Het onderwijs was er om
de kinderen op te voeden in de gereformeerde leer en de school moest bijdragen aan de disciplinering en
een goede toekomst voor de jeugd. De overheid en de gereformeerden hadden daarin ieder hun eigen taak
en rol. De overheid moest de mogelijkheden bieden. De kerk zag het onderwijs als deel van hun taak in het
bijbrengen en uitdragen van de geloofsleer. Overheid en kerk konden zich goed vinden in het adagium:
‘De scholen syn planthoven van de gemeente’. Die aan de Bijbel ontleende beeldspraak refereerde eraan
51 ZA, Stad Arnemuiden, inv.nr. 13 (23.10.1587); Stad Veere, nrs. 1 (10.3.1576), 78 (6.1.1602), 79 (2.6.1607).
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hoe het onderwijs moest dienen als voorbereiding op hun plaats in de samenleving en in de kerk. Gereformeerden gebruikten graag Gods Woord om hun bedoelingen uit te drukken.
Geloof en disciplinering werden vertolkt in 1584 door de predikanten in Walcheren, toen ze, gesteund
door de inwoners van Biggekerke, verzochten om een salaris voor de schoolmeester in dat dorp. Ze schreven dat het onderwijs er was ‘opdat de jeught (die het zaedt van de ghemeente Gods ende van de Republiek
is) in de vreese des Heeren ende in goeder tucht mach onderwezen worden’. Op dat laatste werd nog eens
nadrukkelijk gewezen door schout en schepenen van Meliskerke in 1585. Het was ‘op het hoochste van
nooden […] dat de jonghe juecht (dye wilt ende woest is) in de vreese Gods onderwesen worde ende lesen
ende schryven geleert’. Ook de magistraten van de dorpen zagen het onderwijs als onderdeel van de religie, zoals schout en schepenen van Oostkapelle. Zij vonden in 1580 dat ‘de onderhoudinghe der goeder
scholen in gereformeerde kercken ende gemeenten een deel des godsdienst is’.52
Gewestelijke ambtenaren dachten er niet anders over. De rentmeester van de geestelijke goederen in
Walcheren, Jan Pieters, schreef in 1595 dat het onderwijs ‘is eene van de voornaemste saecken die in eene
welgeregeerde Christelycke Republicque wort vereyst, daerdeure den menschen geleert wort wat Godt
in zijn Woort van ons vereyst ende hoe hij geëert ende gedient wil zijn, de Republicque met bequame
persoonen gedient ende gehanthavet ende alle supersticen ende barbarische onwetentheden geweert
worden’. Zijn collega uit Goes, Quirijn Govaertssen, had het in 1584 niet anders verwoord. Het onderwijs was nodig ‘daer sonderlinghe der republycke ende der kercken aen gelegen is’. De Zeeuwse
Staten waren van hetzelfde gevoelen. Zij schreven
in 1593 in een plakkaat met het verbod op het studeren aan rooms-katholieke hogescholen over het
belang van gereformeerd onderwijs: ‘aengesien aen
’t goet onderwijs ende toenemen der voorschreven
jeucht ende studenten, zunderlinge is geleden, als
wesende het seminarium van de toecommende tyden’. De jeugd moest door middel van het onderwijs normen worden bijgebracht. Jacques Dallens,
rentmeester van de geestelijke goederen in Tholen,
schreef in 1586 dat het onderwijs nodig was ‘opdat
de jonckheyt nyet en verwildert ende in alle ongeregeltheyt op en wasse waerduere in toecomende
tyde soude moghen rysen groote confusie en quade
regieringhe sonder kennisse ende wetenschap van
Godt, want d’ongeleertheyt is den oorspronck van
alle quaet ende desordre’.53
De schoolmeesters onderschreven deze doelen.
Hun woordvoerder, de Middelburgse schoolmeester Johannes de Swaef, gebruikte in zijn in 1621 verschenen werk Geestelycke Queeckerije de beeldspraak
Titelpagina van de Geestelycke Queeckerije door Johannes de
van het kweken. Ouders moesten hun kinderen het
Swaef, Amsterdam 1621.

52 ZA, Rekenkamer van Zeeland, B, inv.nrs. 24342 (Oostkapelle, 5.9.1580), 24362 (Biggekerke, 3.5.1584), 24372 (Meliskerke, 5.4.1585).
53 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 1198.2 (5.12.1584), 1200.2 (26.11.1586), 1210.1 (11.5.1595). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee,
Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1593 (p. 10).
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kwade afwennen en het goede inplanten. Alleen zo kon de opvoeding zijn ‘tot Gods eere, het gemeene beste ende der kinderen heyl’. Hij haalde in dat verband onder meer het Bijbelwoord aan uit Efeze 6:4 ‘En gij
vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren’. In
de definitie van een schoolmeester omschreef De Swaef niet alleen de toekomstige plaats van de kinderen
in de maatschappij, maar ook in de kerkelijke gemeente: ‘Een schoolmeester dat is een persoon, diens last
is de kinderen, die daar zyn de jonge plantsoenen der Republycke ende der Gemeynte des Heeren Christi
recht en wel te onderwysen, in goede konsten ende seden, dat sy namaels mogen goede burgers ende lidtmaten der Ghemeynte Christi wesen’.54
Het was vanuit deze motieven dat zowel de stedelijke als de plattelandsbesturen in nauwe samenwerking met de gereformeerde classes en kerkenraden streefden naar onderwijs voor alle kinderen. Onderwijs dat gereformeerd moest zijn en dat dienstbaar was aan het doel om kinderen voor te bereiden om
hun plaats in de samenleving. De Staten van Zeeland hadden hun medewerking aan het reformatieproces
verleend door onder meer het beschikbaar stellen van traktementen voor predikanten en het weer bruikbaar maken van kerkgebouwen, die vanwege de oorlog hadden geleden. Vervolgens, vanaf 1578, stelden ze
ook gelden ter beschikking voor de schoolmeesters, die tevens dienst deden als voorlezers en voorzangers
in de kerken. De Zeeuwse kerken trokken de zorg voor het onderwijs naar zich toe. De tweede Zeeuwse
synode van 1581 besloot tot het tweemaal per jaar visiteren van de kerken door gedeputeerden van de classis waarbij zij ook naar de scholen moesten informeren. De nationale synode, die later in datzelfde jaar in
Middelburg werd gehouden, had de classes opgedragen om mogelijkheden te beramen voor het afnemen
van een examen voor de schoolmeesters waarover overleg moest worden gevoerd met de overheid. Dit
alles met als doel om getrouwe en bekwame personen aan te stellen. De nationale synode van Den Haag,
die in 1586 werd gehouden, sanctioneerde nogmaals de zorg voor het onderwijs, met dit verschil dat de
synode, behalve voor de classes, hier ook een taak zag voor de kerkenraden.55
Overheid en kerk hadden beiden belang bij goed onderwijs. Dat betekende dat een nauwe samenwerking voor de hand lag. Maar ook dat ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor het onderwijs gezocht
moest worden naar een balans tussen de overheid en de Gereformeerde kerk. Een tocht langs de Zeeuwse
steden en het platteland maakt duidelijk hoe de Reformatie van het onderwijs verliep en hoe de aanzetten
voor die balans werden gelegd.

Vlissingen
Vlissingen was de eerste Zeeuwse stad, die zich aan de zijde van de opstand schaarde. Op 1 april 1572 namen
de watergeuzen Brielle in. Nog geen week later, op 6 april, weigerden de Vlissingers een Spaans garnizoen
de toegang tot de stad en kozen door die daad de kant van de Prins van Oranje. Later dat jaar werd de Reformatie doorgevoerd en op 28 september werd op gereformeerde wijze gepreekt in de Sint Jacobskerk. Het
onderwijs werd meteen op gereformeerde leest geschoeid. Joris (Georgius) de Raedt, een voormalige stadsbode uit Ieper, die voor de Reformatie had gekozen, keerde uit ballingschap uit Engeland terug en werd in
1572 in Vlissingen als schoolmeester van de Latijnse school benoemd. Hij bleef dat zes jaar lang en diende
ondertussen de gereformeerde gemeente als diaken. In 1578 werd hij predikant in Kapelle en Biezelinge.56
De gereformeerde gemeente probeerde invloed te krijgen op het onderwijs. Dat blijkt uit het feit dat
de kerkenraad in 1581 besloot om de scholen maandelijks te inspecteren en zo nodig verbeteringen aan te
brengen. Dat dit niet in alle opzichten lukte, blijkt later dat jaar. Toen besloot de kerkenraad om de magistraat te benaderen over de reformatie van de scholen en de vervulling van de vacature van Latijns school54 De Swaef, Geestelycke Queeckerye, 92, 248.
55 Reitsma en Van Veen, Acta, 5-6; Rutgers, Acta van de Nederlandsche synoden, 492, 551-552, 639-640; Van ’t Spijker, ‘De acta van de Synode
van Middelburg (1581)’, 99, 110.
56 Uil, ‘Georgius de Raedt’, 149-151.
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meester . Hoe weinig invloed de kerkenraad kon uitoefenen bleek aan het eind van dat jaar. Geconstateerd
moest worden dat weinig kinderen zondags naar de kerk kwamen om de vragen van de catechismus op te
zeggen. De kerkenraad was niet bij machte daarin verandering te brengen en besloot daarom aan de magistraat te vragen de schoolmeesters te verplichten hun leerlingen naar de kerk te brengen.57
De magistraat was terughoudend en dat gaf de kerkenraad in 1583 opnieuw aanleiding om aan te dringen op reformatie van het onderwijs. Eerst drie jaar later besloot de magistraat tot het nemen van maatregelen. De directe aanleiding daartoe was de Zeeuwse schoolorde. Ondanks de daarin gemaakte bepalingen moest het stadsbestuur constateren dat zowel mannen als vrouwen zonder toestemming begonnen
met het geven van onderwijs. Daarom werd op 2 oktober 1586 een ordonnantie vastgesteld met daarin
een pardonregeling voor de onderwijsgevenden. Zij moesten zich binnen veertien dagen melden op de
stadssecretarie om daar kennis te nemen van de Zeeuwse schoolorde waarvan zij de bepalingen moesten
nakomen. Omdat de classis Walcheren niet op korte termijn bijeen kon komen, werd bepaald dat de onderwijsgevenden zich moesten melden bij de kerkenraad voor hun examen, eveneens binnen twee weken. Daarna moesten zij zich op de eerstvolgende vergadering van de classis melden om hun examen te
ondergaan. Dat voor zover de classis daar nog behoefte aan had, nu zij dit al voor de kerkenraad hadden
afgelegd. Vier schoolmeesters en drie schoolvrouwen meldden zich. De kerkenraad onderzocht hen ten
aanzien van de gereformeerde leer. Drie schoolmeesters en een schoolvrouw wisten de vragen voldoende
te beantwoorden. Een schoolvrouw wist tamelijk goede antwoorden te geven. Een andere, Franstalige
schoolvrouw, was duidelijk minder, maar beloofde haar kinderen met ijver uit de catechismus les te zullen
geven. Ten slotte was er nog een schoolmeester, die weliswaar goede antwoorden gaf, maar vooral vanwege zijn leeftijd ging het niet al te vlot. Ook hij mocht echter, net zoals de anderen, les blijven geven. De
bemoeienis van de kerkenraad bleek eenmalig te zijn. De magistraat hield de aanstelling en toelating van
onderwijsgevenden voortaan in eigen hand.58

Veere
Ook Veere schaarde zich op 4 mei 1572, in navolging van Vlissingen, aan de kant van prins Willem van
Oranje. In de kerk werden de beelden en altaren stukgeslagen. Johannes van Miggrode, eerder deken van
het kapittel en pastoor in Veere, die voor de Reformatie had gekozen, keerde nog in hetzelfde jaar uit
Engeland terug en werd hier predikant. Hij was een van de leiders zowel in zijn eigen kerkenraad als
in de Gereformeerde kerk in Zeeland.59 Ook in Veere moesten de schoolmeesters gereformeerd zijn, zo
besloot de magistraat, vermoedelijk begin 1575. De ordonnantie waarin het onderwijs op gereformeerde
leest werd vastgelegd, is voor zover bekend niet aanwezig in het stadsarchief van Veere. Toen Christiaan
Heyndricxsen in 1576 toelating verzocht als Frans schoolmeester stond de Veerse magistraat daar welwillend tegenover. Maar eerst diende hij zich te melden bij de predikanten zodat die zich ervan konden overtuigen dat hij goed gereformeerd was.60 De bemoeienis van de kerkenraad was ook hier van voorbijgaande
aard. De magistraat hield vanaf de jaren tachtig de toelating van schoolmeesters in eigen hand.61

Reimerswaal
De stad Reimerswaal had al geruime tijd te kampen met zware tegenslagen. Stormvloeden en branden
hadden de stad tot de rand van de afgrond gebracht. Het kostte de troepen van de prins dan ook weinig
57 Scherft, ‘De acta van de kerkeraad te Vlissingen’, 246-247, 249.
58 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, Verz. S. van der Swalme, inv.nr. 5161; Kerkenraad Hervormde gemeente te Vlissingen, nr. 301, Acta (9.7.1583,
25.12.1586, 3.1.1587).
59 Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat, XX, 158-165; De Jonge van Ellemeet, Geschiedkundig onderzoek, 6.
60 ZA, Stad Veere, nr. 1 (10.3.1576). Christiaen Heyndricxsen heeft vermoedelijk geen gebruik gemaakt van de gegeven toestemming en
bleef schoolmeester in Zierikzee. Vgl. Visser, ‘Franse scholen in Veere’, 3-4.
61 ZA, Stad Veere, nr. 78.
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moeite Reimerswaal op 29 juni 1572 in te nemen. De daarop volgende plundering was een nieuwe tegenslag. Het jaar erna werd de stad weer onder het gezag van de Spaanse koning gebracht. De brand, die op 1
december 1573 de stad verwoestte nadat deze weer door de Geuzen was heroverd, was aanleiding voor vrijwel alle inwoners om elders hun heil te zoeken. Vier jaar later, toen de oorlogstoestand zich stabiliseerde,
werd begonnen met de herbouw. Onder de nieuwe inwoners waren er geen of weinigen, die nog de oude
katholieke leer waren toegedaan.
In formele zin schaarde Reimerswaal zich in 1577 opnieuw onder het gezag van de prins. Reimerswaal
bleef echter klein en was daardoor feitelijk niet meer te tellen onder de grote Zeeuwse steden. Slechts de
formele status was nog aanleiding haar als zodanig te beschouwen. Als stemhebbende stad moest Reimerswaal zijn positie in de Zeeuwse Staten opgeven. Vermoedelijk vanwege het feit dat het bevolkingsaantal
aanvankelijk klein was, is met het geven van onderwijs eerst weer omstreeks 1580 begonnen. Hendrick
Bouhuisen bleef hier tot 1582 toen hij naar Kruiningen vertrok. Hij was de eerste van de gereformeerde
schoolmeesters waarvan de reeks in 1639 eindigde. Reimerswaal werd overgegeven aan het oprukkende
water. Van spanningen tussen het stadsbestuur en de kerkenraad op het terrein van het onderwijs was
geen sprake. Niet alleen vanwege het feit dat de opvolger van Bouhuisen, Ingelbrecht Joesz. Mol, uit de
plaats zelf afkomstig was, maar vooral omdat hij tevens schepen en later burgemeester en ouderling was.62

Zierikzee
Op 8 augustus 1572 ging Zierikzee na een kort beleg over naar de zijde van prins Willem van Oranje.
Daarmee waren ook Schouwen en Duiveland onder diens gezag gekomen. De Zierikzeese magistraat had
bedongen dat de rooms-katholieke eredienst gehandhaafd zou blijven. In september arriveerde Petrus
Datheen, gevolmachtigde van de prins voor de regeling van politieke en kerkelijke zaken. Hij machtigde
op zijn beurt de plaatselijke predikant Jacob Jorissen Barselis om aan te dringen op het ‘reinigen’ van alle
kerken in de stad en het eiland Schouwen en de aanstelling van ontvangers van de geestelijke goederen.
Met de opbrengsten daarvan moesten voortaan behalve de predikanten ook de schoolmeesters worden
onderhouden. De magistraat stribbelde tegen maar gaf niettemin ruimte aan de gereformeerden. Tot
ingrijpende maatregelen ten aanzien van het onderwijs kwam het niet. De schoolmeester van de Grote
school, meester Goossen, bleef in functie. Dat dankte hij aan het feit dat hij aanbood om de catechismus
te leren aan de kinderen van ouders, die dat wensten. Het beleg van Zierikzee in 1575/1576 en de daarop
volgende overgave van de stad zorgde voor stagnatie ten aanzien van de reformatie van het onderwijs.63
Nog in 1576 kwam Zierikzee opnieuw aan de zijde van prins Willem van Oranje. Als gevolg daarvan
keerde onder meer de predikant Gerardus van Culenburgh terug en maakte de gereformeerde gemeente
een nieuwe start. Ook de schoolmeesters moesten daaraan het hunne bijdragen. Nergens anders werd de
relatie tussen kerk en school zo pregnant geformuleerd als in Zierikzee. Naar aanleiding van een verzoekschrift van de kerkenraad besloot de magistraat op 20 februari 1577 dat ‘de schole de kerke zal volgen’. In
de gewijzigde verhoudingen diende de school ook gereformeerd te worden. Dat betekende dat het contract met de rector van de Grote school, meester Goossen, werd opgezegd en dat een ander werd aangetrokken. Het stadsbestuur liet het primaat voor het aantrekken van de opvolger over aan de predikant. Degene die door hem ontboden werd, zou worden betaald door de stad. Het werd Bartholomeus de Hoeck,
die uit Engeland naar hier kwam.64
In korte tijd wijzigde deze houding. In 1580 werd Theodorus Kemp, geboren in Antwerpen en werk-

62 Unger en Westendorp Boerma, ´De steden van Zeeland , vierde stuk’, 5; Neuteboom-Dieleman, Reymerswale, 20-23, 62.
63 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 102 (lemma Reformatie, 2.11.1573); 938 (3, 6.10.1572). De Jonge van Ellemeet, Geschiedkundig
onderzoek, 16-20; Ruys, Petrus Dathenus, 109-110; Te Water, Kort verhaal der Reformatie, 214-216.
64 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 103, Index resoluties (lemma Scholen, 20.2, 15.4, 19.11.1577). Te Water, Kort verhaal der
Reformatie, 222.
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zaam in Delft, in dienst genomen door het stadsbestuur als opvolger van De Hoeck. De rol van de inmiddels twee predikanten beperkte zich tot het aanbevelen van Kemp. Het stadsbestuur trotseerde daarmee
Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland, die naar aanleiding van een rekest van de kerkenraad
van Zierikzee, hadden uitgesproken dat het stadsbestuur de betrokkene diende voor te dragen aan de classis ‘gelyck ’t zelve eertijts plach te geschieden ende gedaen te worden aen de bisschop ofte cappittele’. Het
stadsbestuur legde dit verzoek naast zich neer. Weldra bleek dat Kemp niet voluit gereformeerd was. Wat
dat betreft had het onderzoek van de Zierikzeese predikanten te wensen overgelaten. Hoewel Gecommitteerde Raden formeel geen bemoeienis hadden met de scholen in de steden, belette hen dat aanvankelijk
niet om zich daarmee te bemoeien als dat onderwijs gegeven werd door personen die niet-gereformeerd
waren. In 1585 schreven zij het stadsbestuur van Zierikzee aan. Kemp werd gehouden voor een tegenstander van de gereformeerde leer en daarom werd het stadsbestuur gemaand maatregelen te nemen. Het
stadsbestuur hield hem echter de hand boven het hoofd. De scholasters als toezichthouders op het onderwijs zegden hem aan om in het vervolg de gereformeerde religie op zijn school te onderwijzen. Hij
gaf daaraan echter geen gehoor. Het stadsbestuur koos ervoor een reglement te laten maken om hem zo
te dwingen zich aan te passen. Zover is het niet gekomen. De rector schikte zich alsnog naar de wensen
van de magistraat, maar tot de Gereformeerde kerk trad hij niet toe. Een positie als ondermeester aan de
Latijnse school vanaf 1590, in plaats van die van rector, was het gevolg van die keuze.65

Middelburg
De stad Middelburg capituleerde in februari 1574 waarmee de stad overging naar de prins van Oranje en
aan de zijde van de opstandige gewesten kwam. De predikant Geleyn Jansz. d’Hoorne keerde uit ballingschap terug en begon aan de opbouw van de gereformeerde gemeente door een kerkenraad in te stellen,
die op 8 maart voor het eerst bijeenkwam. Al op 17 maart besloot deze het stadsbestuur te verzoeken de
rooms-katholieke rector Hendrick Stuyts van Hubergen af te danken. Het stadsbestuur ging daartoe inderdaad over en op 21 mei begon Robertus Vlaminck als zijn opvolger. Deze voormalige gereformeerde
predikant was afkomstig uit het Engelse Sandwich waar hij als vluchteling zijn toevlucht had gezocht.
Op verzoek van Willem van Oranje en de classis Walcheren was hij naar Middelburg gekomen om hier
onderwijs te komen geven.66
Ondanks de overgang bleef de schoolmeester van de Kleine Armschool in de Sint Jansstraat de kinderen nog steeds in katholieke zin lesgeven en droeg er, omdat hij ook priester was, zelfs de mis op. De
kerkenraad verzocht, eveneens in maart 1574, om hem de stad uit te zetten. Lieven de Mey, die vanuit
zijn ballingsoord Colchester was teruggekeerd, werd voorgesteld als de nieuwe schoolmeester. Beide
verzoeken werden afgewezen. Ook tegen andere schoolmeesters, die rooms-katholieke en doopsgezinde
boekjes gebruikten, wilde de kerkenraad dat maatregelen genomen werden. De vrees voor een afwijzing
was aanleiding voor de kerkenraad om omzichtig te werk te gaan en eerst de leden van het stadsbestuur
persoonlijk te polsen. De kerkenraad kreeg als antwoord dat het stadsbestuur voorlopig geen tijd had
voor dergelijke zaken. Maar nog voor de maand maart om was, liet de magistraat deze talmende houding
varen. De soldaten hadden gedreigd de priester in de Armschool dood te slaan en zijn huis te plunderen.
Daarom werd hij door de magistraat gelast te vertrekken en werd De Mey zijn opvolger. In 1575 verzocht
de kerkenraad om de wederdoper Germain het schoolhouden te verbieden. Hoe omzichtig te kerkenraad

65 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 467 (9.3. 17.10.1580), 1624 (17.5.1585); Rekenkamer van Zeeland, B, inv.nr. 27082. GA SchouwenDuiveland, Stad Zierikzee, nr. 102 (lemma Reformatie, 27.11.1585). Briels, Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers, 41-42, 342-344;
Te Water, Kort verhaal der Reformatie, 222.
66 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924; Idem, Aanwinsten 1955-1990, inv.nr. 1961-25 (17.3.1574). Dekker, ‘Het ontstaan’, 22; Nagtglas,
De algemeene kerkeraad, 109; Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Eerste tijdvak’, 227-228; Idem, ‘Tweede-Vierde tijdvak’, 347-351; Van
Vloten, Middelburgs beleg en overgang, 137.
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ook hier te werk ging, blijkt uit het feit dat het verzoek niet rechtstreeks werd gedaan. De schepen Hugo
Joossen was verzocht dit in de raad te willen brengen. Het blijkt niet dat dit is gebeurd.
De kerkenraad nam ook zelf initiatieven. Al op 18 september 1574 was besloten alle scholen te bezoeken en de schoolmeesters en -vrouwen op te dragen de catechismus aan de kinderen te leren. Degenen
die onwillig waren, moesten door de afgevaardigde predikanten vriendelijk worden gevraagd dat toch te
willen doen. Datzelfde deden ze ten aanzien van de schoolmeesters om hun kinderen op de zondagen mee
te nemen naar de catechismuspreek. Het catechiseren van de kinderen op zondagmiddag na afloop van de
dienst was al eerder dat jaar ingevoerd. Aert Wiels, schoolmeester van de Grote Armschool, werd in 1576
aangesteld als catechiseermeester, maar ook dat mocht niet bijdragen aan een groter aantal kinderen. De
vermaningen van de kerkenraad aan de onderwijsgevenden hadden niet het gewenste resultaat en er was
geen mogelijkheid tot dwang. Alleen de steun van de magistraat kon hierin verandering brengen.
Op 28 augustus 1577 besloot de kerkenraad bij de magistraat te verzoeken om acht te nemen op de
scholen en ervoor te zorgen dat de ‘reyne leere’ op de school zou worden bijgebracht. Daartoe moest de
catechismus in alle scholen worden gebruikt. Inderdaad nam het stadsbestuur zijn verantwoordelijkheid
waar het kerkelijk gezag tekort schoot. Nadat de kerkenraad het stadsbestuur nog eens had gemaand om
haast te maken, vaardigde de magistraat op 23 november een drietal leden uit hun midden af om alle scholen te bezoeken en na te gaan welke religie de schoolmeesters hun kinderen leerden. De laatste klacht over
doopsgezinde schoolmeesters komt op 19 maart 1578 voor.
De grote toeloop van immigranten, voornamelijk uit de Zuidelijke Nederlanden, en de daarmee gepaard gaande groei van de bevolking zorgde voor het openen van scholen zonder dat duidelijk was tot
welke religie de schoolmeesters behoorden. Hier wreekte zich het feit dat het stadsbestuur niet stuurde.
Daarom besloot de kerkenraad op 30 maart 1580 aan te dringen op een stringenter beleid. De toen genomen maatregelen en de op 20 april gemaakte bepaling dat niemand school mocht houden dan met toestemming van het stadsbestuur leidden ertoe dat de wederdopers en rooms-katholieken niet langer actief
waren op onderwijsgebied.67
Die maatregelen ten spijt kwam er de daarop volgende decennia kritiek vanuit de kerkenraad. Daar
was ook reden voor. Ten aanzien van de Latijnse school was weliswaar geregeld dat het onderwijs op gereformeerde leest geschoeid moest zijn, maar in het contract dat het stadsbestuur in 1584 met Hubrecht van
der Venne uit Antwerpen als nieuwe rector sloot was geen bepaling opgenomen dat hij in zijn school uit
de catechismus moest leren. Wel was hij verplicht om de kinderen zondags mee naar kerk te nemen. Wanorde op school was de reden dat hij nog in hetzelfde jaar werd bedankt. Maar ook in de overeenkomst met
zijn opvolgers werd van de catechismus niet gerept.68 Ongetwijfeld gaf dat aanstoot bij de kerkenraad.
Op 3 juni 1589 besloot de kerkenraad ertoe over te gaan om de Staten van Zeeland te wijzen op de onjuiste situatie ten aanzien van de Middelburgse schoolmeesters. Dat voornemen werd echter verhinderd
door een initiatief van de classis Walcheren met klachten over het onderhouden van de Zeeuwse schoolorde. Deze klachten vormden de aanleiding voor de Staten om in 1590 een plakkaat en voor het Middelburgse stadsbestuur om in 1591 een schoolreglement vast te stellen. In de toen vastgestelde regelingen werd
het onderwijs in gereformeerde zin verankerd, inclusief het leren van de catechismus. De kerkenraad kon
tevreden zijn. Dat gold ook ten aanzien van de Latijnse school. Vanaf 1601 was daar een van de predikanten
belast met het geven van catechisatielessen.69

67 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 847b (23.11.1577), 924; Handschriftenverzameling, Aanwinsten 1955-1990, inv.nr. 1961-25 (17, 24,
31.3, 18.9.1574, 12, 26.7.1575). Dekker, ‘Het ontstaan’, 22-23; De Jonge van Ellemeet, Geschiedkundig onderzoek, 242-243; Nagtglas, ‘De
kerkeraad’, 240, 244, 247, 257; Nagtglas, De algemeene kerkeraad, 9.
68 Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 353-356, 524.
69 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 847b (20.4.1580). Dekker, ‘Het ontstaan’, 29-31; Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, V’, 86; Voegler,
‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 350-351, 365-366.
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Goes
In de satisfactie, die op 22 maart 1577 gesloten was met de stad Goes en de ambachtsheren van Zuid-Beveland, was de handhaving van de rooms-katholieke godsdienst bedongen. De rooms-katholieken ondervonden groot nadeel van het feit dat de opvolger van de bisschop van Middelburg, Jan van Strijen, de zijde
hield van de vijand. Hij en alle anderen, die openlijk sympathie aan de dag legden voor de rooms-katholieke religie, werden daarom beschouwd als aanhangers van degenen met wie oorlog werd gevoerd. Aan de
uitoefening van de rooms-katholieke eredienst kwam op 8 oktober 1578 een einde. Zowel hier als op het
platteland waren in de voorafgaande maand de beelden in de kerken weggebroken. De Grote kerk werd
opgeëist en op de genoemde datum in bezit genomen door de gereformeerden tegen de zin van de magistraat, die zich tevergeefs tot de Staten wendden om steun. Het stadsbestuur moest zich bij de omstandigheden neerleggen. Vanuit Goes werd ook de reformatie op het platteland doorgevoerd. De magistraat wist
slechts te bereiken dat de prins op 26 oktober 1578 schriftelijk verklaarde dat de overige artikelen van de
satisfactie gehandhaafd zouden blijven.70
Meer succes hadden de stad Goes en de ambachtsheren in hun verzet tegen de inbeslagneming van de
geestelijke goederen door de Staten van Zeeland. Dat verzet leidde er ten slotte toe dat een overeenkomst
tot stand kwam over het beheer van de geestelijke goederen. Deze werd op 12 april 1581 gesloten tussen
Gecommitteerde Raden van de Zeeuwse Staten aan de ene kant en de stad Goes en de ambachtsheren van
Zuid-Beveland aan de andere zijde. Daarmee had Goes en Zuid-Beveland een uitzonderingspositie bedongen want nergens anders in Zeeland kwam een dergelijke regeling tot stand. De ambachtsheren hadden dat, naast hun rechten, te danken aan hun opstelling dat het niet hun bedoeling was de roomse religie
in ere te herstellen. Ook het onderwijs kreeg daarin een plaats. In artikel 11 werd vastgelegd dat in Goes en
op het platteland gereformeerde schoolmeesters zouden worden aangesteld.71
Het was de classis Zuid-Beveland, die op de provinciale synode van 1579 het afzetten van de roomse
schoolmeesters ter sprake had gebracht. De synode had hen aangeraden dit aan de plaatselijke overheid
te verzoeken. Als uitvloeisel daarvan werd op 18 januari 1580 besloten aan het stadsbestuur van Goes te
verzoeken de reformatie van het onderwijs in hun stad ter hand te nemen. Bij een weigering besloot de
classis zich te zullen beroepen op de Staten van Zeeland zoals de synode had aangeraden. Het lijkt niet
waarschijnlijk dat de magistraat onder de indruk was van dit dreigement. De school van Goes was op dat
moment vacant omdat de in 1578 benoemde schoolmeester, Gillis Zelnius, in 1579 al weer was vertrokken.
De classis had, nadat de magistraat niet te bewegen was hen ter wille te zijn, zich op de Staten beroepen.
Gecommitteerde Raden besloten op 16 maart 1580 dat niemand in de stad of op het platteland als schoolmeester mocht worden toegelaten dan die waarmee de classis instemde. Maar ook daarvan trok het stadsbestuur zich niets aan.72
In 1581 werd Pieter Carpentier benoemd. Hij kreeg opdracht om de kinderen mee te nemen naar de
kerkdiensten als de ouders dat wensten. Hadden ze daartegen bezwaar, dan diende hij dat na te laten. Belangrijker was wat niet in het besluit stond: met geen woord werd gerept van het feit dat het onderwijs op
gereformeerde leest moest zijn geschoeid. Carpentier had het al snel gezien in Goes. Een jaar later werd in
zijn plaats Jarich Claesz. benoemd. In tegenstelling tot de benoeming van Carpentier waren de twee Goese
predikanten nu wel betrokken bij de vervulling van de vacature. Jarich Claesz. had zijn benoeming mede
te danken aan hun aanbeveling. Maar ook bij hem werd niet gerept van het gebruik van gereformeerde
boeken. Integendeel, zowel Carpentier als Claesz. moesten de kinderen leren uit de boeken, die de instem-

70 Roof, ‘De Rooms-katholieke Zeeuwen’, 203-208.
71 GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 90 (17.9.1579), 5068. Dekker, Een schamele landstede, 569-571; De Jonge van Ellemeet, Geschiedkundig
onderzoek, 199-219.
72 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 467 (16.3.1580); Rekenkamer van Zeeland, B, inv.nr. 31802. GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 90 (4.8.1578).
Bouterse, Classicale Acta, 382 (18.1.1580).
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ming van de ouders of voogden hadden en die zij meegaven. Ook Claesz. mocht alleen de kinderen naar
de preken meenemen als de ouders dat wensten. Wilden de ouders of de voogden dat niet, dan moesten de
kinderen naar huis worden gestuurd.73 Ook Jarich Claesz. heeft niet lang les gegeven in Goes.
Dat nog niet alle rooms-katholieke schoolmeesters waren geweerd, bleek in 1583. Een Jezuïet was
school gaan houden zoals hij al eerder had gedaan. De classis Zuid-Beveland gaf opdracht aan de twee
Goese predikanten om bij de magistraat aan te dringen op zijn afzetting. Vermoedelijk met succes want
daarna worden geen klachten meer vernomen. In datzelfde jaar vestigde zich in Goes de uit Duinkerken
gevluchte predikant Pieter de Berdt. Hij ging in Goes school houden, daarbij geassisteerd door zijn gelijknamige zoon. Voor zover bekend kreeg hij, in tegenstelling tot zijn voorgangers, geen aanstelling van het
stadsbestuur. Dat begunstigde De Berdt wel door in 1584 het ‘kerkenhuis’ in bezit te nemen en voor hem
geschikt te maken. De Berdt wist het zover te krijgen dat Gecommitteerde Raden zijn gage verhoogden
naar 50 gulden, een voorrecht waarin ook zijn opvolgers zouden gaan delen. Zijn voorganger, Pieter Carpentier, had al een gage gekregen van 30 gulden.74
Het terughoudende beleid van het stadsbestuur in onderwijszaken liet ruimte aan de gereformeerden
om zich meer dan elders te laten gelden op dit terrein. Maar ook dat zou hier van voorbijgaande aard zijn.75

Tholen
Ook de stad Tholen schaarde zich door middel van een satisfactie in 1577 onder het gezag van Willem van
Oranje. Daardoor kwam behalve de stad ook het gelijknamige eiland onder diens gezag. In de stad werd
begin oktober 1578 de kerk ‘gereinigd’ door het wegnemen van de beelden en het afbreken van de altaren.
De magistraat deed onmiddellijk een beroep op de Prins van Oranje en op de Zeeuwse Staten om steun
in hun poging de satisfactie te handhaven en daarmee de rooms-katholieke eredienst. Net zoals bij Goes
gaven de Zeeuwse Staten ontwijkende reacties. De magistraat kreeg opdracht om de kerken te beschermen, niet ten behoeve van de katholieke eredienst, maar voor de ‘gemeene saecke’. Nauwelijks een maand
later werd de magistraat opgedragen alle roerende goederen van de kerk te verkopen om de gelden te
gebruiken voor de fortificatie van de stad. Naar aanleiding van het verzoek van de Thoolse magistraat om
uitoefening van de roomse religie, een verzoek waarbij Sint Maartensdijk zich aansloot, en waarover ze
een brief overlegden van de prins, besloten de Staten de zaak te laten voor wat die was. Daarmee gaven ze
de gereformeerden hun zin, die op het omgekeerde hadden aangedrongen.76
Ondertussen was de priester Nicolaes Cauwegontius, die schoolmeester was, in 1578 vertrokken. De
misboeken werden verkocht en de kerk werd geschikt gemaakt voor de gereformeerde eredienst. Cauwegontius was als schoolmeester opgevolgd door Anthuenis Lievenssen, maar die zal niet het vertrouwen
hebben gehad van de gereformeerden en om die reden fungeerde hij slechts een half jaar. Jan Jansse Stryt
uit Delft werd door de gereformeerde kerkenraad bereid gevonden om naar Tholen te komen als schoolmeester en voorzanger waar hij op 1 november 1578 begon. De Zeeuwse Staten kenden op verzoek van de
kerkenraad hem het daarvoor bestemde traktement toe. Van de zijde van de stad Tholen werd daartegen
bezwaar gemaakt omdat het stadsbestuur wenste vast te houden aan zijn recht om dit verzoek te doen.
Daarom werd de kerkenraad verzocht de schoolmeester naar de magistraat te sturen.77
Stryt veroverde al snel een plaats op de regeringskussens van Tholen en trad nadat hij in andere func-

73 GA Goes, RAZE, inv.nr. 1960 (15.4.1581, ?. 3.1582). Dekker, Een schamele landstede, 532-533.
74 GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 90 (26.2.1584). ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 469 (25.7, 7.12.1584), 1198.2 (5.12.1584); Rekenkamer, Acquitten
geestelijke goederen, inv.nr. 31802, 31902. Bouterse, Classicale acta, 407 (3.10.1583); Dekker, Een schamele landstede, 533.
75 Zie hoofdstuk 3.8.
76 Notulen van de Staten van Zeeland, 1578-1579 (Collegiaalboek), (4, 7.10, 3.11.1578). De Jonge van Ellemeet, Geschiedkundig onderzoek, 177179, 182; Romeijn, De stadsregering van Tholen, 25-31.
77 GA Tholen, Stad Tholen, nrs. 191, 192. ZA, Rekenkamer van Zeeland, B, inv.nr. 29651. Notulen van de Staten van Zeeland, 1578-1579
(Collegiaalboek), (3.11.1578, 16.2.1579). Boenders, ‘Een bijdrage tot de kerkgeschiedenis van het eiland Tholen’, 37-38.
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ties was benoemd in 1581 af als schoolmeester. Zijn opvolger werd Matthijs Hubrechtsen. Omdat de resoluties van de magistraat over hem zwijgen, ligt het vermoeden voor de hand dat ook hij zijn aanstelling te
danken had aan de kerkenraad. Twee jaar later ruilden Hubrechtsen en Hendrick Bouhuisen, schoolmeester in Kruiningen, van standplaats. De benoeming van de laatste geschiedde door de magistraat zonder
enige bemoeienis van de kerkenraad. Het stadsbestuur droeg hem bovendien op om als voorzanger in
de kerk te fungeren. Daarmee had de magistraat de zorg voor het onderwijs geheel aan zich getrokken.
In tegenstelling tot zijn voorgangers kreeg Bouhuisen geen toelage uit de geestelijke goederen. Door die
niet aan te vragen, sloot de magistraat bemoeienis van de zijde van de Staten uit. Ter compensatie kreeg
Bouhuisen een veel hogere toelage van de stad. Bouhuisen was daarvoor verplicht om naast de gewone
vakken ook les te geven in Latijn en Frans. Zijn opvolger, Adriaen Tresel, aangesteld in 1585, moest daarenboven ook Grieks doceren. Vanaf 1591 kreeg de schoolmeester opnieuw een toelage voor zijn werkzaamheden als voorzanger uit de geestelijke goederen. Het verzoek daartoe werd gedaan door de predikanten
van Tholen. Nu de magistraat de benoeming van de schoolmeester stevig in handen had, was er tegen
toekenning van een dergelijke vergoeding geen bezwaar.78

De smalsteden
In de Zeeuwse smalsteden voltrok het proces van de Reformatie zich op soortgelijke wijze als in de grotere
steden. Arnemuiden koos in navolging van Vlissingen en Veere in 1572 voor de Prins van Oranje, maar
op 8 mei van dat jaar werd de stad door Spaanse troepen ingenomen en geplunderd. Eerst in 1574, na de
inname van Middelburg, werd Arnemuiden weer aan de zijde van de prins gebracht en door deze meteen
tot stad verheven. Jacob Hermansen, eerder monnik en pastoor, die na de overgave van Middelburg tot
de Reformatie was overgegaan, was de eerste gereformeerde schoolmeester. Hij kreeg al snel een collega in Guillaume de la Fosse, een voormalig beeldenstormer uit Middelburg, die in 1569 verbannen was.
Vanwege het feit dat hier van meet af aan gereformeerde schoolmeesters werkzaam waren, was er voor de
kerkenraad geen aanleiding zich met het onderwijs in te laten. Dat veranderde in 1585.
Tegen het onderwijs van de in dat jaar aangestelde Latijnse schoolmeester Hubrecht van der Venne,
die eerder in Middelburg werkzaam was, had de kerkenraad grote bezwaren. Het zwaarste woog dat hij
geen lidmaat was van de gereformeerde kerk. Toen de magistraat aanvankelijk weigerde Van der Venne
te ontslaan, leidde dat een jaar later tot een felle ruzie met de predikant Joos van Laren, die de heren uitschold voor ‘ruineerders van de kercke Christi’. De kerkenraad besloot de hulp van de nationale synode,
die in juni 1586 in Den Haag bijeenkwam, in te roepen. Zo ver kwam het niet, maar wel sprak de synode
in algemene termen uit dat het aanstellen en ontslaan van de onderwijsgevenden aandacht moest krijgen
vanwege het gevaar voor de jeugd als ‘alderlei geesten’ zich daarmee bezighielden. Daarom verzocht de
kerkenraad toestemming van de magistraat om een nieuwe Latijnse schoolmeester aan te trekken, die een
salaris zou ontvangen van de stad. Naar eigen zeggen kreeg de kerkenraad het gevraagde fiat. Het lukte de
kerkenraad echter niet de beoogde kandidaat naar Arnemuiden te krijgen. De magistraat had inmiddels
besloten Van der Venne opnieuw aan te nemen. Om de kritiek van de kerkenraad te pareren werd in de met
hem gesloten overeenkomst vastgelegd dat hij de catechismus zou leren aan de kinderen die dat wilden
of op verzoek van de ouders. Wilden zij dat niet, dan zou hij niettemin verplicht zijn hen de Tien Geboden en de christelijke gebeden te leren. Voorts verbond hij zich niets te leren dat in strijd was met de leer
van de gereformeerde kerk. Ten slotte verplichtte hij zich om mee te werken aan de zondagse kerkgang
van zijn scholieren.79 Die regeling moet de kerkenraad voorlopig hebben bevredigd. De kerkorde van Den

78 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 467 (13.6.1581), 472 (17.7, 29.8.1591); Rekenkamer, B, inv.nrs. 29661, 29701. GA Tholen, Stad Tholen, nrs. 1
(1.4, 24.5.1583, 27.7.1585), 194-196; Handschriftenverzameling, nr. 3. Romeijn, De stadsregering van Tholen, 267.
79 Over de zondagse kerkgang van de scholieren meer in hoofdstuk 5.8.
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Haag van 1586 had immers bepaald dat de schoolmeesters de catechismus moesten onderwijzen en aan
die voorwaarde was, zij het in beperkte vorm, voldaan. De magistraat, een ervaring rijker, hield het aanstellen en toelaten van schoolmeesters in eigen hand. Bovendien wenste zij elke animositeit te weren. Bij
de aanneming van Samuel Huijbrechtsz., zoon van de plaatselijke predikant, werd vastgelegd dat hij met
niemand en zeker niet met de dominees ruzie mocht zoeken. Integendeel, hij diende met de magistraat,
de predikanten en anderen in vriendschap te leven. Hield hij zich daaraan niet, dan had de magistraat het
recht hem terstond te ontslaan ‘tot conservatie van de ruste ende ’t welvaeren van der stadt’.80
In Brouwershaven stelde de magistraat zich achter de predikant Gerardus Pauli toen deze in 1581
kwam klagen over het feit dat de schoolmeester Jacob Imanse Veger, die geen lid was van de Gereformeerde kerk, zich niet conformeerde aan wat de kerkenraad wilde. Het stadsbestuur gaf hem opdracht zich te
houden aan de instructies van de predikant en te zorgen dat er niet opnieuw klachten over hem kwamen.
Het aanstellen van schoolmeesters hield de magistraat echter aan zichzelf. Coenraedt de Voghel werd in
1584 benoemd zonder dat de kerkenraad eraan te pas kwam. Wel bemiddelde de classis en De Voghel was
aanbevolen door de Zierikzeese predikant Thomas Gruterus. Veger werd aan hem toegevoegd als ondermeester. Na de vaststelling van de Zeeuwse schoolorde kwamen twee afgevaardigden van de classis vragen
om ook in Brouwershaven de zaken te regelen volgens de nieuwe voorschriften. De magistraat bedankte
Veger in 1586 omdat hij nog steeds geen belijdenis had afgelegd. Veger was een gezien pedagoog en hij
bleef dan ook les geven wat oogluikend werd toegestaan. Tot driemaal toe verzocht de in 1586 aangestelde
Latijnse schoolmeester Andries van Doorne, opvolger van De Voghel, om Veger het lesgeven te verbieden.
De magistraat besloot hem echter te handhaven. Vanwege de schade die Van Doorne leed, kreeg hij verhoging van zijn salaris, ongetwijfeld ook om zo de kwestie te sussen. In 1588 werd opnieuw besloten om
Veger het lesgeven te verbieden, maar evenals de vorige keer werd het besluit niet geëffectueerd.
In 1591 deed de classis nog eens de poging de zaken in Brouwershaven in lijn te brengen met de Zeeuwse schoolorde. Aanleiding was het plakkaat van de Zeeuwse Staten. Zij wezen erop dat alleen degenen die
tot de Gereformeerde kerk behoorden als schoolmeester mochten worden toegelaten. De magistraat liet
beide schoolmeesters bij zich komen, gelastte hen gezamenlijk school te gaan houden en zegde Veger aan
dat hij niet langer geduld zou worden tenzij hij zich bij de gereformeerde gemeente zou voegen waartoe
hij een maand de tijd kreeg. De samenwerking was geen succes. Veger kreeg in 1595 toestemming school
te houden, maar met de bepaling dat hij de boeken moest tonen waaruit hij wilde leren en hij diende
de kerkdiensten bij te wonen. Dat laatste zal Veger hebben gedaan, maar bij de gereformeerde gemeente
sloot hij zich niet aan. Ook leerde hij zijn kinderen niet uit de catechismus. Dat tot verontwaardiging van
de kerkenraad, maar wel tot profijt van zijn beurs want het bezorgde hem meer leerlingen dan de Latijnse
schoolmeester. Nog in 1601 en 1602 werd daarover geklaagd en riep de kerkenraad de hulp in van de classis.
Het zijn de laatste signalen over een schoolmeester, die weigerde om zich aan te sluiten bij de Gereformeerde kerk. Dat de magistraat geen inmenging van kerkelijke zijde wenste bij het benoemingsbeleid
bleek in 1589. Bij de opvolger van De Voghel was nog aangegeven dat deze voor de classis acceptabel moest
zijn en de plaatselijke predikant Jan van de Spieghele was nauw betrokken bij de overeenkomst die werd
gesloten tussen Van Doorne en Veger. Echter, in 1589 werd bij de benoeming van Christoffel Hagenboucher op geen enkele wijze gerept van kerkelijke bemoeienis. Zo bleef het.81

80 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 482 (14.8.1612); Rekenkamer B, inv.nr. 24352; Stad Arnemuiden, inv.nrs. 13 (26.4.1586, 31.1, 10.3, 23.4,
11.7.1587); 328, 329, 332; Hervormde gemeente te Arnemuiden, inv.nr. 1 (8.12.1585, 25.5, 2.11.1586, 12.1, 8.2, 22.3, 19.4, 26.4, 12.7.1587).
Fortgens, ‘De Latijnsche scholen te Veere en te Arnemuiden’, 68-69; Kesteloo, Arnemuiden, 306, 314; Rooze-Stouthamer, Hervorming in
Zeeland, 355, 460, 496; Rutgers, Acta van de Nederlandsche Synoden, 492, 552; Fortgens, ‘De Latijnsche scholen te Veere en Arnemuiden’,
70-71; Unger, Bronnen geschiedenis Middelburg, I, 539.
81 GA Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven, inv.nr. 1 (18.3, 8, 15.4, 31.12.1585, 18.1, 23.6, 21.8.1586, 11.1.1587, 21.2, 30.4.1588,
31.3.1589, 10.3.1591, 12.2.1595); RAZE, inv.nr. 4350 (18.1.1587); Hervormde gemeente te Brouwershaven, inv.nrs. 1 (8.3.1592, 8, 29.7.1601),
2 (5.8.1601, 30.6.1602). ZA, Rekenkamer van Zeeland, B. inv.nr. 27122.
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In Sint Maartensdijk is het reformatieproces van het onderwijs niet nauwkeurig na te gaan bij gebrek
aan bronnen. De vermoedelijk laatste rooms-katholieke schoolmeester, Henryc van Cuyck, overleed in
1579.82 Vermoedelijk heeft de prins van Oranje, als heer van Sint Maartensdijk, een doorslaggevende invloed gehad op de benoeming. In de kleine Walcherse smalsteden Domburg en Westkapelle was sprake
van een vrij langdurige lacune. In 1581 respectievelijk 1582 werden hier de eerste schoolmeesters na de
Reformatie aangesteld. In beide plaatsen geschiedde de benoeming van nieuwe schoolmeesters in nauwe
samenwerking tussen de magistraat en de kerkenraad. De beide plaatsen weken daardoor niet af van het
gebruikelijke patroon op het platteland zoals we hierna zullen zien.

Walcheren
Door de oorlogshandelingen in de jaren 1572-1574 stond de samenleving op het Walcherse platteland onder grote druk. Het lijkt dan ook aannemelijk dat, voor zover er nog onderwijs werd gegeven, dit in deze
periode werd gestaakt. Schoorvoetend kwam het opnieuw tot het geven van onderwijs. Een belangrijke
factor was de stijging van het inwoneraantal. In 1580 wees de magistraat van Domburg, in hun verzoekschrift om een traktement voor een onderwijzer, erop dat de plaats sinds vijf à zes jaar flink was gegroeid.
Ook de migratie vanuit de Zuidelijke Nederlanden zorgde voor meer inwoners. Negen jaar later wees datzelfde stadsbestuur op de ‘groote menichte van volcke uut Brabant, Vlaenderen ende anderen provinciën’.
Velen van hen kwamen berooid aan, ‘nochtans gheerne huerlieder kinderen souden doen leeren ende onderwysen in de kennisse ende vreeze Gods ende den heiligen evangelio’.83
De ontwikkelingen zijn hier en elders goed te volgen mede dankzij het feit dat de Staten van Zeeland
een gage toekenden aan nieuwe schoolmeesters. Waren in 1578 twee schoolmeesters op het platteland van
Walcheren, in 1590 was dat tot elf gegroeid en tien jaar later tot veertien. Daarmee hadden alle grote dorpen en plaatsen hun eigen schoolmeester. Dat betekent overigens niet dat de kinderen van de dorpen, die
aanvankelijk nog geen schoolmeester hadden, daarvan verstoken waren. Toen in 1580 de inwoners van
Serooskerke om een traktement voor een schoolmeester verzochten, werd hun verzoek ondersteund door
inwoners van de nabijgelegen dorpen Sint Laurens, Vrouwenpolder en Gapinge. Ouders uit deze dorpen
stuurden hun kinderen voor onderwijs naar Serooskerke. De kinderen van Ritthem gingen tot 1586 naar
school in West-Souburg. Vele kinderen van Aagtekerke gingen tot 1588 in Domburg, Westkapelle of Oost12
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1590

kapelle naar school. Vaak was dat niet gemakkelijk omdat de wegen in de winter slecht begaanbaar waren.
Dat werd dan ook als argument gebruikt bij het aanvragen van een traktement voor een eigen schoolmeester zoals die van Ritthem en Aagtekerke met succes deden in de genoemde jaren.84
De aanstelling van gereformeerde schoolmeesters leidde, voor zover valt na te gaan, niet tot strubbelingen tussen de plaatselijke overheid en de kerkelijke gezagsdragers. Eenduidigheid was er niet. Soms
nam het dorpsbestuur het initiatief om een schoolmeester aan te trekken door voor hem een traktement
aan te vragen, zoals het geval was bij Oostkapelle en Aagtekerke in 1580 en 1588. Maar ook de kerkenraad
kon initiatiefnemer zijn, zoals in Souburg (1580), Koudekerke (1580) en Biggekerke (1584). In Meliskerke
was dit het dorpsbestuur (1585), maar het traktement voor de opvolgende schoolmeesters werd aangevraagd door de kerkenraad (1588 en 1589). De aanvraag voor de gage van de Serooskerkse schoolmeester
werd in 1583 ingediend door het dorpsbestuur, maar een verzoek om verhoging ging in 1590 uit van de
kerkenraad. Trouwens, de gage voor de eerste onderwijzer was in 1580 aangevraagd door de inwoners. En
het waren de inwoners van Gapinge, die zelf hun schoolmeester hadden aangenomen in 1588. Ze namen
het initiatief daartoe omdat ze ‘over langen tyt uutgesien’ hadden naar een onderwijzer voor de jeugd van
hun dorp.85

Schouwen, Duiveland en Sommelsdijk

aantal

Ook op Schouwen en Duiveland had de oorlog zijn tol geëist. Tijdens het beleg van Zierikzee in 1575/1576
was Schouwen onder water gezet. Als gevolg daarvan raakte het eiland voor een deel ontvolkt. Eerst na
het herstel van de dijken kon de bevolking weer terugkeren. Duiveland was weliswaar niet geïnundeerd,
maar ook hier had de oorlog de samenleving ontregeld. De onderstaande grafiek laat zien dat ook hier het
aantal schoolmeesters gestaag groeide tot dertien.
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Op Schouwen trad de eerste gereformeerde schoolmeester van Haamstede al in 1573 in dienst. Dankzij
de ligging van het dorp, tegen de duinen, bleef het gespaard voor het inundatiewater en kon hij zijn taak
voortzetten. Dit mede vanwege het feit dat het Schouwse platteland onder het gezag bleef van de prins.
Het aantrekken van een schoolmeester ging vaak gelijk op met de benoeming van een predikant. Gecommitteerde Raden besloten in 1580 traktementen toe te kennen voor een dominee en een onderwijzer voor
84 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 467 (21.1, 16.3.1580), 1200.2 (26.10.1586), 1202 (8.9.1588), 1821 (17.11.1586); Rekenkamer van Zeeland, B,
inv.nr. 24332A, 24352, 24582.
85 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 467 (5, 21.1, 16.3, 19.5.1580), 468 (29.10.1583), 469 (3.5, 20.12.1584), 471 (20.9, 19, 28.10, 21.12.1588, 13.6,
2.8.1589), 472 (10.10.1590), 1199 (18.5.1585), 1202 (26.11.1588); Rekenkamer van Zeeland, B, inv.nrs. 24332A-24612.
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Oosterland, Bruinisse en Sirjansland. Een dergelijke combinatie was echter niet werkbaar. Nog maar nauwelijks was Jan Willemse van Delft benoemd – hij ging in Oosterland wonen – of schout en schepenen van
Bruinisse verzochten mede namens hun inwoners om een traktement voor een eigen schoolmeester. Drie
jaar later werd het verzoek gehonoreerd. Omdat het herstel in Duiveland sneller zijn beslag kreeg dan in
Schouwen en als gevolg daarvan het inwoneraantal steeg, hadden de vier grootste dorpen aan het eind
van de eerste helft van de jaren tachtig van de zestiende eeuw een eigen schoolmeester. In een van deze
dorpen, Ouwerkerk, moet een schoolmeester zijn gestart, die niet de steun had van de classis. Misschien
was hij niet-gereformeerd. In ieder geval werd hij in 1584 afgezet en vervangen door een gereformeerd
schoolmeester.86 Bij deze ontwikkelingen bleef het excentrisch gelegen Sommelsdijk zeker niet achter. Al
in 1579 was daar de eerste gereformeerde schoolmeester aan de slag gegaan.
In Schouwen kregen de grootste dorpen, afgezien van Haamstede, hun onderwijzer in de tweede helft
van de jaren tachtig. Dat het aantal schoolmeesters in 1581 terugzakte van vijf naar vier wordt hierdoor
verklaard dat het verblijf van Marinus Jansse als schoolmeester in Zonnemaire slechts van korte duur was.
Eerst in 1586 kreeg Zonnemaire zijn eigen onderwijzer.87 Net zoals op Walcheren bleven de kleine dorpen
aanvankelijk verstoken van een schoolmeester. Het zou tot het midden van de zeventiende eeuw duren
voordat ook deze hun meester konden verwelkomen.
Ook op Schouwen en Duiveland gaf de aanstelling van schoolmeesters geen aanleiding tot wrijving.
Vaak was het de plaatselijke overheid die het initiatief nam om een schoolmeestersgage aan te vragen.
Dat was zeker het geval als er nog geen kerkenraad was geformeerd zoals in Bruinisse in 1580. De classis
had een actieve rol bij het aantrekken van schoolmeesters. Zo ging het initiatief voor traktementen voor
schoolmeesters in Renesse, Zonnemaire, Elkerzee en Burgh uit van dit kerkelijke orgaan. De enige strubbeling in de periode tot 1591 ontstond op Duiveland. Naar aanleiding van een brief van de schout en de
kerkenraad van Ouwerkerk besloten Gecommitteerde Raden in 1590 tot het ontslag van de schoolmeester
Lucas Ruebins. Wat daarvan de reden was, blijkt niet. In ieder geval trad het dagelijks bestuur van de Staten buiten zijn bevoegdheden. Toen dan ook Ruebins zijn beklag deed besloten Gecommitteerde Raden
hun besluit te herroepen en Ruebins voorlopig aan te laten blijven. Omdat zijn aanblijven in Ouwerkerk
onhoudbaar was geworden, ruilde hij in 1591 met de schoolmeester in Renesse.88

Zuid-Beveland
Op het platteland van Zuid-Beveland kregen de ambachtsheren en magistraten van de Zeeuwse Staten eind
1578 opdracht om de predikanten, die zouden komen preken, te helpen en hen niets in de weg te leggen waar
het ging om de uitoefening van de gereformeerde religie. De Reformatie had er echter een trage voortgang
vanwege de gehechtheid aan het oude geloof.89 De Staten traden op tegen pogingen van de ambachtsheren
om de katholieke eredienst te herstellen. Het aantrekken van predikanten werd daarentegen bevorderd zodat ook hier de gereformeerde godsdienst werd ingevoerd, de bepalingen van de satisfactie ten spijt.90
De rooms-katholieke schoolmeesters bleven, voor zover ze niet waren gevlucht of gestopt, hun werk
voortzetten. Hen werd voorlopig niets in de weg gelegd. De kerkenraad van Kapelle en Biezelinge verzocht in 1579 om een andere schoolmeester en koster. De Staten gingen daar niet op in en wilden eerst
een nadere motivatie horen. Op 16 maart 1580 bepaalden Gecommitteerde Raden op aandringen van de
classis dat er geen schoolmeesters mochten worden toegelaten dan na instemming van de classis ‘alzoo ’t

86 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 467 (27.2, 22.4.1580), 468 (13.10.1583), (22.8.1584).
87 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 1200.1 (3.4.1586)
88 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 467 (22.4.1580), 469 (22.8.1584), 471 (13.6, 4.8.1587, 5, 13.5.1588), 472 (6.10.1590, 20.5, 21.11.1591);
Rekenkamer van Zeeland, B, inv.nr. 27142.
89 Dekker, Wemeldinge, 210-211.
90 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 465 ( 1, 3.11, 12, 13, 18.12.1578). Hulsbergen, ‘De opgelegde Reformatie van Zuid-Beveland’, 47-52.
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voorschreven ampt een dependentie is van de exercitie van de religie’. Dit vloeide voort uit de conceptovereenkomst met de stad Goes en de ambachtsheren van een jaar ervoor waarin dit met zoveel woorden
was vastgelegd. Het besluit richtte zich op het aanstellen van nieuwe onderwijzers, maar dat betekende
niet dat de rooms-katholieke schoolmeesters verdwenen. Nieuwe schoolmeesters werden met argwaan
bejegend. In 1581 werd de gereformeerde schoolmeester van Baarland zelfs gevangen genomen. Gecommitteerde Raden gaven op 10 april van dat jaar opdracht hem vrij te laten.91
‘Aengaende die schoolmeesters, alzoo daeraff eensdeels dependeert die Reformatie van de religie, is
verdraghen dat alomme binnen der Goes ende ten plattenlande bequame schoolmeesters gestelt zullen
worden, wesende zuver ende vroom in de Ghereformeerde religie ende die classe aengenaem’. Zo luidde
de bepaling in de overeenkomst, die in 1581 werd gesloten tussen de Staten van Zeeland met de stad Goes
en de ambachtsheren van Zuid-Beveland over het beheer van de geestelijke goederen aldaar. In dat kader
werd vastgelegd dat de stad Goes en de ambachtsheren de schoolmeesters mochten benoemen indien zij
daartoe het recht hadden of dit steeds het geval was geweest. Voorts moest de betreffende persoon ‘aengenaem’ zijn bij de classis en de keuze door deze bevestigd worden. Deze bepaling ging gelden voor alle
plaatsen waar schoolmeesters nodig zouden zijn.92 Om dat te bereiken moesten de roomse schoolmeesters
worden geweerd. Daarom besloot de classis op 22 mei 1581, kort na het sluiten van de overeenkomst, bij de
stadhouder van Zuid-Beveland aan te dringen op een verbod. Toen dit onvoldoende resultaat had opgeleverd, nam de classis in 1582 zelf maatregelen. De schoolmeester van ’s-Gravenpolder werd opgedragen
zijn school te reformeren en zich te houden aan de gereformeerde religie. De schoolmeesters van Biezelinge, ’s-Heer Arendskerke, Nisse, Ovezande, Waarde en Wolphaartsdijk werden afgezet of uit hun functie
ontheven. De redenen daarvan waren gelegen in klachten over hun gedrag – dronkenschap, verwaarlozing van de school en laster van de gereformeerde leer werden genoemd – en dat ondanks hun belofte van
beterschap. Zij werden vervolgens vervangen door anderen, die, evenals de schoolmeesters op de andere
dorpen, werden aangenomen door de classis.93
Tot een krachtmeting kwam het alleen in Yerseke. Daar bleef de rooms-katholieke schoolmeester en
koster aan tot grote verontwaardiging van de classis, die probeerde hem afgezet te krijgen. De betrokkene, Jacob Jacobs Joossen, trok zich niets aan van de classis en van de gereformeerden in zijn woonplaats
en bleef als schoolmeester en koster fungeren. Daarenboven was hij priester en ging door met dopen
en trouwen in de kerk. De classis stelde in 1582 een gereformeerde schoolmeester aan in de persoon
van Jan Duemessen. Die kon echter niet in functie treden omdat het dorpsbestuur zijn medewerking
weigerde en Joossen in de school bleef. Daarop deden de predikanten een beroep op Gecommitteerde Raden in Middelburg. Die gaven de stadhouder van Zuid-Beveland opdracht om de sleutels van de
school en de kerk bij schoolmeester Joossen en het dorpsbestuur op te eisen en die over te dragen aan
de gereformeerde schoolmeester. Ook werd Joossen verboden nog langer huwelijken te sluiten en kinderen te dopen. Bovendien werd de betaling van de alimentatie van Joossen als voormalig geestelijke
opgeschort. De inwoners van Yerseke stelden prijs op het behoud van Joossen en dienden daarom een
verzoek in bij Gecommitteerde Raden om toe te staan dat hij zijn school zou mogen voortzetten. Het
dagelijks bestuur van de Staten stond dat oogluikend toe onder voorwaarde dat hij dat deed in zijn
huis en hij geen rooms-katholieke boeken zou gebruiken of iets zou leren dat in strijd was met de gereformeerde leer. Dat Joossen, die in 1593 in Yerseke overleed, zich kon handhaven was mede het gevolg
van de slecht functionerende gereformeerde schoolmeesters. De classis moest de door hen aangestelde
schoolmeester in 1583 afzetten. Ook wilde de classis een van diens opvolgers, Jaques Cornelissen Holle91 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 467 (16.3.1580, 10.4.1581), 1622 (12.4.1581); Rekenkamer van Zeeland, B, inv.nr. 31802. Notulen van de
Staten van Zeeland, 1578-1579 (Collegiaalboek), (23.1.1579); Idem (Boek van resolutiën), (24.12.1579).
92 Notulen van de Staten van Zeeland, 1580-1582, 63 (25.2.1580). ZA, Staten van Zeeland, inv.nr.
93 Bouterse, Classicale Acta, 22.5.1581, 23.4, 9.7, 10.9, 3.12.1582, 2.5, 4.7, 3.10.1583, 9.4.1584, 1, 9.7.1585.

2 HET ONDERWIJS EN DE REFORMATIE

59

man, uit zijn functie ontheffen, een voornemen dat niet werd verwezenlijkt omdat hij werd benoemd
in Oosterland.94
Niet alleen in Yerseke, maar ook in Waarde waren er klachten over de gereformeerde schoolmeester.
Daar was tegen het afzetten van schoolmeester Franciscus Syonckeren in 1585 geen verzet. De man verwaarloosde zijn school en was dronken genoeg om geen sympathisanten te kweken. Maar wel weigerde
het dorpsbestuur zijn opvolger hetzelfde traktement te geven. Een brief op hoge toon van Gecommitteerde Raden, op verzoek van de classis, was voldoende om het lokale bestuur op andere gedachten te brengen.
Ook in ’s-Heer Arendskerke waren er klachten. Schoolmeester Jan Joossen toonde te weinig ijver om zich
aan te passen aan de nieuwe religie en zijn leerlingen de catechismus te leren. Hij mocht een herstart
maken in Heinkenszand. Plaatselijk werd het initiatief genomen om een schoolmeester aan te stellen, die
vervolgens werd geaccepteerd door de classis. Maar de classis kon ook zelf het initiatief nemen, zoals ze
deed in Ellewoutsdijk.95 Ook zorgde de classis er herhaaldelijk voor dat de schoolmeesters een traktement
ontvingen of een verhoging daarvan.96
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Dat hier het aantal schoolmeesters sneller opliep, was vooral vanwege het feit dat het platteland van
Zuid-Beveland minder te lijden had gehad onder de oorlog dan Walcheren en Schouwen en Duiveland.
Afwijkend van elders was hier de omstandigheid dat dicht bij elkaar gelegen kleine dorpen dezelfde
schoolmeester hadden. Dat gold voor Ovezande en Driewegen en voor Schore en Vlake. In Ovezande en
Driewegen duurde die combinatie tot 1601 toen Driewegen een eigen meester kreeg. Schore en Vlake bleven daarentegen gecombineerd. Ook Kapelle en Biezelinge hadden in de zeventiende eeuw 28 jaar lang
een gezamenlijke schoolmeester.

Tholen
Het aantal dorpen op het eiland Tholen was veel geringer. Het moet op het eind van de jaren zeventig en
in het begin van de jaren tachtig van de zestiende eeuw niet gemakkelijk zijn geweest voor de schoolmeesters. Alleen Poortvliet had vanaf 1578 permanent een schoolmeester. In Vossemeer probeerde een onder94 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 468 (19 en 31.5.1582), 1622 (19.5.1582). GA Goes, RAZE, inv.nr. 2039 (17, 30.3.1593). Bouterse, Classicale
Acta, 23.4, 10.9.1582, 7.2.1583, 7.1.1585.
95 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1624 (2.11.1585). Bouterse, Classicale Acta, 6.11.1584, 7.1, 29.4, 7.10.1585.
96 Bijvoorbeeld Baarland, Ellewoutsdijk en Kattendijke. Bouterse, Classicale Acta, 9.7.1582, 7.1.1585, 1.7.1588.
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wijzer het in 1578, maar hij moest al snel het veld ruimen en ook de meester, die hier in 1585 begon, hield
het maar heel kort vol. Daardoor begint de ononderbroken reeks van schoolmeesters eerst in 1587. Ook in
Scherpenisse zijn er lacunes voor 1586. Ook hier hielden twee schoolmeesters het slechts korte tijd vol. De
oorzaak was voor een deel gelegen in de omstandigheid dat de Staten aanvankelijk alleen aan de schoolmeester van Poortvliet een traktement toekenden. Ook kan de gehechtheid aan de oude religie een rol
hebben gespeeld. Eerst vanaf 1587 hadden de vier grote dorpen ieder een schoolmeester.
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Nieuwe schoolmeesters moesten zich melden bij de classis Tholen. Ook bemiddelde de classis bij het
plaatsen van kandidaten. Tot spanningen met de plaatselijke overheden leidde dit niet.97 In Vossemeer
werd een predikant met het geven van onderwijs belast om zo te zien of er voldoende mogelijkheden
zouden zijn om een schoolmeester te benoemen. De rentmeester van de geestelijke goederen in Tholen,
Joos Zuijtlandt, deed dit voorstel in 1585. De dominee, Ephraïm Dierckens, had een verzoek ingediend
om een toelage. Hij was in financiële nood als gevolg van zijn gedwongen vertrek uit Vlaanderen waar hij
beroofd was van zijn goederen. Verder was hij langdurig ziek geweest en had hij nog kleine kinderen te
onderhouden. De rentmeester adviseerde positief, maar stelde voor er de voorwaarde aan te verbinden dat
hij gedurende een jaar school zou moeten houden om zo te zien of er voldoende leerlingen zouden komen
om een schoolmeester te kunnen aanstellen. Inderdaad volgden Gecommitteerde Raden het advies op en
gaven de predikant een bedrag van 60 gulden onder de net genoemde voorwaarde. Het potentieel voor
een schoolmeester was er inderdaad en eind 1586 werd dan ook een traktement beschikbaar gesteld nadat Loys Philipsz. de Mallerij, afkomstig uit Antwerpen, zich had aangeboden. Hij werd in 1588 door het
dorpsbestuur van Vossemeer ontslagen. Wat daarvoor de aanleiding was, blijkt niet. In zijn plaats stelde
de plaatselijke magistraat Geraert van der Tale aan. De classis bleef buiten dit alles en evenmin verscheen
Van der Tale voor hen, net zo min als De Mallerij dit had gedaan. Uit dit voorval blijkt dat de plaatselijke
overheid nadrukkelijk zijn stempel drukte op het aanstellingsbeleid.98

97 ZA, Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 1.
98 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 471 (1.12.1586), 1199 (31.5.1585), 1200.2 (26.11.1586), 1820 (31 mei 1585), 1821 (1.12.1586, 12.4.1588);
Rekenkamer van Zeeland, B, inv.nr. 29691.
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Committimus
Ook in het Committimus kreeg de Gereformeerde kerk al snel voet aan de grond. De rooms-katholieke
eredienst verdween. Vele inwoners waren vanwege het oorlogsgeweld en de inundaties al vertrokken, anderen volgden na de overgang en gingen naar het zuiden. Voor zover er nog schoolmeesters werkzaam
waren, zijn deze ook vertrokken of hebben zij hun werkzaamheden gestaakt. Axel maakte een desolate
en verlaten indruk en vooral in deze stad nam het herstel vele jaren in beslag. Nieuwe inwoners vestigden zich vooral vanuit Zeeland. Mede omdat het gebied onder het gezag kwam van de Staten van Zeeland zijn de ontwikkelingen identiek aan die in Zeeland. Ook hier werden al snel gereformeerde schoolmeesters aangesteld. In 1589 kreeg Terneuzen een traktement toegekend voor een schoolmeester, mede
‘ter opbouwynge der kercken Gods’. Nog in hetzelfde jaar kreeg het ambacht van Terneuzen, met daarin
Vremdijke (Hoek), ook een schoolmeester. In Axel werd de predikant belast met het geven van onderwijs.
Daniel Correet deed dat, vermoedelijk vanaf 1590. Aanvankelijk was dat zonder een traktement uit de
geestelijke goederen. Maar toen hij in 1591 verzocht een schoolmeester aan te stellen omdat hij voor die
taak nauwelijks tijd had, verzochten Gecommitteerde Raden Correet daarmee verder te gaan terwijl zij
hem tegelijkertijd een gage toekenden van 50 gulden per jaar. Die situatie duurde tot 1592 toen ook hier
een schoolmeester werd aangesteld. Biervliet volgde in 1593. In dat jaar of het jaar ervoor startte de eerste
schoolmeester in het Scheldefort Lillo, dat ook tot het Committimus werd gerekend.99
In 1633 en 1644 werden de vestingsteden Philippine en Sas van Gent veroverd en toegevoegd aan het
grondgebied van de Republiek. Hoewel ze direct grensden aan het Committimus werden ze daaraan niet
toegevoegd maar vielen onder de Raad van State. Kerkelijk werden ze tot de classis Walcheren gerekend.
In beide stadjes waren de garnizoenen onmisbare steunpilaren voor de gereformeerde gemeenten ter
plekke. Beide plaatsen kregen snel na hun overgang – Philippine in 1634 en Sas van Gent in 1644 – hun
eerste gereformeerde schoolmeester.100

Westelijk Staats-Vlaanderen
Na de overgang van Brugge en het Brugse Vrije kwam het al snel tot het hervormen van het onderwijs. Op
de synode van Gent in 1581 was besloten om bij de overheid aan te dringen op het aanstellen van schoolmeesters. Als gevolg daarvan werden gereformeerde schoolmeesters aangetrokken. In Sluis begon de daar
ontstane gereformeerde gemeente zich meteen na de vorming van de kerkenraad met het onderwijs te
bemoeien. Toen de magistraat in 1583 de onderbaljuw Anthonius de Meijere tot schoolmeester wilde aanstellen maakte de kerkenraad bezwaar omdat deze geen lid van hun gemeente was. Het stadsbestuur was
genoodzaakt De Meijere door de kerkenraad te laten examineren, die ook zou beslissen over zijn toelating. Het was ook de kerkenraad, die het jaar daarop een fusie tot stand bracht tussen de school van De
Meijere en die van zijn collega Thomas Bosscheloen, die echter kort daarop overleed aan de pest. Het was
alweer de kerkenraad, die in 1585 de samenwerking regelde tussen de nieuwe schoolmeester Floris de
Vleyshouwer en diens ondermeester, Joris de Costere. Twee jaar moesten zij de wijk nemen omdat de stad
veroverd werd door het Spaanse gezag.101
Ook in Aardenburg had de kerkenraad van de daar gevormde gereformeerde gemeente al snel een
grote invloed in onderwijszaken. De eerste gereformeerde schoolmeester werd in 1579 door de kerkenraad aangetrokken. In 1583 werd de stad veroverd door de troepen van Parma. De andere plaatsen in het

99 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 471 (22.2, 3.3, 16.6.1589), 472 (20.2, 3.12.1591, 4.2, 30.4, 20.7, 24.8.1592), 473 (25.9.1593), 1203.1 (2.3.1589),
1820 (20.2.1591), 1821 (11.10.1589). De Kraker, ‘De overgang van Axel’, 169-170; Leune, Lillo en Liefkenshoek, 1, 635; Wesseling, Axel, 184,
427
100 ZA, Classis Walcheren, inv.nrs. 2 (9.11.1634). Caland, Hervormde Gemeente Sas van Gent, 65.
101 Bauwens en Van der Bauwhede, Acta Sluis, 30; Van der Bauwhede, ‘De kerkelijke situatie in het Brugse Vrije’, 186; Te Water, Kort verhaal der
Reformatie, 311.
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Vrije hebben een soortgelijk patroon gekend. Vanwege de oorlogstoestand stagneerde het onderwijs. De
schoolmeesters, die moesten vluchten vanwege de vijand, deden dat door naar Zeeland te gaan. Schoolmeester Jean Adam uit Sint Anna ter Muiden vinden we later terug in Vlissingen. Floris de Vleyshouwer
kwam na zijn vlucht uit Sluis in Renesse terecht om een jaar later naar Vlissingen te vertrekken. Diens
vroegere ondermeester Joris de Costere volgde hem in Renesse in 1588 op.102
Eerst in 1604 kwam het gebied weer onder het gezag van de Republiek en konden opnieuw gereformeerde schoolmeesters worden aangetrokken. In Sluis begon het jaar daarop de eerste gereformeerde
schoolmeester, de in Gent geboren Jacques Herbault. Hij was eerder schoolmeester in Middelburg geweest en vervolgens benoemd in Hulst. Na de overgave van die stad in 1597 was hij dorpsonderwijzer
geworden in Oostkapelle, later in Kapelle. In Sluis zal hij zich als Vlaming weer thuis hebben gevoeld. Van
de overwegende invloed die de kerkenraad eerder op het onderwijs had, was geen sprake meer. Het stadsbestuur benoemde de schoolmeesters. Toen de kerkenraad in 1617 besloot om de nieuwe schoolmeester
Abraham van der Beke toe te laten als voorzanger en voorlezer, werd de magistraat gevraagd om daarmee
in te stemmen terwijl naar kerkelijk recht de kerkenraad dit zelfstandig had kunnen besluiten. Ook in de
overige, kleinere steden in dit deel van Staats-Vlaanderen – Aardenburg, Oostburg en Sint Anna ter Muiden – werden gereformeerde schoolmeesters aangesteld. Het laatstgenoemde stadje, pal tegen de nieuwe
grens gelegen, was in 1611 hekkensluiter. In deze steden kregen de kerkenraden een identieke zeggenschap als op het platteland in Zeeland. Opvallend was dat de kerkenraad in Aardenburg, net zoals een
kwart eeuw eerder, een overwegende invloed had. De kerkenraad regelde aanvankelijk de schoolzaken.
De door de magistraat toegelaten schoolmeester Andries Betz werd opzij geschoven omdat hij niet in staat
was goed voor te lezen en te zingen ten gunste van de door de kerkenraad in 1608 benoemde schoolmeester-voorzanger Hendrik van Dille uit Vlissingen. Maar nog geen decennium later had de magistraat ook
hier de schoolzaken stevig in handen genomen.103
Ook in de overige delen van het Vrije van Sluis werden gereformeerde schoolmeesters aangesteld nadat
de Staten-Generaal daarvoor traktementen beschikbaar stelden. Dat gold ook voor de dorpen en stadjes,
die hier opnieuw werden opgebouwd nadat grote delen, die geïnundeerd waren, weer werden terugveroverd op het water. De Vlaming Jan Allenseune was de eerste. Hij werd in 1604 schoolmeester in Cadzand
en was al snel een van de steunpilaren van de gereformeerde gemeente in opbouw.104 Pieter de Leeuw begon twee jaar later in IJzendijke. Bij geen van beiden was er inmenging van de zijde van het Vrije van Sluis,
wel van de Raad van State, het voor dit deel van Staats-Vlaanderen competente college in bestuurszaken.
Opvallend afwezig in deze periode was de classis Walcheren waartoe dit deel van Staats-Vlaanderen
behoorde. Van enig examen van de genoemde schoolmeesters, die ook als voorzangers fungeerden, blijkt
niets. Eerst toen De Leeuw in 1608 naar Oostburg vertrok, kwam de classis in het geweer. Er werd bezwaar
tegen zijn indiensttreding gemaakt omdat de classis hem niet had toegelaten. Toen bovendien bleek dat
hij zich bezighield met duistere praktijken – om zieken te genezen schreef hij briefjes – werd de classis
helemaal argwanend en moest hij zich in Middelburg verantwoorden. Het liep uiteindelijk met een sisser af omdat De Leeuw zich er nadrukkelijk van distantieerde en zijn schuld beleed. Hij kreeg daarna
de gewenste toelating als schoolmeester in Oostburg. Ook daarna werd nog een weinig consistent beleid
gevoerd. Zo werden de eerste twee schoolmeesters van Sint Anna ter Muiden in 1611 en 1617 niet geëxamineerd door de classis. Die van Groede en Cadzand in 1614 echter weer wel. Daarop is het optreden van het
college ’s Lands van de Vrije van Sluis van invloed geweest. Vanaf 1611 ging zij zich met onderwijszaken

102 Janssen, St. Anna ter Muiden, 108; Van Vooren, ‘Aardenburg in de woelige jaren 1578-1583’, 215-216.
103 ZA, Hervormde gemeente te Sluis, inv.nr. 1 (7.5.1605, 27, 29.10.1617); Hervormde gemeente te Aardenburg, Acta kerkenraad, 1604-1624
(30.4.1605, 9.3.1606, 30.9.1607, 18, 27.10.1608, 8.6.1609). Janssen, St. Anna ter Muiden, 126.
104 ZA, Verz. J. de Hullu, inv.nr. 99. Rijperman, Resolutiën der Staten-Generaal, 1607-1609, 299-300, 888; Van Deursen, Resolutiën der StatenGeneraal, 15, 322. De Hullu, ‘Over de oprichting van eenige protestantsche gemeenten in westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen’, 5.

2 HET ONDERWIJS EN DE REFORMATIE

63

bemoeien door voor zichzelf het recht van goedkeuring op te eisen, aanvankelijk buiten de classis om.
Vanaf 1614 werd het toelaten door de classis gewoonte - Groede en Cadzand lagen binnen het Vrije - mede
door interventie van de magistraat van het Vrije. Vanaf 1630 werd het gebruik dat de schoolmeesters, zowel uit de dorpen als de steden, zich voor hun toelating moesten melden bij de classis. De uitzondering
bleef Sluis waarvan de magistraat zich bleef verzetten tegen inmenging van de classis. De magistraat van
het Vrije was de Gereformeerde kerk gunstig gezind, maar die ging niet verder dan de heren zelf wensten.
Het bestuur van het Vrije zegde in 1624 toe om niet mee te werken aan de benoeming van schoolmeesters
‘die de kercken tegens de borst ende onaengenaem soude wesen, evenwel verstaende dat zij daerin wilden
behouden haer hebbende recht ende vrije dispositie’.105 Breskens en Nieuwvliet vielen buiten het Vrije
omdat dit zelfstandige heerlijkheden waren. In beide gevallen hadden de kerkenraden en de classis in
onderwijszaken te maken met de ambachtsheren en de Raad van State. In een periode van bijna dertig jaar,
gerekend vanaf 1604 tot en met 1631, was in alle steden en in de grootste dorpen een net aan onderwijsvoorzieningen tot stand gebracht.

Oostelijk Staats-Vlaanderen
In het oostelijk deel van noordelijk Vlaanderen was schoolmeester Jan de Jonckere in Hengstdijk de enige
die na de verovering door de Staatse troepen in 1591 op zijn post bleef. Toen hij om een traktement verzocht, zoals de andere Zeeuwse schoolmeesters dat ontvingen, kreeg hij te horen dat hij eerst had te zorgen dat hij langs de kerkelijke weg toelating moest vragen. Nadat hij dat gedaan had, kreeg hij inderdaad
zijn gevraagde traktement. In de andere plaatsen – Hulst, Hontenisse, Ossenisse, Pauluspolder en later in
de Polder van Namen – traden nieuwe gereformeerde schoolmeesters aan.106 Lang duurde dat niet vanwege het verlies van dit gebied na de verovering van Hulst in 1596. Eerst na enkele decennia werd het gebied
weer toegevoegd aan het territoir van de Republiek. De verovering van Hulst door prins Frederik Hendrik
in 1645 was de afronding daarvan.
De katholieke zielszorg had er in de tussentijd voor gezorgd dat velen zich verbonden wisten met de
kerk van Rome. Een ruime meerderheid van de bevolking bleef dan ook katholiek. Daaraan heeft het onderwijs in het intermezzo tussen 1596 en 1645 zeker bijgedragen. De in Hulst en het Hulsterambacht aangestelde schoolmeesters werden op de eerste plaats geselecteerd op hun verbondenheid met de rooms-katholieke religie. Hun bekwaamheid voor het onderwijs kwam op de tweede plaats: ‘op school kwamen de
tien geboden vóór de tafel van tien’, aldus Th.B.W. Kok. Allerlei maatregelen van de bisschop van Gent
zorgden ervoor dat het onderwijs binnen strakke regels werd gehouden. Regels die de vergelijking met
die van de Gereformeerde kerk glansrijk konden doorstaan. De bisschop schreef de oprichting van scholen voor en hij benoemde de schoolmeesters. De gekozene moest ten overstaan van de deken van Hulst
de geloofsbelijdenis afleggen en ten slotte waren er speciale inspecteurs die namens de bisschop toezicht
hielden op deugdelijk katholiek onderwijs. In Hulst, waar de schoolmeesters werden aangesteld door de
magistraat, werd het onderwijs eveneens op katholieke grondslag gegeven. Hier en in het Hulsterambacht sloeg de catechese in de kerk op zondag minder aan. Scherpe bepalingen van de magistraat van het
Hulsterambacht, inclusief boetes, die hun weerga niet kenden bij de gereformeerden, en die de ouders
en schoolmeesters dwongen de kinderen op zondag ter catechisatie te sturen, hebben dit niet kunnen
voorkomen.107
Al direct na verovering van forten in dit gebied was geijverd voor onderwijs. Zo stelde de classis
Zuid-Beveland aan de provinciale synode van 1638 voor om bij de Raad van State te vragen om een school105 ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 152 (12.3.1624), 163 (10.5.1611), 164 (11.3, 16, 29.4.1614); Hervormde gemeente te IJzendijke, inv.nr. 1 (7.5.1606);
Classis Walcheren, inv.nr. 2 (17.10.1630). Bouterse, Classicale Acta, 126-127, 133, 142, 226-227.
106 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 473 (26.1, 13.2, 7, 8.12.1593, 30.9.1595), 1207 (8.1.1593), 1829.
107 GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nr. 197 (19.4.1617, 7.9.1630, 28, 31.3.1631). Kok, Dekenaat in de steigers, 339-360, 398-406; het citaat op 340.
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meester in het fort Sint Anna, gelegen tegen de Polder van Namen. Het fort was in 1632 veroverd door de
Staatse troepen. Eind 1647 gaven de Staten-Generaal toestemming om vier, later vijf, schoolmeesters aan
te stellen in het Hulsterambacht. De magistraat van het ambacht had gevraagd hen een ruim traktement
in het vooruitzicht te stellen ‘omdat sy oock van wat meerder wetenschap ende dexteriteyt onder die bittere ende dwalende papisten dienen te wesen’. De magistraat van Hulst was hierin al voorgegaan. In 1646
was daar de eerste gereformeerde schoolmeester benoemd. Toen het jaar daarop het gerucht verspreid
werd dat een zeker iemand voornemens was de jeugd les te gaan geven uit roomse boeken, drong de plaatselijke predikant Matthias Porcellius met succes aan op maatregelen.108
Al in 1648 was een bekendmaking gepubliceerd door de magistraat van het Hulsterambacht tegen het
schoolhouden door roomsgezinden. Uitzonderingen werden niet getolereerd. Toen een aantal inwoners
van Pauluspolder in 1677 het verzoek indienden om Pieter Duijm, die kreupel was, toestemming te geven
om in de wintermaanden school te houden, werd dat afgewezen, onder andere omdat hij ‘van de paepse
religie’ was. Toen twee jaar later de magistraat van het Hulsterambacht ter ore kwam dat iemand, naar
men vermoedde een katholiek, in Graauw begonnen was om school te houden, werd dadelijk ingegrepen.109
Ten oosten van Hulst werden de daar geïnundeerde gebieden in fasen opnieuw ingepolderd. Dit in
het vervolg van de herbedijkingen die waren begonnen tijdens het Twaalfjarig bestand. De bewoners
van deze nieuwe polders waren aanvankelijk aangewezen op de forten voor wat betreft hun religie. De
streek was dicht tegen de grens gelegen. Mede om rooms-katholieke infiltratie tegen te gaan, gaven de
Staten-Generaal in 1655 toestemming aan de classis Zuid-Beveland om een predikant voor de nieuwe
polder Kieldrecht aan te trekken. Twee jaar later werd er de eerste schoolmeester aangesteld. In datzelfde
jaar was ook in Sint Jansteen, dat buiten het Hulsterambacht viel, een onderwijzer gestart. Kort daarvoor waren schoolmeesters begonnen in Rapenburg (ook aangeduid als Stoppeldijk), Lamswaarde, de
Polder van Namen en de Pauluspolder. Later was ook een schoolmeester in het fort Sint Anna werkzaam.
Ook Hengstdijk en Ossenisse kregen in diezelfde periode een schoolmeester. De benoemingen van de
meesters in Lamswaarde en Stoppeldijk in 1652 waren ‘provisioneel’ geweest. In tegenstelling tot Lamswaarde moest het schooltje in Stoppeldijk al snel worden gesloten en het zou nog enkele decennia duren
voordat er een definitieve benoeming mogelijk was. In de jaren zestig van de zeventiende eeuw waren
in totaal acht schoolmeesters werkzaam in het Hulsterambacht. Daar waar gereformeerde gemeenten
waren gevormd, werd de Zeeuwse kerkorde toegepast en vond de benoeming plaats door het collegium
qualificatum gevormd door de kerkenraad, aangevuld met twee vertegenwoordigers van de magistraat
van het Hulsterambacht. Waar dat niet het geval was, vond de benoeming plaats door de magistraat van
het Hulsterambacht.110
Het oostelijk deel van het Hulsterambacht had hevig te lijden onder veelvuldige overstromingen.
Daaronder Kieldrecht dat later opnieuw werd herbedijkt. Weliswaar werden daar in 1686 met instemming van de Raad van State opnieuw een predikant en een schoolmeester aangesteld, maar nog voor de
eeuwwisseling was gepasseerd, was de predikantsplaats verdwenen. Ook de schoolmeester moest het veld
ruimen. In 1703 kwamen de polders Groot- en Klein-Kieldrecht onder water te staan.111
Ondanks een voortvarend begin was de potentie van de Gereformeerde kerk in het Hulsterambacht

108 GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nrs. 42a (19.3, 4.5, 18.6.1648), 197 (30.12.1647); Stad Hulst, inv.nr. 1 (19.3.1646, 8.1.1647). ZA,
Handschriftenverzameling, inv.nr. 169 (188v.). Lasonder, ‘Acta der Zeeuwsche synode van 1638’, 144; Nijenhuis, ‘De ambachtsheerlijkheid
Polder van Namen’, 263.
109 GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nrs. 26 (11.1.1677, 9.1.1679), 42a (12.12.1648).
110 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 63. GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nr. 42a (29.1, 30.11.1652); Heerlijkheid Sint Jansteen, inv.nr. 7
(18.10.1656, 31.1.1657); Hervormde gemeente te Hontenisse, inv.nrs. 1 (20.4.1665), 8 (19.2.1657).
111 NA, Staten-Generaal, inv.nr. 10131; Raad van State, inv.nr. 1585 (najaarsverbaal 1686, folio 139v.-140r.); GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nr.
26 (23.11.1676, 18.2, 7, 25.10.1686); Stad Hulst, inv.nrs. $ (16.12.1703), 532.
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gering. De tweede predikant van Hontenisse maakte bij zijn komst in 1650 een veelzeggende aantekening
in het actaboek van de kerkenraad: ‘Als ick Petrus Adolphi a Weeneghem hier op Hontenisse predicant
wier soo en wasser geen ouderlingh maer alleene een diaken namelijk Adriaen Robbijt, den schoolmeester
ende voorsangher, noch ook geene lidtmaten dan de schoolmeester met sijn huisvrouwe, oock waren der
geene toehoorders dan 5 a 6 in alles’. De kleine gereformeerde gemeente van Ossenisse telde in 1677 slechts
drie gereformeerde lidmaten. De ene, schoolmeester Samuel van Coppenole, werd ouderling, de tweede was diaken. Samen vormden ze met de predikant, het derde lidmaat, de kerkenraad. Nadat Van Coppenole in datzelfde jaar als onderwijzer in Hontenisse werd benoemd, en ook het diakenambt vacant was
geworden, werden tijdelijk twee Hulster magistraten benoemd als hun opvolgers, een situatie die werd
ingegeven door de omstandigheid dat de predikant ook al vertrok. Het laat zich raden dat het besluit om
de gereformeerde gemeente van Ossenisse bij die van Hontenisse te voegen in 1682 snel was genomen.112
De Reformatie verliep ook traag in Sint Jansteen. In 1647, met het tekenen van het vredesverdrag in
Munster in het verschiet, werd op last van de Raad van State Sint Jansteen, dat nog steeds behoorde tot
de Spaanse Nederlanden, in bezit genomen. Het lag op een kwartier afstand van Hulst en het werd zeer
ongewenst geacht dat deze baronie buiten de Staatse grenzen zou vallen. Dat was vooral gebeurd op aandrang van de kerkenraad van Hulst om zo doende de rooms-katholieke kerk op zo’n korte afstand van
de stad te kunnen verbieden. Er werd een derde predikant voor Hulst aangetrokken om in de stad in het
Frans te prediken en die tevens als predikant fungeerde in Sint Jansteen. Bijna tien jaar later was, behalve
het in gebruik nemen van de kerk door de gereformeerden, in het dorp nog niets veranderd. Alweer op
aandrang van de kerkenraad van Hulst beval de Raad van State dat de baron alleen gereformeerden mocht
benoemen in de magistraat. Waren er onvoldoende personen beschikbaar, dan dienden burgers van Hulst
te worden benoemd. Dit gebeurde inderdaad in 1656. Een van de eerste daden van dit nieuwe bestuur
was het aantrekken van een schoolmeester-voorzanger waartoe in overleg werd getreden met de Hulster
kerkenraad.
Nog maar net nadat uitgebreid van gedachten was gewisseld over de procedure nu Sint Jansteen zelf
nog geen kerkenraad had, begon Adriaen Vercouteren begin 1657 school te houden. Hij kreeg daarvoor
tijdelijk toestemming mits hij binnen veertien dagen zou zorgen voor gereformeerde boeken. Dadelijk
kondigde het dorpsbestuur af dat niemand zijn kinderen in het naburige rooms-katholieke Clinge of naar
een andere roomse school mocht sturen. Niet Vercouteren maar Jan du Bois werd benoemd tot schoolmeester-voorzanger, die het al snel voor gezien hield. Nog in hetzelfde jaar 1657 werd Andries Persoon –
eerder schoolmeester in Zuiddorpe - zijn opvolger, die tevens koster werd. Dat hij bleef was in niet geringe
mate te danken aan het feit dat men hem begunstigde om de graven te mogen delven, door het alleenrecht
om het lijkbiddersambt uit te oefenen en te voorzien in zijn huisvesting.113
Rooms-katholieke priesters manifesteerden zich omstreeks 1680 prominenter door actieve zielszorg
in Hulst en het omliggende gebied. Besluiten van de magistraten van Hulst en van het Hulsterambacht
legden deze activiteiten aan banden, maar die maatregelen hadden maar een beperkt effect.114 In 1701
moest de magistraat van het Hulsterambacht constateren dat er in het gehele gebied tegenover honderd
katholiekgezinden maar een gereformeerde stond.115 De gereformeerde schoolmeesters, die hier werden
aangesteld, hadden daarom met deze grote meerderheid rekening te houden. De gereformeerde gemeenten in Hengstdijk-Pauluspolder, Kieldrecht en Sint Jansteen (vanaf 1699 zelfstandig) bleven klein. Die in
de Polder van Namen, Hontenisse en Hulst waren weliswaar groter, maar relatief gesproken vormden ook

112 GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nrs. 26 (11, 23.10.1677, 19.10.1682), 206 (1677); Hervormde gemeente te Hontenisse, inv.nr. 8.
113 GA Hulst, Heerlijkheid Sint Jansteen, inv.nr. 7 (17.6.1656-3.7.1658).
114 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 4 (26, 29.8.1681). GA Hulst, Stad Hulst, nr. 3 (15.11.1678, 16.4.1679, 25.8, 19.9.1681, 22.10.1682, 3.8.1683);
Hulsterambacht, inv.nr. 26 (15.9.1681, 23.10.1682, 8.2.1683).
115 GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nr. 206 (4.5.1701).
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zij minderheden. Scholen even over de grens bleven aantrekkingskracht uitoefenen. Ook was in de Austrichepolder (Westdorpe), even ten oosten van Sas van Gent, een rooms-katholieke schoolmeester werkzaam,
die een traktement kreeg van de bisschop van Gent. Of ze konden bijvoorbeeld naar de paters recolletten
in Overslag.116
Bij oostelijk Staats-Vlaanderen kan een parallel worden getrokken met de Meierij van ’s-Hertogenbosch. Beide gebieden kwamen vrijwel gelijktijdig in Staatse handen en in beide bleven de meeste inwoners trouw aan hun geboortegrond en hun rooms-katholieke geloof. In de Meierij maakte de Vrede van
Munster van 1648 een einde aan de onduidelijke status. Aan de ‘Grote Kerkelijke Vergadering’, waarin
predikanten en ouderlingen uit de classis ’s-Hertogenbosch zitting hadden, aangevuld met een tiental
predikanten uit de verschillende gewesten, werd door de Staten-Generaal de reformatie opgedragen. Onder leiding van de Zierikzeese predikant Godefridus Udemans werden onder meer schoolmeesters aangesteld. Uit degenen die zich aanmeldden of waren opgegeven door predikanten werden ten slotte 81 personen geselecteerd en goedgekeurd door de Staten-Generaal; 71 van hen werden geplaatst. Vijftien dorpen
moesten nog een onderwijzer toegewezen krijgen. Pogingen om katholieke schoolmeesters over te halen
voor de gereformeerde godsdienst te kiezen, hadden beperkt succes. Voor zover bekend maakten in totaal
zes schoolmeesters deze overstap.117
De verschillen met oostelijk Staats-Vlaanderen zijn groot. In de Meierij ging het om een geheel van
bovenaf opgelegd net van schoolmeesters waarbij het primaat in kerkelijke handen lag. In het Hulsterambacht had weliswaar de classis invloed, maar waren het de kerkenraden en de magistraat die de onderwijzers aanstelden. De omvang van de Meierij is vermoedelijk aanleiding geweest voor de bijzondere benadering. Het feit dat in Staats-Vlaanderen geen afzonderlijke classis was gevormd en de classis Zuid-Beveland
zich verantwoordelijk voelde, is eveneens een verschil.

Balans
Wanneer we de balans opmaken van de eerste decennia tot omstreeks 1590 dan kunnen we concluderen
dat de Zeeuwse gereformeerde kerkenraden en classes met succes wisten te bewerkstelligen dat het onderwijs werd hervormd en op gereformeerde leest werd geschoeid. Overal werd het katholieke onderwijs door de overheid geweerd en werden gereformeerde schoolmeesters aangesteld. In de steden zien
we een nadrukkelijke verschuiving van het machtsevenwicht. Hadden de kerkenraden aanvankelijk een
overwegende invloed, al spoedig, in de jaren tachtig, moesten zij dit terrein voor een deel prijs geven ten
gunste van de overheid. De magistraten pakten wat dat betreft hun oude rechten opnieuw op. Zij en zij
alleen wensten het onderwijs te reguleren. Van kerkelijke zijde was daartegen weinig verzet omdat ook
van overheidswege gereformeerd onderwijs werd voorgestaan. Op zijn beurt respecteerde de overheid
de bemoeienis van kerkelijke zijde waar het erom ging dat alleen gereformeerden toelaatbaar waren. Op
het platteland werkten overheid en kerk nauw samen om ook daar gereformeerde schoolmeesters aan te
stellen. Zo ontstond een voorlopig evenwicht in de verhouding tussen de overheid aan de ene kant en de
Gereformeerde kerk aan de andere kant. In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de situatie
vanaf het eind van de zestiende eeuw. Daar zal nog nader blijken dat het slechts ging om een voorlopig
evenwicht dat zich in de loop van de zeventiende eeuw moest uitbalanceren.
Om na te gaan of de genoemde ontwikkelingen op zichzelf stonden of parallel liepen aan tendensen
elders ligt het voor de hand de Zeeuwse situatie tot 1590 vooral te vergelijken met die van Holland. Beide
gewesten hadden tegelijkertijd de zijde van de Opstand gekozen. Ook in Holland kon de Gereformeerde
kerk zich in diezelfde periode manifesteren op onderwijsgebied. Hoewel een overzichtsstudie ontbreekt

116 Van Damme, Zuiddorpe, 71, 261; Kindt, ‘“Een tien met een Griffel”’, 50; Slock, Westdorpe, 81.
117 Roosenboom, De dorpsschool in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 33-41.
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is wel duidelijk dat in Holland de overheid het aanstellingsrecht aan zichzelf hield. Dat het moest gaan om
leerkrachten, die gereformeerd waren, werd door de overheid aanvaard. In Delft werd het rectoraat van de
Latijnse school al snel na de omwenteling van 1572 vervuld door gereformeerde lidmaten. De meeste van
de overige leerkrachten traden uiteindelijk toe tot de Gereformeerde kerk. Van de overige schoolhouders,
die in de periode 1589-1621 daarvoor toestemming kregen nadat zij hadden beloofd niets te leren dat strijdig was met de gereformeerde leer, was tenminste ongeveer een kwart belijdend lid van de Gereformeerde
kerk. Het grootste deel van hen had nog geen keuze gemaakt om wel of niet toe te treden, maar daarmee
waren ze geen uitzondering. Slechts bij enkelen kon nog sympathie voor het oude geloof worden verondersteld. Dit relatief geringe aantal gereformeerden staat tegenover een ander gegeven. Van degenen die
in diezelfde periode in Delft zonder toestemming les gaven, behoorde 70% tot de Gereformeerde kerk.118
In Dordrecht werden in 1572, het jaar dat de stad overging naar de zijde van de Prins van Oranje, alle
schoolmeesters en kosters afgezet of verbannen. Na aandrang van de gereformeerde kerkenraad werd alle
niet-gereformeerd onderwijs geweerd. Vanaf 1574 bemoeide de kerkenraad zich intensief met het onderwijs. In 1591 was alle onderwijs op gereformeerde grondslag. Het was echter de stadsoverheid die het onderwijs reguleerde. In Rotterdam werd direct na de overgang van de stad in 1572 een hervormingsgezinde
rector aangesteld. Cornelis Meynertsz. Boon was dezelfde man die vier jaar eerder vanwege zijn opvattingen was verbannen. Die maakten hem overigens niet tot een geestverwant van de calvinisten. Hoe met het
overige onderwijs werd omgegaan, is onduidelijk omdat het stadsbestuur zich daarmee weinig bemoeide,
althans tot in de jaren tachtig van de zestiende eeuw.119
In Haarlem was een iets afwijkende ontwikkeling te zien. Het stadsbestuur vond daar de oplossing
door het stedelijk onderwijs min of meer neutraal te houden en daarnaast gereformeerd onderwijs toe
te staan. Het stadsbestuur ontsloeg de katholieke rector Cornelis Schonaeus van de Latijnse school niet.
De magistraat deed dat vooral ter wille van de niet-gereformeerde ouders zodat die hun kinderen op de
school konden laten. Origineel en bijzonder was de Haarlemse oplossing. Naast de stedelijke Latijnse
school werd een gereformeerde school toegestaan. Eerst op het eind van de zestiende eeuw schoof de stedelijke Latijnse school op in gereformeerde richting. In 1609 werd de katholieke rector vervangen door
een gereformeerde opvolger. De gereformeerde Latijnse school, waaraan onder meer Pieter Carpentier,
eerder werkzaam in Goes, verbonden was, verloor door deze ontwikkeling zijn bestaansrecht. Overigens
deed de Haarlemse magistraat vrijwel niets tegen illegale en niet-gereformeerde scholen. Ook in Utrecht
waren er nog lang tal van leerkrachten aan de Latijnse school verbonden, die niet tot de Gereformeerde
kerk toetraden. Velen bleven zelfs tot 1619 in functie. De verplichte ondertekening in dat jaar van de drie
Formulieren van Enigheid, waartoe besloten was op de Synode van Dordrecht, zorgde hier en elders ervoor dat de laatste katholieke of overige niet-gereformeerde onderwijsgevenden ten slotte het veld moesten ruimen.120
We zien derhalve in Zeeland ten opzichte van Holland en elders een meer homogeen beeld. In het
Zeeuwse gewest was gereformeerd onderwijs al rond 1590 algemeen. Op het Hollandse platteland lijkt
de situatie gunstiger geweest te zijn voor de kerk, net zoals dat in Zeeland het geval was. Van meet af aan
werd door de Gereformeerde kerk aangedrongen op goede regelingen voor gereformeerd onderwijs. Langer dan in Zeeland moest echter worden gewerkt aan het weren van rooms-katholieke schoolmeesters.
Zo was er in 1600 in Oegstgeest nog een paapse schoolmeester. Elders, zoals in het Kennemerland, waren
de katholieke schoolmeesters al eerder ontslagen en kreeg de classis een belangrijke invloed zodat ook
daar uitsluitend gereformeerde schoolmeesters werkzaam konden zijn. In Delfland behoorden de school118 Abels en Wouters, Nieuw en ongezien, II, 296-298, 314-328, 355-356, 379-380.
119 Ten Boom, De Reformatie in Rotterdam, 121-122, 126, 168-169, 194-196; Dodde, … tot der kinderen selffs proffijt, 79-80; Esseboom, Minerva
Dordracena, 108-119, 126-132; Kan, Geschiedenis van het Erasmiaansch gymnasium, 16-18.
120 Spaans, Haarlem na de Reformatie, 142-153, 229-230; De Booy, Kweekhoven der wijsheid, 126, 149.
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meesters tot de Gereformeerde kerk of waren van die kerk in ieder geval geen tegenstander. Ook in het
gebied van de classis Dordrecht verliep de reformatie van het onderwijs voorspoedig – na 1600 zijn er geen
klachten meer over het ontbreken van gereformeerde scholen - hoewel hier, net zoals elders in Holland,
het regelmatig tot een confrontatie kwam tussen kerkelijke autoriteiten en lokale ambachtsheren. Over
het geheel genomen was de onderwijssituatie in Holland bevredigend vanwege de nauwe samenwerking
tussen de kerk en de overheid ten aanzien van het onderwijs.121 Wat dat betreft sluit dit aan bij Zeeland
waar dit niet anders was.
In gewesten die zich al spoedig aansloten bij Holland en Zeeland, wijst veel erop dat het onderwijs
op het platteland eerst later op gereformeerde grondslag kon worden gebracht. In Utrecht verliep de Reformatie traag, vooral omdat de Gereformeerde kerk aanvankelijk weinig ruimte kreeg. In 1593 was daar
nog bijna nergens gereformeerd onderwijs te vinden. Ook in Gelderland ging de hervorming van het
onderwijs lang- en moeizaam. In Friesland werd vanuit het gewestelijk bestuur getracht gereformeerd
onderwijs in te voeren, maar dat heeft niet verhinderd dat er nog lang, tot in de zeventiende eeuw, werd
geklaagd over katholieke en doopsgezinde schoolmeesters. Ongetwijfeld ook daar een gevolg van het feit
dat het reformatieproces langzaam verliep.122
Het ging tot dusverre om provincies en gebieden, die zich direct of vrij snel daarna aansloten bij de
Opstand en daarmee deel uit gingen maken van de nieuwe Republiek. De op het Spaanse gezag veroverde
gebieden, kregen die status niet. In deze generaliteitslanden verliep het Reformatieproces verschillend.
In het middendeel van Staats-Vlaanderen, het Committimus, verliep het proces in een vergelijkbare mate
als in Zeeland. Afwijkend is de situatie in het westelijk deel en het oostelijk deel ten aanzien van het tijdstip. In het westen kon eerst vanaf 1604 een net van scholen worden opgebouwd, in het oosten vanaf 1645.
Vanaf deze jaren behoorden beide delen definitief bij de Republiek. De verovering van de steden Sluis
en Hulst was hier van doorslaggevende betekenis. In deze en de overige steden en forten werden al snel
gereformeerde schoolmeesters aangesteld. Op het platteland is in beide delen een ontwikkeling van onderop te zien zoals we die ook in Zeeland constateerden. Het initiatief kwam in belangrijke mate uit de
dorpen daarin gesteund door de magistraten van het Vrije van Sluis en het Hulsterambacht. Opvallend
afwezig was aanvankelijk de classis Walcheren. Eerst vanaf 1608 was er bemoeienis. Zowel deze classis als
die van Zuid-Beveland hadden in Staats-Vlaanderen een vergelijkbare invloed als in Zeeland. Het meest
opvallende verschil was het rooms-katholieke element. Het oostelijk deel bleef grotendeels katholiek en
de Gereformeerde kerk had er weinig aantrekkingskracht. Dat dit het gevolg is geweest van het latere
tijdstip van verovering is voor de hand liggend. Wat dat betreft ligt er een parallel met de Meierij van
’s-Hertogenbosch. Het aanstellen van schoolmeesters gebeurde echter in Staats-Vlaanderen op een wijze
die nauw aansloot bij die in Zeeland.

2.5

De eerste gereformeerde schoolmeesters en schoolvrouwen

Na de Reformatie werd een geheel nieuw onderwijzerskorps opgebouwd. Deze onderwijsgevenden staan
hierna centraal. Kwamen de eerste generaties gereformeerde leerkrachten uit Zeeland zelf of van elders?
Als ze tot de laatste categorie behoorden, waar kwamen zij dan vandaan en waren zij daar als schoolmeester werkzaam geweest? Zo niet, wat was dan hun beroep geweest? Wat waren hun motieven om in Zeeland
aan de slag te gaan? Het zijn deze vragen, die in deze paragraaf aan bod komen.
Omstreeks 1600 hadden alle Zeeuwse steden onderwijsvoorzieningen. Op het platteland hadden alle
121 Abels en Wouters, Nieuw en ongezien, II, 360-361; Van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, 162; Esseboom, Minerva Dordracena, 112; Hofman,
Eenich Achterdencken, 247-250, 291; Spaans, Haarlem na de Reformatie, 155-156.
122 Bergsma, Tussen Gideonsbende en publieke kerk, 196-197, 391, 541; Boekholt, Het lager onderwijs in Gelderland, 16-17; De Booy, Weldaet der
scholen, 6-8, 243.
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grote dorpen een eigen schoolmeester. In een kwart eeuw was dit tot stand gebracht. In het Committimus
was de situatie vergelijkbaar met die in Zeeland, zij het dat deze situatie daar vanaf het eind van de jaren
tachtig van de zestiende eeuw tot stand was gekomen. Omdat het grootste deel van Staats-Vlaanderen eerst
vanaf het begin van de eerste helft van zeventiende eeuw onder het gezag van de Republiek werd gebracht,
dient daar een andere periodisering in acht genomen te worden. Omstreeks het midden van de zeventiende eeuw werd daar een situatie bereikt waarbij in alle steden en de grootste dorpen onderwijs kon worden
gevolgd. Om die reden wordt de herkomst van de schoolmeesters in twee delen opgesplitst: Zeeland en
het Committimus en vervolgens Staats-Vlaanderen. In beide gevallen zijn we uitgegaan van ongeveer een
kwart eeuw waarmee de eerste generaties schoolmeesters in het zicht kunnen worden gebracht.
Inhoudelijk maken we ten aanzien van Zeeland een onderscheid naar de verschillende schoolsoorten.
Afzonderlijk komen aan de orde de Nederduitse schoolmeesters, de Franse schoolmeesters en de Latijnse
schoolmeesters en rectoren. Over de herkomst van de schoolvrouwen is minder bekend dan bij hun mannelijke collega’s. Bovendien is hun aantal gering. Om die redenen geven we aan hen minder aandacht. Latijnse schoolmeesters in Staats-Vlaanderen waren er in de aangegeven periode niet en dat geldt eveneens,
voor zover bekend, ook voor schoolvrouwen. Beide categorieën blijven daarom ten aanzien van dat gebied
buiten beschouwing.

Herkomst van de Nederduitse schoolmeesters in Zeeland en het Committimus
In de periode vanaf de overgang naar de prins van Oranje tot 1600 waren in Zeeland en in het Committimus
in totaal 272 schoolmeesters werkzaam. Van 104 konden wij de geboorteplaats of de plaats van herkomst
vaststellen. Het blijkt dat slechts een klein deel uit Zeeland zelf afkomstig was (20 schoolmeesters). Het
aandeel van de Hollanders – vier – in het geheel is ook gering. Het merendeel kwam van elders. De Zuidelijke Nederlanden steken er met kop en schouders bovenuit. Tellen we de inwijkelingen uit Vlaanderen
en Brabant bij elkaar op, dan komen we op 55 + 18 = 73 Zuid-Nederlanders. De drie schoolmeesters, die
zich vanuit Engeland in Zeeland vestigden, zijn vermoedelijk ook Zuid-Nederlanders geweest, die zich
vanwege de repressie in Engeland hadden gevestigd of de zonen waren van vluchtelingen. Het ging om
Jan Biele, Joos van Luchene en Lieven de Mey. Het lijdt geen twijfel dat het werkelijke aantal Vlamingen
en Brabanders hoger is geweest. Namen zoals Achilles van der Eycke, Matthieuw le Febre, Jan de la Gaij,
Bernaerdt Haultin, David Clautier, Jan de Kriekele, Joost van Lerberghe en Lucas Ruebins, waarvan we niet
weten waarvan ze kwamen, kunnen wijzen op Zuid-Nederlanders. Onder de Brabanders domineerden de
Antwerpenaars. Van de zeventien kwamen er elf uit Antwerpen. Onder de Vlamingen waren met name
oud-inwoners van Gent (8), Oudenaarde (5) en Brugge (4). Een groot deel van de schoolmeesters koos ervoor
om naar Zeeland te gaan vanwege hun gereformeerde geloof. Toch waren er ook die naar Zeeland werden
gehaald om hier als schoolmeester aan de slag te gaan of er werden pogingen toe gedaan. Zo probeerden in
1583 die van Domburg in Vlaanderen een nieuwe schoolmeester te vinden.123
Tabel 1: Herkomst van de Nederduitse schoolmeesters in Zeeland en het Committimus, 1576-1600.
Herkomst
Zeeland
Holland
Vlaanderen
Brabant
Frankrijk
Engeland

123 ZA, Rekenkamer van Zeeland, B, inv.nr. 24352.
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Aantal schoolmeesters
20
4
55
18
4
3

De tabel toont onmiskenbaar aan dat het grootste deel van de Zeeuwse schoolmeesters van Zuid-Nederlandse afkomst was. Extrapoleren we de cijfers tot percentages voor de gehele groep dan leidt dit tot de
conclusie dat ruim tweederde van de Zeeuwse schoolmeesters uit Vlaanderen en Brabant afkomstig was.
Slechts 20 procent van de Zeeuwse schoolmeesters was uit Zeeland zelf afkomstig. Daarmee wordt de
these van J. Briels bevestigd, die met niet aflatende ijver de schatplichtigheid van de Republiek ten opzichte van de Zuidelijke Nederlanden op kerkelijk, politiek, economisch en cultureel terrein heeft willen
aantonen. Ook voor wat betreft het onderwijs in Zeeland heeft hij veel materiaal bijeengebracht. Dat
dekt maar voor een deel wat in deze tabel is weergegeven omdat hij zich vooral op de steden richtte. Echter, ook op het platteland waren talrijke schoolmeesters werkzaam, die uit de Zuidelijke Nederlanden
afkomstig waren.124
Dat de onderwijsgevenden op het eind van de zestiende eeuw voor een belangrijk deel uit Vlaanderen
en Brabant afkomstig waren, was voor Middelburg al eerder aangetoond. Het schoolreglement dat het
stadsbestuur in 1591 vaststelde, met dat van Antwerpen als voorbeeld, gebood dat alle onderwijsgevenden poorter of poorteres dienden te zijn. Als gevolg daarvan legden in juni en juli van dat jaar twintig
schoolmeesters en schoolvrouwen de poorterseed af. Van hen kwam de grote meerderheid, namelijk zestien, uit de zuidelijke Nederlanden waaronder vijf uit Antwerpen. Een kwam uit Londen. Slechts drie
waren afkomstig uit de Republiek.125 Overigens was deze trek naar het noorden geen nieuw verschijnsel.
Al eerder hadden schoolmeesters deze gang gemaakt. Van de Franse schoolmeesters, die Zeeland in 1569
kende, was er een afkomstig uit Brugge en een andere in Antwerpen geboren. Symon de Laet, de Latijnse schoolmeester van Veere, kwam uit Herenthals, en een Veerse schoolvrouw uit Antwerpen. Pauwels
Verhagen, die in 1570 schoolmeester werd in Reimerswaal, was afkomstig uit Kapellen bij Ekeren in Brabant.126
Bezien we de Zuid-Nederlanders nog eens afzonderlijk naar de periode waarin zij in Zeeland werden
aangesteld of toegelaten als schoolmeester – voor de meeste is dat direct of kort na hun vestiging geweest
– dan geeft dit, verdeeld in periodes van vijf jaar, het volgende beeld.
Tabel 2: Aantallen Nederduitse schoolmeesters in Zeeland en het Committimus,
afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden, 1576-1600.
1576-1580

1581-1585

1586-1590

1591-1595

1596-1600

5

18

15

23

11

De veroveringen door de troepen van de Spaanse koning heeft de migratie naar Zeeland vooral vanaf 1581
sterk gestimuleerd. Tegen het eind van de zestiende eeuw liep het aantal Vlamingen en Brabanders duidelijk terug. Ook na 1600 bleef de stroom aanhouden. In de tabel op de volgende pagina worden de ontwikkelingen per tien jaar weergegeven vanaf 1601. In de periode 1601-1610 vestigden zich in Zeeland achttien
Vlamingen en Brabanders om er schoolmeester te worden. Daarna zet zich een dalende lijn in.

124 Briels, ‘Zuidnederlandse onderwijskrachten in Noord-Nederland, 14 (1972), 89-161; Briels, De Zuid-Nederlandse emigratie, 45-52; Briels,
‘Zuidnederlandse immigratie en onderwijs in de Republiek’, 649-657; Briels, De Zuidnederlandse immigratie’, 346.
125 Van Schelven, ‘Zuid-Nederlandse schoolmeesters en schoolvrouwen in Noord-Nederland’, 80-83, geeft in de tekst een aantal op van 22.
Zijn lijst bevat echter 21 namen. De laatste door hem genoemde, betreft een schoolvrouw uit Gent, die echter eerst op 3 september 1591
werd ingeschreven. Het is niet waarschijnlijk dat zij poorteres is geworden naar aanleiding van de bepaling in het schoolreglement, maar
eerder moet worden aangenomen dat het hier gaat om iemand, die zich in dat jaar in Middelburg vestigde. Kesteloo, ‘Stadsrekeningen,
IV’, 89; Dekker, ‘Het ontstaan’, 32.
126 Briels, ‘Zuidnederlandse onderwijskrachten in Noord-Nederland’, 95; Fruin, Het recht der stad Reimerswaal, 217; Van Heel, ‘Archivalia
aangaande Nicolaas de Castro’, 408; Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, IV’, 89; Riemens, Esquisse historique, 25-26.
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Tabel 3: Aantallen Nederduitse schoolmeesters in Zeeland en het Committimus,
afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden, 1576-1600.
1576-1580
5

1581-1585
18

1586-1590
15

1591-1595
23

1596-1600
11

In het voorgaande ging het om Nederduitse schoolmeesters in de steden en op het platteland. Franse
schoolmeesters vestigden zich vrijwel alleen in de steden. Van de achttien als zodanig bekende meesters
konden wij van elf de geboorteplaats of plaats van herkomst achterhalen. Zij waren allen afkomstig uit
de Zuidelijke Nederlanden: acht uit Antwerpen, drie uit Vlaanderen, waarvan een uit Gent. Bij die ene
moet worden aangetekend dat hij weliswaar geboren was in Gent, maar voordat hij naar Zeeland kwam,
schoolmeester was in Antwerpen. Het Zuid-Nederlandse, meer in het bijzonder het Antwerpse element,
was bij de Franse schoolmeesters derhalve dominant. Overigens moet worden opgemerkt dat het aantal
van achttien in werkelijkheid hoger is geweest omdat het bij de Middelburgse schoolmeesters in deze
periode niet altijd duidelijk is of het om een Nederduitse of Franse schoolmeester ging. Van belang is nog
om op te merken dat een deel van de Vlaamse en Brabantse schoolmeesters ook het Frans heeft beheerst
en, in mindere mate, het Latijn.
Ten slotte de Latijnse schoolmeesters en degenen, die aan een van de Latijnse scholen verbonden waren. Het gaat hier om 42 personen. Op vijf na konden de geboorteplaatsen of de herkomst worden getraceerd. De onderstaande tabel laat de verdeling zien.
Tabel 4: Herkomst van de Latijnse schoolmeesters in Zeeland, 1576-1600.

Herkomst

Zeeland
4

Holland
2

Vlaanderen
14

Brabant
9

overige
2

buitenland
6

Vlaanderen en Brabant staan met 14 + 9 = 23 Latijnse schoolmeesters veruit aan kop. Het Zeeuwse aandeel
van vier is gering. Ook hier luidt de conclusie dat tweederde van de onderwijsgevenden uit de Zuidelijke
Nederlanden afkomstig was.
Ten aanzien van de Zeeuwse schoolvrouwen kon veel minder over hun herkomst worden achterhaald.
Van de 32 schoolvrouwen is van slechts zes bekend waar zij vandaan kwamen; drie uit Vlaanderen, twee
uit Brabant (Antwerpen) en een uit Engeland. Bij het totale aantal van dertig moet nog worden aangetekend dat schoolvrouwen alleen in de steden voorkwamen. Hun werkelijke aantal moet zeker groter zijn
geweest omdat alleen van Middelburg een volledige registratie aanwezig is vanaf 1591.
Nemen we ten slotte alle onderwijsgevenden, waarvan de geboorteplaats en/of de plaats van herkomst
bekend is, bij elkaar en maken we een verdeling, dan laat die er geen enkel misverstand over bestaan dat
het overgrote deel van de Zeeuwse onderwijsgevenden in de periode 1576-1600 van buiten Zeeland afkomstig was. Van hen kwam 71% of bijna driekwart uit Vlaanderen en Brabant. Op grote afstand volgen
de Zeeuwen.
Tabel 5: Herkomst van de onderwijsgevenden in Zeeland en het Committimus, 1576-1600.

Herkomst

Vlaanderen

Brabant

Zeeland

Holland

overige

buitenland

74

36

24

6

2

14

De migratiegolven vanuit de Zuidelijke Nederlanden naar het noorden waren voor wat betreft de periode
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vanaf het laatste kwart van de zestiende eeuw vooral geconcentreerd in de periodes 1577-1589 en 15901621/1630.127 In Zeeland heeft, voor wat betreft de schoolmeesters, de instroom vooral plaatsgevonden in
de periode 1581-1610, met een kleine daling tegen het eind van de zestiende eeuw.
Van de migratiestromen hebben vooral Holland en Zeeland geprofiteerd. De herkomst van de onderwijsgevenden is voor Delft en Delfland over de periode 1572-1621 bestudeerd door Paul H.A.M. Abels. Alleen voor de leerkrachten van de Latijnse scholen van Delft en Naaldwijk heeft hij de herkomst geanalyseerd. Het blijkt dat een derde uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstig was. Een derde was afkomstig van
buiten Zuid-Holland en het resterende deel uit Delft of de omgeving. Daarbij moet worden aangetekend
dat het aantal zuiderlingen dat zich in Delft vestigde relatief gering was. Nog geen 8% van de nieuwe leden van de Delftse gereformeerde gemeente in de periode 1573-1615 was van Zuid-Nederlandse afkomst.
In Haarlem was bijna de helft van de schoolmeesters in de periode tot 1620 uit de Zuidelijke Nederlanden
afkomstig. Dat aandeel was ongeveer evenredig aan het aandeel van de immigranten in de stedelijke bevolking. Van Dordrecht is de herkomst van de onderwijsgevenden in 1592 bekend. Op dat moment blijkt
dat 11 van de 17 Franse en Nederduitse leerkrachten, de kleine kinderscholen buiten beschouwing latend,
van Zuid-Nederlandse afkomst te zijn; een percentage van bijna 65%. Acht van de elf waren uit Antwerpen
afkomstig. In Leiden zijn de cijfers beter vergelijkbaar met Zeeland. Van de nieuwe poorters van die stad
in de jaren 1575-1619 was 68,5% van Zuid-Nederlandse afkomst. In datzelfde Leiden was 66,9% van de tussen 1575 en 1630 werkzame schoolmeesters en schoolvrouwen van zuidelijke herkomst tegenover 31,5%
Noord-Nederlanders.128 Het hoge percentage Zuid-Nederlanders onder de onderwijsgevenden in Leiden
komt daarmee in de richting van de 70% in Zeeland voor de periode 1574-1600.
Beschouwen we, om de vergelijking met Leiden nog beter te doen zijn, de cijfers met Middelburg, de
Zeeuwse stad die de meeste Zuid-Nederlandse immigranten opnam, dan kunnen we het volgende concluderen wanneer we uitgaan van dezelfde periode, dat wil zeggen tot en met 1630. In Middelburg waren
in dit tijdvak in totaal 150 Nederduitse en Franse schoolmeesters werkzaam, naast 109 Nederduitse en
Franse schoolvrouwen, 259 leerkrachten in totaal. Slechts van 60 van hen kon de geboorteplaats of plaats
van herkomst worden vastgesteld als gevolg van het feit dat het merendeel van de bronnen verloren is gegaan. 42 onderwijsgevenden of 70% was afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden, slechts 18% uit Zeeland.
Daarmee wordt aannemelijk gemaakt dat de zuidelijke herkomst van de schoolmeesters nog iets hoger
was dan in Leiden. Het aantal personen dat uit het eigen gewest afkomstig is, was daarentegen lager.
Vergelijkingsmateriaal van de herkomst van schoolmeesters op het platteland in deze zelfde periode
is nog nauwelijks voorhanden. Alleen Jaap Bottema geeft in zijn studie over de schoolmeesters in de Groninger Ommelanden een overzicht. Hij kon slechts van een gering deel de herkomst achterhalen: 9 van
de 44 in de periode 1594-1599. Daarvan blijken er twee uit Gent afkomstig te zijn en drie uit de provincie
Groningen. De twee Gentenaren waren, voor zover bekend, de enige Zuid-Nederlanders, die naar de Ommelanden kwamen. Wel relatief omvangrijk was de instroom vanuit Duitsland. In de periode 1600-1624
gaat het om ruim een derde van het aantal schoolmeesters waarvan de herkomst bekend is. Vanaf 1625
neemt het aantal Groningers, zowel uit de stad als uit het gewest, toe.129
De predikanten vormden een verwante categorie. Veel Zeeuwse gemeenten kregen een dominee die
afkomstig was uit Vlaanderen of Brabant.130 In de periode 1572-1599 was, gemiddeld, tenminste 13,6% en
maximaal 35% van de Noord-Nederlandse predikanten, waarvan de herkomst bekend is, afkomstig uit
de Zuidelijke Nederlanden. Het valt op dat er een piek valt te constateren in de periode 1580-1589 met 76

127 Briels, De Zuid-Nederlandse emigratie, 11.
128 Briels, ‘Zuidnederlandse onderwijskrachten in Noord-Nederland’, 106; Briels, De Zuid-Nederlandse emigratie, 22; Esseboom, Onderwysinghe
der jeught, 293; Spaans, Haarlem na de Reformatie, 150; Abels en Wouters, Nieuw en ongezien, I, 254-256; II, 344.
129 Bottema, Naar school in de Ommelanden, 75.
130 Eggen, De invloed door Zuid-Nederland op Noord-Nederland uitgeoefend, 52-59.
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dominees tegen 44 in de jaren 1572-1579 en 38 in 1590-1599. Bij de Zeeuwse schoolmeesters is dat ook het
geval in het tijdvak 1581-1590 (33 personen), maar in het daarop volgende decennium houdt de stroom nog
aan met 34 onderwijsgevenden. De uittocht is voor wat betreft de predikanten nadrukkelijk te relateren
aan de val van de grote Vlaamse en Brabantse steden en het bijbehorende platteland. Vele van de aspirant-Zeeuwse schoolmeesters hebben langer gewacht om naar het noorden te gaan.131
De conclusie is dat Zeeland in vergelijking met elders een hoog percentage leerkrachten had, zowel in
de steden als op het platteland, dat uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstig was. Het feit dat in geografische zin Zeeland dichtbij lag, maakte de keus voor de hand liggend. Zowel religieuze maar ook economische en sociale motieven hebben daarin een rol gespeeld. De Vlamingen en Brabanders werden zonder
veel hindernissen in Zeeland toegelaten. De Zeeuwse Staten moeten zeker ook aan de schoolmeesters hebben gedacht toen het ging om het toelatingsbeleid: ‘immers zich nu de occasie presenteert, mits ’t verloop
van Brabant ende Vlaenderen, van welgeleerde ende gequalificeerde personen in talen ende experientie’.132
Briels heeft er indringend op gewezen dat de immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden het niet gemakkelijk hebben gehad. ‘Uit allerlei gegevens blijkt duidelijk, dat de inwijkelingen, de uitzonderingen
daargelaten, hier als vreemdelingen zijn ontvangen en dit stempel nooit meer zijn kwijtgeraakt: tot de
“goede landtsaten” werden zij niet gerekend en het volwaardig burgerschap bleef hen ontzegd’.133 Hoeveel
argumenten Briels er ook bijhaalt, voor de Zeeuwse schoolmeesters gaat deze stelling niet op. De zuiderlingen kwamen niet in het buitenland terecht maar in een ander deel van de Nederlanden en voelden zich
daardoor niet ontheemd.134

Herkomst van de schoolmeesters in Staats-Vlaanderen
Toen in Staats-Vlaanderen sprake was van een meer stabiele situatie kon worden begonnen met het herinpolderen van geïnundeerd gebied. In het westelijk deel was dat vanaf het begin van de zeventiende eeuw,
in het oostelijk deel in de periode 1633-1645. Het ligt voor de hand om de aanpak ten aanzien van Zeeland
op een analoge wijze te benaderen, maar dan onderverdeeld naar deze twee gebieden. Voor het westelijk
deel de periode 1604-1630, voor het oostelijk deel de periode 1633-1670. In het eerste geval gaat het om, net
zoals bij Zeeland, ruim 25 jaar. In het tweede geval is de periode iets ruimer genomen omdat Hulst en het
Hulsterambacht eerst in 1645 definitief werden toegevoegd aan de Republiek. Vanwege hun geringe aantal zijn de Franse schoolmeesters in beide gevallen samengenomen met de Nederduitse schoolmeesters.
Voordat we daartoe overgaan nog een enkele opmerking over de herkomst van de schoolmeesters in de
korte, voorafgaande periode dat delen van het gebied onder het gezag waren van de Republiek: het laatste
kwart van de zeventiende eeuw. In die periode konden wij negentien schoolmeesters traceren. Van zeven
is de herkomst of de geboorteplaats bekend. Het waren zes Vlamingen en een Zeeuw. Bij die laatste hoort
de kanttekening dat de naam van die laatste – Anthonius de Meijere – doet vermoeden dat hij weliswaar
uit Zeeland afkomstig was maar dat zijn wortels in Vlaanderen zouden kunnen liggen.
In het westelijk deel van Staats-Vlaanderen werden in de genoemde periode 29 schoolmeesters aangesteld of toegelaten. Van twintig werden de geboorteplaats of de plaats van herkomst achterhaald. Tellen
we Vlaanderen en Brabant bij elkaar op dan blijkt het aantal gelijke tred te houden met het aantal schoolmeesters dat uit Zeeland afkomstig is.
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Tabel 6: Herkomst van de Nederduitse en Franse schoolmeesters in westelijk Staats-Vlaanderen, 1604-1630.

Herkomst

Zeeland
9

Committimus
1

Holland
2

Vlaanderen
7

Brabant
1

Ook hier bleef de stroom uitwijkelingen vanuit Vlaanderen na 1630 aanhouden. In de daarop volgende
periode tot 1650 waren onder de zestien nieuwe schoolmeesters er vijf uit Vlaanderen, vijf uit Zeeland en
twee uit Frankrijk. In deze periode is ook de eerste schoolmeester, die uit Staats-Vlaanderen zelf afkomstig
was.
In oostelijk Staats-Vlaanderen is de situatie in zoverre afwijkend dat het aantal immigranten is teruggelopen. De omstandigheid dat het hier gaat om een latere periode waarin de stroom vluchtelingen vanuit
de Zuidelijke Nederlanden inmiddels veel kleiner is geworden, is daaraan debet. Van de 26 schoolmeesters konden we van 15 de herkomst- of geboorteplaats achterhalen. In deze periode zien we trouwens ook
de eerste twee schoolmeesters die uit het gebied zelf afkomstig waren. Het gaat om Jaques Cappron, die in
zijn vaderstad Hulst in 1657 Frans schoolmeester werd. Francoijs Fierens, eveneens afkomstig uit Hulst,
werd in 1669 schoolmeester in Lamswaarde.
Tabel 7: Herkomst van de Nederduitse en Franse schoolmeesters in oostelijk Staats-Vlaanderen, 1633-1670.

Herkomst

Zeeland

Committimus

6

2

StaatsVlaanderen
2

Holland

Gelderland

Vlaanderen

elders

1

1

2

1

In Staats-Vlaanderen kwamen de eerste generaties schoolmeesters voor een deel uit Zeeland en voor een
kleiner deel uit Vlaanderen. Onmiskenbaar is dat het Zuid-Nederlandse aandeel in deze eerste lichtingen
aanmerkelijk geringer was.

Vroegere beroepen
Over de beroepen, die zij uitoefenden voordat zij als schoolmeester in Zeeland werden aangesteld of toegelaten, is minder bekend. Vanzelfsprekend zullen er onder de Zeeuwse schoolmeesters zijn geweest voor
wie het ging om hun eerste beroep. Pieter van den Broucke, de in 1588 aangetreden schoolmeester van
Koudekerke, is een dergelijk voorbeeld. Hij was ‘een jonckman in de vreese des Heeren opgevoet’. Van
Heijndrick Heijndricksen, vanaf 1601 schoolmeester in Vremdijke, werd opgemerkt dat hij ‘van joncks
op in de penne is opgevoet’.135 Een deel van de in Zeeland, het Committimus en Staats-Vlaanderen aangestelde schoolmeesters oefende dat beroep eerder uit voordat ze zich in Zeeland vestigden. Onder de
vluchtelingen uit Vlaanderen en Brabant waren er diverse. In de Zuidelijke Nederlanden was al een lange
traditie ten aanzien van het onderwijs. Niet alleen in de steden maar ook op het Vlaamse platteland waren
talrijke scholen en het onderwijs stond er op een hoog peil. Vele van deze schoolmeesters kozen voor de
Reformatie waarmee ze in de voetsporen traden van hun voorgangers.136
Van uit Antwerpen afkomstige immigranten is vast te stellen of zij dat beroep daar eerder uitoefenden
dankzij een lijst van schoolmeesters. Hoewel niet compleet, helpt deze bij het vaststellen van hun eerdere
p rofessie voordat zij naar Zeeland uitweken.137 Antwerpen kende een modern kwalitatief hoogstaand onderwijsnet, dat een grote aantrekkingskracht uitoefende. Het was bovendien internationaal georiënteerd
135 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1203.1 (21.1.1589); Classis Walcheren, inv.nr. 22 (24.12.1605).
136 Decavele, De dageraad van de Reformatie in Vlaanderen, I, 106-139, 285, 375-377, 396-397, 431, 525-528, 541, 549-550, 555; Decavele, De
eerste protestanten in de Lage Landen, 84-106.
137 De Groote, ‘De zestiende-eeuwse Antwerpse schoolmeesters’.
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vanwege de commerciële expansie. Ook Zeeuwse jongens en meisjes, van wie de ouders zich dat financieel
konden veroorloven, gingen naar Antwerpen om daar hun onderwijs te vervolgen. Schoolmeester Pe eter
Heyns had tussen 1576 en 1580 tien Zeeuwse meisjes in zijn school, waarvan vier uit Zierikzee, drie uit
Tholen, twee uit Middelburg en een uit Arnemuiden.138 Deze en andere relaties maakten het voor een deel
van de Antwerpse leerkrachten gemakkelijk als het ging om een keus te maken waarheen zij moesten gaan
toen hun positie in Antwerpen onmogelijk was geworden.139 In Antwerpen geboren en/of vandaar afkomstig waren elf Nederduitse schoolmeesters, acht Franse schoolmeesters en vier Latijnse schoolmeesters, 23
in totaal. Van hen oefenden er in ieder geval acht het onderwijzersvak in de stad van Brabo uit. Overigens
ging het ook wel eens omgekeerd. De in Antwerpen geboren Adriaen Rubbens was eerst schoolmeester in
Zierikzee, vervolgens korte tijd, van 1581-1582, schoolmeester in Antwerpen. Daarna in Bergen op Zoom.
Hij keerde in 1585 terug in Zierikzee als Frans schoolmeester.
Antwerpse schoolmeesters waren niet de enigen, die hun carrière vervolgden in Zeeland. Zo was de
in het Vlaamse Belle geboren Mattheus Boudeloot schoolmeester geweest in Heist alvorens hij in Wemeldinge aan de slag ging. Ook waren er die weliswaar vanuit de Zuidelijke Nederlanden waren gevlucht,
maar die eerst elders aan de slag gingen, bijvoorbeeld de Vlissingse schoolmeester Jacques Vercammen,
geboren in Antwerpen. Hij was eerder schoolmeester in Brielle. Een schoolmeester, die eerder in een stad
was gevestigd, opteerde daarvoor meestal ook in Zeeland. De Antwerpenaars weken dan ook vaak uit naar
Middelburg en in mindere mate naar de andere grote Zeeuwse steden. Voor een deel betekende het een
stap terug in hun carrière. Adriaen Tresel, kwam na een loopbaan, waarin hij vaak op de vlucht moest
vanwege zijn Calvinistische geloof, terecht in Mechelen waar hij rector van de Latijnse school was. Toen
hij opnieuw moest vluchten, werd hij in 1585 Latijns schoolmeester in Tholen, om kort daarop naar Delft
te gaan. Niet alle stedelijke schoolmeesters kwamen opnieuw in een stad terecht. Jacques Adriaens Buuck,
schoolmeester uit de stad Brugge, vervolgde zijn carrière in 1585 in het Walcherse dorp Meliskerke. Vier
jaar later werd hij schoolmeester in Westkapelle, weliswaar klein, maar niettemin een stad.140
Van de overigen is slechts van enkelen bekend wat hun vroeger beroep was. Er blijken nogal wat militairen te zijn geweest die voor het onderwijs kozen. David Crop bijvoorbeeld, die in 1598 schoolmeester
werd in Middelburg, was eerder militair. Joannes Badisco, die in 1614 als schoolmeester in Groede begon,
was eerder majoor. Pieter van den Berghe, die in 1639 in Sint Anna ter Muiden werd benoemd en Abraham Hochepiedt, die in 1648 begon in Moerspui, waren tot dan als soldaat actief. Mogelijk hadden ze
les gegeven aan kinderen van soldaten. Dat gold vermoedelijk voor de eerste schoolmeester van Sas van
Gent, Hendrik le Grand, die daar in 1644 begon.141 De in Gent geboren Pieter Moerman, die in 1595 in
de Zeeuwse hoofdstad was toegelaten als meester, was schoenmaker. Jan Jansse Stryt, de eerste gereformeerde schoolmeester in Tholen, was eerder letterzetter. De Vlaming Jacobus van Rentergem, die in 1592
onderwijzer werd in ’s-Heer Arendskerke, was bode geweest. Heijndrick Jansen, die in 1609 in Sirjansland
startte, was eerder kleermaker. Die verschillende beroepen sluiten aan bij de conclusies voor Leiden en
Delft waar is vastgesteld dat uit andere beroepen de overstap naar het onderwijs werd gemaakt.142 Een dergelijke overstap was gemakkelijk geworden omdat de gereformeerde schoolmeesters geen kennis van het
Latijn behoefden te hebben zoals wel het geval was met hun voorgangers van voor de Reformatie.
Voor de genoemde personen was het schoolmeestersvak een stap naar boven op de maatschappelijke
ladder. Maar het omgekeerde kon ook voorkomen. Jan Pantin was gevlucht uit Tielt waar hij secretaris was
geweest. In 1580 moest hij als schoolmeester in Oostkapelle aan de slag. Het was bittere noodzaak want
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hij had een gezin te onderhouden.143 Jan Speeck, ook afkomstig uit Tielt, was daar baljuw geweest. Hij was
gevlucht naar het noorden. Tijdens een reis was hij gevangen genomen. De vrijheid herkreeg hij eerst na
het betalen van een hoge losprijs. Berooid moest hij in 1587 opnieuw aan de slag om te zorgen voor zijn
vrouw en kinderen. Hij meldde zich in 1587 aan bij de classis Tholen en Bergen op Zoom, die hem hulp
beloofde. Al een maand na zijn aanmelding werd hij aangesteld als schoolmeester van Sint Annaland.144
Deze Vlamingen en de overige schoolmeesters uit de Zuidelijke Nederlanden waren goed onderlegd zodat
zij met succes konden beginnen aan een loopbaan in het Zeeuwse onderwijs. Bovendien werden zij nauw
betrokken bij de opbouw van de Gereformeerde kerk.

Voormalige rooms-katholieke geestelijken
Een klein aantal voormalige rooms-katholieke geestelijken besloot na de Reformatie te kiezen voor een
loopbaan als gereformeerd schoolmeester. Jacob Hermansen, eerder onder meer pastoor in Arnemuiden,
werd in 1574 schoolmeester aldaar. Aert Jorissen, monnik uit het klooster van de Jacobijnen in Zierikzee,
werd in 1582 schoolmeester in Haamstede om een jaar later in Dreischor te beginnen. Jacob Hendricxen
Oijvaer, de vroegere pastoor van ’s-Heer Arendskerke, begon in 1583 een nieuwe carrière als schoolmeester
in zijn woonplaats. De voormalige priester Anthuenis Willemsz. van den Bosch was onder andere monnik
in de abdij van Middelburg geweest. Hij was actief binnen de gereformeerde gemeente te Middelburg en
tot zijn verbanning uit die stad schoolmeester. Vanuit Londen keerde hij naar Zeeland terug. Hij werd in
1580 opnieuw schoolmeester, dit keer in Nieuwerkerk. Deze en andere voormalige roomse geestelijken
kregen een alimentatie toegekend. Het toepassen van een korting omdat zij uit diezelfde geestelijke goederen ook een traktement kregen als schoolmeester vond niet plaats.145
Dan waren er nog een aantal die elders woonden, tot de Reformatie overgingen en naar Zeeland
vluchtten. Jan Melancxs was diaken in de abdij van Zoetendale te Maldegem. Hij trad voor 1580 uit en
werd in 1583 schoolmeester in Hoedekenskerke. Andries van Doorne, monnik uit Grobbendonk, verliet
zijn klooster in 1581. Drie jaar later werd hij schoolmeester in Antwerpen. Na de val van die stad werd hij
in 1586 in Brouwershaven benoemd als Latijns schoolmeester. Christopher Thomasse de Lacu was onder
meer pastoor in Ekeren. Ook hij werd schoolmeester in het naburige Antwerpen. Later, vanaf 1589, was
hij schoolmeester in Middelburg en pestbezoeker. Tot slot Joost Boschaert en Levinus de Meulemeester,
monniken uit het klooster van Baudeloo te Hulst. Boschaert werd schoolmeester in Sint Maartensdijk. De
Meulemeester volgde hem en werd in 1593 schoolmeester in Sint Annaland.

Start van de schoolmeesters
Kandidaten konden zich melden of het plaatselijke bestuur of de kerkenraad ging op zoek. De kerkenraad
van Aardenburg gaf in 1579 opdracht om naar een schoolmeester te gaan zoeken in Nevele. Het werd er ten
slotte een uit Gent, die het echter al na drie dagen voor gezien hield en weer vertrok. Ook uit Engeland,
waar talrijken hun heil hadden gezocht na de repressie, kwamen schoolmeesters. Diezelfde Aardenburgse
kerkenraad liet in 1579 een schoolmeester uit Engeland ontbieden.146 Het was van groot belang te kunnen
beschikken over de juiste informatie waartoe op het platteland de predikant de meest aangewezen persoon was. In Biggekerke werd Joannes van Aecken in 1583 de eerste predikant. Hij was tevoren dominee
geweest in Assenede. Toen men het jaar daarop een schoolmeester wilde aantrekken, suggereerde de pre143 ZA, Rekenkamer van Zeeland, B, inv.nr. 24352.
144 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1203.1 (30.7.1589); Rekenkamer van Zeeland, B, inv.nr. 29691; Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 1
(1.6, 13.7.1587). Hollevoet, Stadsrekeningen Tielt: 1500-1610, passim.
145 Notulen van de Staten van Zeeland, 1578-1579 (collegiaalboek), (18.12.1578, 27.2, 22.5, 17.7, 19.11.1579). De alimentatie van Anthuenis
Willemsz. van den Bosch werd in 1584 op diens verzoek verhoogd van 72 gulden tot 100 gulden. ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 469,
30.8.1584.
146 Van Vooren, ‘Aardenburg in de woelige jaren 1578-1583’, 215.
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dikant Jan Haerman. Hij was eerder schoolmeester in datzelfde Assenede en verbleef in Leiden. Inderdaad
bleek hij bereid te zijn naar Biggekerke te komen.147
In deze jaren was vanwege de oorlogsomstandigheden de oriëntatie voor potentiële schoolmeesters
niet langer in zuidelijke richting, maar naar het noorden. De predikant Geerard Maresch uit Terneuzen
ging in 1595 in Zuid-Beveland op zoek naar een geschikte schoolmeester.148 Na de verovering van de delen van Vlaanderen en Brabant, die zich aan de zijde van de Opstand hadden geschaard, vluchtten vele
onderwijsgevenden naar het noorden. Het verlangen dat hun geboortegrond heroverd zou worden en zij
konden terugkeren, bleef bij velen levend. Voor zover zij zich schriftelijk verbonden, aarzelden zij niet
een voorbehoud te maken. Lucas Claysosne liet in 1584, toen hij zich verbond aan de Latijnse school van
Middelburg, vastleggen dat als de stad Gent, waar hij eerder rector was, weer een beroep op hem zou doen
om terug te keren, hij om die reden Middelburg mocht verlaten.149

Klachten over te weinig inkomsten
Deze beginnende schoolmeesters hadden het vaak niet gemakkelijk. Een deel kon nauwelijks rondkomen. De zoëven genoemde Jan Haerman, schoolmeester in Biggekerke, kon het vanwege zijn grote gezin
niet bolwerken en had een forse huur te betalen. Daarom keerde hij nog in hetzelfde jaar, 1584, terug naar
Leiden. Karel Schillewaert, schoolmeester in Domburg, was gedwongen om in 1582 naar Brugge te vertrekken ‘door noot’. Andries Adriaensen, de schoolmeester van Aagtekerke, kon, hoewel hij de huur van
zijn huis vergoed kreeg, met de schoolgelden niet voldoende verdienen voor zijn gezin en daarom deden
schout en schepenen van zijn woonplaats in 1588 hun best om een traktement te verkrijgen bij Gecommitteerde Raden. Over Christoffel Hagenboucher, schoolmeester in Brouwershaven, werd in 1593 geschreven
dat hij ‘een schamel man [was] [….] belast met vele kinderen’.150
Een deel van deze schoolmeesters was berooid in Zeeland aangekomen. Pieter Oste uit Dendermonde
had nogal wat eigendommen in het land van Waas en Gent en in zijn eigen woonplaats. Vanwege de oorlog verloor hij die. Hij kon in 1583 aan de slag als schoolmeester van Kapelle maar de daarmee ontvangen
verdiensten vormden dan ook zijn enige bron van inkomsten. Die waren ‘weynich ende cleene’. Hij en zijn
gezin moesten in armoede leven. Hadden sommige schoolmeesters nog wat kunnen redden, dan was hun
kapitaaltje vaak spoedig op. Jan Oude Jans uit Sluis was voorzien ‘in syn quartier van groote middelen
ende nu, Godt betert, door de langdurige orloge alle zynen middelen met zyn huysfrou ende cleene kinderkens geconsumeert heeft’, zo moest de rentmeester van de geestelijke goederen in 1587 constateren.151
Weliswaar was het traktement uit de geestelijke goederen, waarover in de volgende paragraaf uitvoeriger, een belangrijk voordeel omdat dit een gegarandeerde inkomstenbron was, voldoende was het niet.
De schoolgelden waren een noodzakelijke aanvulling. Juist hier wrong de schoen. Na een periode waarin
er op het platteland nauwelijks mogelijkheden waren om onderwijs te volgen, begon dit schoorvoetend
op gang te komen. Het aantal leerlingen was in die beginperiode gering. Toen de kerkenraad van Koudekerke in 1580 verzocht om een traktement voor hun aan te stellen schoolmeester voorspelden zij dat de op
te richten school ‘ten eersten cleene zijn zal’. De schoolmeester van Dreischor, Leonardt Warijn, moest in
1589 constateren dat ‘de ouders traech sijn om haere kinderen te doen leeren’. Zijn collega van Zonnemaire, Pieter uut den Broucke, die zeven kinderen te onderhouden had, klaagde ook al over ‘het cleyn ghetal
der schoolkinderen’. In Tholen en Zuid-Beveland was het niet anders. Geraert van der Tale in Vossemeer
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verzuchtte in 1593: ‘belangende ’t proffijt van de schoolgaende kinderen en can nijet veel maken, dewijle
die cleyn in getale zijn’. Schoolmeester Jan van den Stichele in ’s-Heer Arendskerke had maar weinig inkomsten uit de schoolgelden ‘d’welke seer sober’ waren om zijn vrouw en drie kinderen te onderhouden.152
Bovendien moest de schoolmeester de kinderen van de armen gratis onderwijzen. Soms betekende dat
een extra uitgaaf voor hem. In Domburg arriveerden veel vluchtelingen uit Vlaanderen, Brabant en elders,
die geen schoolgeld konden betalen. Vanwege het grote aantal was schoolmeester Gabriel Pauwels in 1589
verplicht een groter huis te huren om zo de kinderen een plaatsje te kunnen geven. Daar kwam nog bij dat
in de zomer het aantal leerlingen sterk terugliep of zelfs tot nul daalde omdat de kinderen meehielpen
op het land. De schoolmeester van Poortvliet had in de zomer van 1593 slechts zeven kinderen, die drie
stuivers per maand betaalden. Nu liep het aantal schoolgaande kinderen in de zomer altijd terug, maar
tegen het eind van het volgend jaar bleek dat het aantal ook tegen de winter laag bleef. Hij had er toen
niet meer dan veertien of vijftien. Het hoeft niet te verbazen dat soms veel moeite moest worden gedaan
om een nieuwe schoolmeester te krijgen, zeker als de plaats excentrisch was gelegen. De kerkenraad van
Lillo klaagde in 1604 over de bedankjes: ‘want veele om de cleynheijt der gagiën ende ongelegentheijt der
plaetzen desen dienst refuseerden’.153
Dergelijke klachten over hun inkomsten kwamen niet van de rectoren van de Latijnse scholen. De
stadsbesturen stelden hen financieel tevreden hoewel het ook voor hen geen gemakkelijke tijden zullen
zijn geweest. In ieder geval schoot er weinig over. Zo moest de Middelburgse rector zijn ondermeester
uit eigen zak betalen. Dat deze niet ruim betaald werd, kon de betrokkene, Leonardus Moyaert, beamen.
Hij had nauwelijks geld om kleren te kopen en was daarom ‘niet wel in het habijt’. De kerkenraad besloot
in 1590 om hem te voorzien van kleren en een mantel omdat men in hem een toekomstig predikant zag.
Inderdaad werd hij nog in hetzelfde jaar predikant van Domburg en Aagtekerke.154
Soms kon uit de dorpskas steun worden gegeven aan schoolmeesters. Maar dat was eerder uitzondering dan regel. Schoolmeester Jan de la Gaij was naar Yerseke gekomen nadat hem was toegezegd dat de
huur van zijn huis vergoed zou worden. Hij kreeg dat slechts een jaar. Na vele pogingen om alsnog betaling te krijgen – het dorpsbestuur verklaarde dat ‘die middelen by ons niet en syn’ – wendde hij zich in
1596 ten einde raad tot prins Maurits om betaling van het achterstallige. De prins, die toen in het naburige
Kruiningen was, kon weinig anders voor hem doen dan het verzoekschrift door te sturen aan de Staten
van Zeeland.155
Dan was er nog de oorlog die veel onzeker maakte. Geraert van der Tale, de schoolmeester van Vossemeer, die vijf kinderen had en wiens vrouw was overleden, klaagde in 1589 dat hij weinig had verdiend
omdat alle pachters en landlieden waren gevlucht toen Parma Bergen op Zoom had belegerd en Zeeland
dreigde aan te vallen. Ook Coenraedt de Voghel, Latijns schoolmeester in Tholen, had het om diezelfde
reden moeilijk. Hij stuurde zijn vrouw met vijf kinderen naar Delft en had ondertussen ook nog een ondermeester en ondermeesteresse te onderhouden. Jacobus Cornet, schoolmeester in Poortvliet, kreeg in
1593 zijn zuster met haar twee kleine kinderen in huis nadat haar man gesneuveld was bij het beleg van
Hulst. Totaal berooid kwam zij in Poortvliet bij haar broer, die gedwongen was haar en haar kinderen
in zijn gezin op te nemen. In dergelijke omstandigheden waren Gecommitteerde Raden nog wel eens
genegen een eenmalige gift te schenken. Zo kreeg Leonardt Warijn, schoolmeester in Dreischor, in 1588
vanwege de armoede die hij leed met zijn vrouw en vijf kleine kinderen een bedrag van 36 gulden om de
komende winter door te komen. Meester Leonaert Jobsen in Haamstede kreeg in hetzelfde jaar 18 gulden,
ook wegens zijn armoede. Verder dan die ene winter kwamen ze meestal niet met een dergelijk bedrag.
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ZA, Rekenkamer van Zeeland, B, inv.nr. 24342; Staten van Zeeland, inv.nrs. 1207 (13.3.1593), 1211.1 (16.1.1596).
ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 1203.2 (19.9.1589), 1209.2 (12.10.1594), 1219 (20.10.1604). Rekenkamer van Zeeland, B, inv.nr. 29741.
Nagtglas, De algemeene kerkeraad, 113.
ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 902 (29.8.1596).
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Warijn en Jobsen moesten het jaar daarop opnieuw om een gift vragen. De nood van de al genoemde Van
der Tale was in 1593 zo gestegen dat hij gedoemd was ‘in armoede te vergaen ende zyn kinderen voor de
goede luyden deure te zenden’ om te bedelen. Ook in Walcheren hadden sommige schoolmeesters het
niet breed. Remeeus Michielsen Bauw klaagde in 1598 over de dure tijden en over het feit dat hij schulden
had moeten maken. Zijn vrouw had een lelijke val gemaakt waardoor ze niet meer in staat was te werken.
Bauw had ook nog kinderen ‘die nyet een stuver en weten te verdienen’. Gecommitteerde Raden gaven
hem eenmalig 36 gulden. In Zuid-Beveland was het niet anders. De rentmeester van de geestelijke goederen moest in 1595 constateren dat er ‘grote armoede onder eenighe schoolmeesters’ was.156
De oorlog zorgde ook voor hoge belastingen waardoor voor veel ouders het schoolgeld niet was op te
brengen. Dominique Goijvaerts, schoolmeester in Oosterland, had ‘seer weijnighe avantagie van de kinderen … overmits d’armoede en cleijne winninghe der ouderen’. Schoolmeester Jan Camerlincx in Poortvliet
meldde in 1581 dat ‘’t schoelgelt weynich bybrengt’.157 Uiteraard troffen de hoge lasten ook de schoolmeesters zelf. Dirck Adriaensz. Valcooch, de schoolmeester van Barsingerhorn, een dorp in de buurt van Schagen in Noord-Holland, schreef in zijn Regel der Duytsche Schoolmeesters, verschenen in 1591, dat de meesters
alle reden tot klagen hadden:
Om dat dick en vaecken een sober regiment
By den Schoolmeesters hier te lande wort bekent
Om redenen dat haer salarium is wat magher,
Waer deur sy dick moeten zijn een clagher.158
Inherent aan deze omstandigheden was dat de verbintenis van de schoolmeester met het dorp vaak van
korte duur bleef. Velen vertrokken al snel naar elders om meer te kunnen verdienen. Pauwels van Brussel
ging in 1600 naar Zierikzee wegens het ‘sobere pensioen’ dat hij in Dreischor genoot. Sommigen zagen
zich gedwongen om een ander beroep te kiezen. Anderen probeerden door nevenactiviteiten hun inkomsten aan te vullen. Dat kon op tegenstand stuiten. Cornelis Florissen, schoolmeester in Poortvliet, kreeg
van de rentmeester van de geestelijke goederen toestemming om zich te belasten met het delven van de
graven in de kerk en op het kerkhof. Toen het dorpsbestuur daarvan hoorde, werd dit de schoolmeester
verboden op straffe van ontslag. Er klinkt veel door van teleurstelling in de woorden die Florissen daarover schreef in 1604: ‘zoo dat den armen schoolmeester genoech gequelt wert door zulcke en meer anderen
dreijgementen’.159
De individuele klachten over karige inkomsten werden in de eerste helft van de zeventiende eeuw allengs minder. De economisch gunstiger omstandigheden en het toenemende schoolbezoek waren daaraan debet.

156 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 471 (9, 20.9, 28.10, 4.11.1588, 21.6.1589), 1202 (6, 8.8, 31.10.1588), 1203.1 (29.5, 12.9.1589), 1207 (13.3.1593),
1210.1 (19.2.1595); Rekenkamer van Zeeland, B, inv.nrs. 27232, 29691, 29701, 29741. Van der Doe, ‘Een herder voor West-Souburg’, 152.
157 ZA, Rekenkamer van Zeeland, B, inv.nrs. 27232, 29661.
158 De Planque, Valcooch’s Regel der Duytsche schoolmeesters, 199.
159 ZA, Rekenkamer van Zeeland, B, inv.nrs. 27342, 29911.
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2.6

Een dekkend net

Toen de classis Zuid-Beveland op 4 mei 1579 in Kapelle voor het eerst bijeenkwam was het eerste besluit
dat zij nam: ‘Dat men aerbeyden soude dat op alle plaetsen mochten goede scholmeesters, die van de religie zyn, ghestelt worden, die de jonckheyt souden onderwyse in de godsalicheydt ende goede seden’.160
Overal gereformeerde schoolmeesters was de wens van kerk en overheid. Dat ideaal zou voor wat betreft
de grote dorpen in het eerste kwart van de zeventiende eeuw bereikt worden. Ongeveer vijftig jaar later
hadden ook de meeste kleine dorpen hun eigen schoolmeester. De aanstelling vond vaak plaats op initiatief van de gereformeerde classes met steun van de Staten van Zeeland. Daarmee was voor elk Zeeuws kind
de mogelijkheid geschapen om op loopafstand naar school te kunnen gaan. Binnen driekwart eeuw had
Zeeland een dekkend net van onderwijsvoorzieningen gekregen. Alleen het tempo verschilde per eiland,
zoals we nog nader zullen zien.
In paragraaf 4 is de komst van de eerste gereformeerde schoolmeesters tot omstreeks 1590 beschreven.
Daarop aansluitend gaan we na hoe het dekkend net van scholen op het Zeeuwse platteland tot stand
kwam en welke factoren daarbij van invloed waren. Daarna komt de situatie in het Committimus en
Staats-Vlaanderen aan de orde. Maar eerst staan we stil bij de beschikbaarstelling van traktementen door
Gecommitteerde Raden.

Geestelijke goederen
De eigendommen van de rooms-katholieke goederen werden nadat Zeeland onder het gezag van de prins
van Oranje was gebracht, geconfisqueerd door de Staten. Daarbij werd uitgegaan van het beginsel dat
deze goederen ‘ad pios usus’ moesten worden gebruikt. Dat betekende dat het doel waarvoor de goederen
waren bestemd, werd gerespecteerd. Maar de baten waren in plaats van voor de Rooms-katholieke kerk
voortaan bestemd voor de Gereformeerde kerk. Deze kreeg ook de beschikking over de kerkgebouwen.
De Staten stelden op de eilanden rentmeesters aan. Zij beheerden deze geestelijke goederen en deden uitbetalingen. Al snel werden goederen verkocht voor de delging van de schulden als gevolg van de oorlogsvoering. De Staten verplichtten zich als contraprestatie om de nadelige saldi van de rentmeesters uit de
algemene middelen van het gewest bij te passen.161
Uit de geconfisqueerde geestelijke goederen werden onder meer de kosten van de predikanten, maar
ook van de schoolmeesters, voorzangers en kosters voldaan. Deze betalingen lagen in het verlengde van
de vroegere bestemming. Voor de Reformatie hadden de pastoors, kapelaans, kosters, schoolmeesters en
organisten inkomsten genoten uit deze goederen. Nu werden die baten bestemd voor hun gereformeerde
opvolgers. De eerste schoolmeester die een dergelijk traktement kreeg was Jan de Kriekele in Zoutelande.
De Staten kenden hem in 1578 een gage toe van 100 gulden als vergoeding voor het houden van school, het
bekleden van de functie van koster en het luiden van de klok voor de kerkdiensten.162
Het werd daarbij als vanzelfsprekend ervaren dat de overheid het onderwijs steunde. Het stadsbestuur
van Domburg stelde in 1581 dat ‘d’onderhoudynghe van goede scholen een deel des godsdienste is’. Volgens de gereformeerden waren de Staten hiertoe eenvoudigweg verplicht. De kerkenraad van Koudekerke
vond in 1580 dat de ‘Staten van Godsweghen verbonden syn op de scholen ende godsdienst goede achtinghe te hebben, dewyle dat het zelvighe des gemeenen vredes is dienende’.163 Afgezien van het feit dat
de Staten het laatste niet als uitgangspunt namen, onderschreef de gewestelijke overheid inderdaad zijn
verantwoordelijkheid voor de gereformeerde religie en het onderwijs.
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Bouterse, Classicale Acta, 376.
Heeringa, ‘Het beheer der geldmiddelen van Zeeland’, 202-205; De Jonge van Ellemeet, Geschiedkundig onderzoek, 267-281.
Notulen van de Staten van Zeeland, 1578-1579 (boek van resolutiën), 400; Idem (collegiaalboek), 8.10.1578).
ZA, Rekenkamer van Zeeland, B, inv.nr. 24342.
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Gaandeweg ontwikkelde zich een procedure voor het toekennen van traktementen uit de geestelijke
goederen. Het besluit om voor een plaats een traktement toe te kennen, werd veelal genomen door de Staten nadat een verzoek daartoe was ingediend. Was eenmaal een gage door de Staten verleend, dan was het
de bevoegdheid van Gecommitteerde Raden het salaris toe te kennen aan de volgende schoolmeester. Gecommitteerde Raden namen ook wel zelfstandig een dergelijk besluit tot toekenning van een traktement,
maar dan steeds vanwege het feit dat er eerdere precedenten waren. Gecommitteerde Raden vermeldden
in hun resoluties dat zij de benoeming goedkeurden en vergewisten zich ervan dat de kandidaat de instemming had van kerkelijke zijde. Als regel stond dit bij voorbaat vast omdat dit uit de aanvraag bleek.
De goedkeuring was een formaliteit omdat Gecommitteerde Raden zich niet verzetten tegen de kandidaat. Zij verleenden vervolgens een ordonnantie of bevelschrift tot betaling aan de rentmeester van de
geestelijke goederen in het betreffende eiland. Met deze ordonnantie vervoegde de nieuwe schoolmeester
zich bij de rentmeester waarna hij zijn gage uitbetaald kreeg tegen overlegging van een kwitantie. Vaak
gebeurde de uitbetaling van het jaarlijkse bedrag in twee of vier termijnen. Eerst na afloop van de termijn
vond de uitbetaling plaats.
Al snel werd uitgemaakt dat de regeling in principe niet gold voor de schoolmeesters van de zes steden
die zitting hadden in de Staten, wel voor de voorzangers in de steden. Het precedent voor deze zienswijze
werd gevormd door het verzoek van de stad Veere in 1580. De magistraat verzocht een traktement uit de
geestelijke goederen voor een aan te trekken Latijns schoolmeester. Gecommitteerde Raden gingen daar
niet op in. Veere zal in het voorbeeld van Tholen een goede aanleiding hebben zien. Inderdaad was aan
de Thoolse schoolmeester een traktement toegekend, maar hij fungeerde als voorzanger en als zodanig
werd de gage dan ook beschouwd. De voorzanger van Veere kreeg al een jaarlijks bedrag. Toekenning van
traktementen voor de stedelijke schoolmeesters zou een nog zwaardere belasting hebben betekend voor
de geestelijke goederen omdat de rentmeesters voortdurend met negatieve saldi werden geconfronteerd
en de Staten steeds moesten bijspringen. Dat Gecommitteerde Raden in 1580 een soortgelijk verzoek van
Zierikzee wel honoreerden voor de rector in die stad was geen afwijking van deze regel. Het besluit was
genomen vanwege de uitzonderlijk slechte financiële positie van de stad als gevolg van het beleg en het
jaarlijkse bedrag van 100 gulden zou slechts drie jaar worden uitbetaald.164 Toch was er wel een uitzondering. De Latijnse schoolmeester van Goes ontving een traktement. Die uitzonderingspositie dankte de
stad vermoedelijk aan de overeenkomst over de geestelijke goederen uit 1581. Toen Zierikzee het nog eens
probeerde in 1592 moest Adriaen Cooper, het Zierikzeese lid van Gecommitteerde Raden, hen teleurstellen. ‘Door dien die rectoors van der scholen binnen die steden alomme in Zeelandt vanweghen die gemeene saecke niet en wort toegeleyt […] en dat men alhier daertoe egheensins en soude cunnen gecommen
propter consequentias’.165
Dat de Goese rector inderdaad werd beschouwd als een uitzondering bleek in 1590. Zijn collega ter
plekke, de Franse schoolmeester Anthonij van den Broucke, verzocht ook in 1589 een gage. Dat werd echter afgewezen ‘alsoo gheen schoolmeesters binnen de steden gaigen by de ghemeene zaecke toegheleyt
worden’.166 Twee jaar later werd dat nog eens duidelijk herhaald naar aanleiding van het verzoek van Jacques Herbault, die was toegelaten als schoolmeester in Hulst en om een traktement had gevraagd. ‘Alsoo
de scholasters in de steden by den magistraeten van de steden ende niet van de gemeene zake gesalarieert
worden’. Voor zover schoolmeesters in de steden een traktement kregen uit de geestelijke goederen was
dit alleen het geval vanwege het feit dat ze tevens voorzanger waren. In de grote steden was dit echter

164 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 467 (9.5, 30.6, 22.7, 17.10.1580); Stad Veere, nr. 2036. De Jonge van Ellemeet, Geschiedkundig onderzoek,
197-198.
165 GA Schouwen-Duiveland, Kerkenraad Hervormde gemeente te Zierikzee, inv.nr. 54 (9.1.1592, 18.4.1593).
166 Omdat Anthonij van den Broucke veel moeite had moeten doen om een besluit te krijgen op zijn verzoek kreeg hij als compensatie een
eenmalig bedrag van 25 gulden. ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 471 (12.4.1589), 472 (15.2.1590).
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slechts voor een beperkt aantal het geval. In een kleine stad kon het ook wel eens gebeuren dat de schoolmeester, behalve voorzanger, tevens koster was. In Reimerswaal was dat het geval en dan kreeg hij ook
als koster een traktement. Dit waren echter uitzonderingen omdat schoolmeesters in de steden slechts
zelden koster waren.167
In beginsel kregen alleen de schoolmeesters op het platteland en in de overige, kleine steden een dergelijk traktement. Daarbij werd nadrukkelijk aangetekend dat dit mede was vanwege het voorzingen en
voorlezen in de gereformeerde kerk in hun woonplaats, voor het kosterschap en vaak ook voor het klokluiden.168 Toen Jan Slabbaert, schoolmeester in Nieuwerkerk, in 1587 een extra bedrag verzocht omdat hij
ook fungeerde als voorzanger en voorlezer in het naburige Ouwerkerk, wezen Gecommitteerde Raden
dat af. Dit werk diende door de schoolmeester van Ouwerkerk te worden verricht ‘oft sulck een daertoe
beropen die ’t beyde can bedienen’. Toen de predikant van Lillo, Gerardus Schepens, in 1592 toestemming
ontving om uit te zien naar een schoolmeester voor de schooljeugd in het fort kreeg hij opdracht om er een
te zoeken die tevens voorzanger en koster zou kunnen zijn.169 Vooral de koppeling aan het voorzangerschap zou later een essentieel onderdeel zijn bij het toekennen van het traktement. Het resulteerde erin
dat het traktement alleen werd uitbetaald aan de schoolmeester voor zover deze tevens voorzanger was.
Later werd voor enkele kleine plaatsen zonder kerk een uitzondering gemaakt.
De traktementen die op deze wijze beschikbaar kwamen voor de schoolmeesters-voorzangers waren
niet voldoende. Maar ze boden wel een basis en als zodanig waren ze dan ook van groot belang voor het
aantrekken van schoolmeesters. Aangevuld met de schoolgelden en eventuele andere vergoedingen van
de kerk of het plaatselijk bestuur kon de schoolmeester de noodzakelijke inkomsten verwerven voor hem
en zijn gezin. Was er geen traktement uit de geestelijke goederen beschikbaar, dan was het vrijwel onmogelijk voor een schoolmeester om zich te handhaven. Zeker als het ging om kleine plaatsen met een gering
inwoneraantal. Daar waren immers ook de baten uit de schoolgelden gering. Alleen een traktement uit
de geestelijke goederen maakte het dan mogelijk om hier toch een schoolmeester aan te kunnen trekken.
Om de gewestelijke lasten te financieren waren de meeste eigendommen, die behoorden tot de geestelijke goederen op Walcheren, in de tweede helft van de jaren 70 van de zestiende eeuw verkocht om oude
schulden af te lossen. Hetzelfde gebeurde op Schouwen en Duiveland in de periode 1580-1591.170 Een decennium later waren er opnieuw ernstige financiële problemen. De Rekenkamer attendeerde de Staten in
1601 op de alsmaar toenemende subsidies voor de polders, die het financieel moeilijk hadden – genoemd
werden Dreischor en Noord-Beveland – en de groeiende lasten voor de traktementen van predikanten,
schoolmeesters, voorzangers en kosters. In die omstandigheden suggereerde de Rekenkamer dat de ambachtsheren en ingelanden van de nieuwe polders de lasten voor hun predikanten en schoolmeesters
moesten dragen. De Staten gingen daar niet op in. Twee jaar later werd de kwestie actueel doordat de Staten zich naar aanleiding van het predikantstraktement in Colijnsplaat – de polder was daar kort tevoren,
in 1598, ingedijkt – op het standpunt stelden dat de ambachtsheer, de graaf van Hohenlohe, daarin moest
voorzien. De Staten haalden bakzeil. Hun stelling dat de ambachtsheer het traktement kon betalen uit de
tienden op de als geestelijke grond aangemerkte landen was onhoudbaar toen bleek dat in het octrooi tot
bedijking was vermeld dat deze tienden zonder enige voorwaarde waren afgestaan. Het zou bovendien tot
scheve verhoudingen hebben geleid.
In 1603 werd besloten om niet alleen de opbrengsten van de geestelijke goederen maar ook van de
167 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 468 (19.5.1582), 472 (28.12.1591).
168 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 467 (18.11.1580, 15.4.1581), 469 (7.1.1584), 471 4.8.1587, 29.3, 12.4, 13, 21.5.1588), 472 (8.11.1589). In
1590 hadden Gecommitteerde Raden als enige uitzondering het verzoek van de ambachtsheer van Kloetinge ingewilligd om de
kosterie-goederen aan hem te vergunnen. De Jonge van Ellemeet, Geschiedkundig onderzoek, 235-236. Maar ook in Kloetinge was de
schoolmeester-voorzanger tevens koster. GA Goes, Hervormde gemeente te Kloetinge, inv.nr. 834.
169 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 471 (27.1.1587), 472 (20.7.1592).
170 De Jonge van Ellemeet, Geschiedkundig onderzoek, 76, 88-89, 157-158.
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overige geconfisqueerde goederen en het batig saldo uit de domeinen van Zeeland te bestemmen voor de
betaling van de traktementen. Moest in 1604 de rentmeester van Walcheren worden bijgestaan met een
bedrag van 3.000 gulden, twee jaar later was dat al opgelopen tot 12.000 gulden. Werden voorheen de
inkomsten van de geestelijke goederen als uitgangspunt genomen bij het inwilligen van verzoeken om
nieuwe traktementen voor predikanten of schoolmeesters, dat werd onmogelijk. In 1652 werd dan ook besloten dit uitgangspunt los te laten. Het werd gewoonte dat de rentmeesters van de geestelijke goederen
extra bedragen kregen uitgekeerd uit de algemene middelen van het gewest voor hun uitgaven. Het ging
daarbij om zeer grote sommen. Zo bedroeg in 1744 het totaal van de subsidies uit de algemene middelen
voor de vier rentmeesters op de Zeeuwse eilanden het forse bedrag van 71.520 gulden.171
De toekenning van gages maakte onderdeel uit van het krachtenspel tussen de zes stemhebbende steden in de Zeeuwse Staten. Doordat toekenning van een traktement bevoordeling kon betekenen van een
van de leden, vergde het intensief overleg op informele basis om te komen tot een zodanige besluitvorming dat alle of zoveel mogelijk leden zich daarin konden vinden. De Staten hadden het zich bovendien
niet gemakkelijk gemaakt door geen eenduidig beleid te voeren ten aanzien van de hoogte van de traktementen. Onderlinge naijver was het gevolg. In 1591 had het Adriaen Cooper veel moeite gekost om de
gage van de Franse schoolmeester voor het voorlezen en -zingen in de Waalse kerk in Zierikzee verhoogd
te krijgen tot 60 gulden. In een brief stelde hij zijn vriend, de predikant Henricus Brandt in Zierikzee,
daarvan op de hoogte. Maar tegelijk verzocht hij Brandt dit beslist niet verder te vertellen. De voorzangers
in de steden verdienden op dat moment 40 gulden en indien het besluit bekend zou worden, zouden de
andere voorzangers ook gaan vragen om verhoging. Eerder dat jaar hadden Gecommitteerde Raden op
een verzoek van de voorzangers in de vier Walcherse steden Middelburg, Vlissingen, Veere en Arnemuiden besloten dat zij geduld dienden te hebben.172
Eerst in 1652 en 1653 besloten de Staten alle traktementen van de voorzangers in de zes stemhebbende
steden te verhogen tot 100 gulden per jaar, hetzelfde bedrag dat ook de meeste schoolmeesters-voorzangers op het platteland kregen. Die gages waren aanvankelijk veelal niet hoger dan 50 gulden. Vanaf het
eind van de jaren tachtig van de zestiende eeuw waren deze opgetrokken waarbij vaak als contraprestatie
was vastgelegd dat de schoolmeester voor dat bedrag de klok moest luiden of de kerk schoon diende te
houden. Per eiland konden de gages verschillen. Zo bleef in Zuid-Beveland een deel van de traktementen
beneden de 100 gulden omdat de schoolmeesters ook uitkeringen kregen uit de kerkelijke goederen van
hun standplaats.173 Het bedrag dat de onderwijzers kregen bleef ver achter bij dat van de predikanten.
De dominees op het platteland kregen 300 gulden, die in de stad 400 gulden. Vanaf 1591 werden deze
bedragen enkele malen verhoogd tot 500 en 600 gulden en werd daar nog eens een bedrag van 150 gulden
aan toegevoegd. Bovendien kregen de predikanten al snel toelagen voor hun huisvesting en persoonlijke
toelagen als ze gehuwd waren en kinderen hadden. Schoolmeesters kregen dat in beginsel niet, maar zij
hadden, in tegenstelling tot de predikanten, andere inkomsten zoals de schoolgelden.174
Het in overweging nemen van verhogingen of van nieuwe traktementen voor predikanten en schoolmeesters vergde een omzichtig beleid. Niet alleen wenste men zuinig om te gaan met de beschikbare middelen, belangrijker was dat rekening werd gehouden met de belangen van de zes steden, die zich op hun
beurt verantwoordelijk voelden voor het omliggende platteland. Het gevolg was dat besluiten bij herha171 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 475 (9.5.1601), 552 (3, 6.2, 7.3.1744). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten
van Zeeland, 1601 (26.1), 1603 (49, 68, 93-94, 102, 194, 219, 289-290), 1604 (128, 157, 159, 177, 178, 194, 215, 253), 1606 (40).
172 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 472 (12.3, 12.4.1591). GA Schouwen-Duiveland, Kerkenraad Hervormde gemeente te Zierikzee, inv.nr. 54
(11.11.1591).
173 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties van de Staten van Zeeland, 1652 (23.7), 1653 (27.9). Voorbeelden van
verhogingen van gages: Elkerzee - ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 471 (12.4,21.5.1588); Gapinge – Idem, inv.nr. 472 (26.1, 24.3.1590);
Hoedekenskerke – Idem, inv.nrs. 474 (14.12.1600), 475 (17.1.1601); Vremdijke – Idem, inv.nr. 472 (8.12.1590, 5.2.1591); Sint Annaland,
Idem, inv.nr. 1821 (183v., 1.7.1592).
174 De Jonge van Ellemeet, Geschiedkundig onderzoek, 90; Scaldis, ‘Snippers uit de oude doos. Over Predikants-tractementen’.
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ling werden uitgesteld. Zo duurde het zeven jaar voordat de Staten in 1639 de gage voor de schoolmeester
in Schakerloo verdubbelden. Die kreeg tot dan slechts vijftig gulden. Daar was intensief informeel overleg
aan vooraf gegaan. Het besluit was het sluitstuk van een ingewikkeld compromis. Aanvankelijk had de
stad Tholen gedreigd niet in te stemmen met het toekennen van onder meer een verhoging van het traktement voor de predikant in Kerkwerve indien niet tegelijkertijd tot een gage voor de schoolmeester van
Schakerloo zou worden besloten. Dat was voor de classis Schouwen-Duiveland aanleiding om over te gaan
tot de ongebruikelijke stap om een brief te schrijven aan het stadsbestuur van Tholen. De classis verzocht
de Thoolse magistraat om toch te willen instemmen met een dergelijk besluit met een beroep op hun morele verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de religie. Voorts werd besloten ook via de baljuw en
burgemeester Huygens van Tholen te bewerkstelligen dat de Thoolse magistraat akkoord zou gaan. Op 28
oktober 1639 bezegelden de Zeeuwse Staten het uiteindelijke resultaat. Naast de gage voor de schoolmeester van Schakerloo besloten de Staten om traktementen beschikbaar te stellen voor een vijfde predikant
in Vlissingen, een derde predikant in Veere, verhoging van het traktement van de predikant in Kerkwerve
en een positieve houding ten aanzien van het verzoek voor vergoeding van de onkosten van de predikant
van Borssele voor het gaan naar de classisvergaderingen. Door intensief overleg was dit het slotakkoord.175
In 1649 werd een dergelijk besluit genomen, dat eveneens bereikt werd na jarenlang overleg. De Staten stemden toen in met een reeks van nieuwe traktementen. Zo kregen de steden Middelburg, Zierikzee, Goes en Vlissingen de salarissen toegekend voor elk een predikant erbij. In Middelburg, Zierikzee,
Tholen en Vlissingen mochten ziekentroosters worden benoemd. Ook werd onder meer ingestemd met
gages voor de schoolmeesters in Nieuwerkerke (Schouwen) en Nieuw-Vossemeer. Daarentegen haalde het
voorstel om een traktement toe te kennen voor een schoolmeester te Sint Philipsland het nog niet. Ook
later werden soortgelijk besluiten genomen waarbij zoveel mogelijk wensen werden gehonoreerd. Voor
een deel ging het om schoolmeesters in ingepolderd land. Voor die inpolderingen werd de middeleeuwse
gewoonte gehandhaafd dat het honderdste deel van het nieuwe land bestemd was ‘pro ministerio divino’
oftewel voor de geestelijke goederen. Dit bedrag kon ook worden vervangen door een eeuwigdurende
cijns. Zo werd voor de Reigersbergsepolder, die in 1773 werd bedijkt, die cijns op negen gulden per honderd gemeten bepaald.176
De geestelijke goederen stelden de Staten in staat met der daad het aanstellen van schoolmeesters te
bevorderen. Afgezien van de vaak lange weg leidde het beleid van de Staten en hun Gecommitteerde Raden ertoe dat Zeeland en het Committimus een vrijwel geheel dekkend net van Nederduitse scholen had
gekregen. De situatie in Staats-Vlaanderen sloot daarbij nauw aan. Ook daar werden schoolmeesters-voorzangers betaald uit de in beslag genomen geestelijke goederen of uit ontvangen belastingen. Hierna worden de ontwikkelingen per eiland en regio belicht.

Walcheren
Rond 1590 hadden alle grote Walcherse dorpen een eigen schoolmeester. De kleine dorpen bleven daarvan aanvankelijk verstoken. Een dergelijk dorp was West-Souburg waarvan de kinderen in het andere
tweelingdorp, Oost-Souburg, naar school gingen. In 1595 kenden de Staten van Zeeland een traktement
toe van 100 gulden voor de in West-Souburg aangenomen schoolmeester Remeeus Michielsen Bauw, tot
dan schoolmeester in Terneuzen, die het vanwege de oorlog kennelijk veiliger vond terug te keren naar
Walcheren van waar hij afkomstig was. Dat was vooral te danken aan de initiatieven van de ambachtsheer,
Philips van Marnix, heer van St. Aldegonde. Naast een onderwijzer zag hij zijn heerlijkheid ook graag

175 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1823 (230v., 10.5.1641). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties van de Staten van
Zeeland, 1632 (18.3), 1639 (28.10), 1652 (23.7), 1659 (14.6, 10.12); Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 2 (17.8.1639).
176 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties van de Staten van Zeeland, 1649 (8.7), 1652 (23.7), 1653 (27.9), 1773 (p. 287).
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voorzien van een eigen predikant en een kerkgebouw dat geschikt was voor de kerkdiensten. Voor
alle drie zaken kreeg hij de medewerking van de
Zeeuwse Staten.177
In 1595 verzochten de inwoners van Brigdamme en Sint Laurens, twee kleine dorpen in de nabijheid van Middelburg, om een schoolmeester. Hun
kinderen moesten naar Middelburg of Serooskerke
naar school. Ging de komst van een schoolmeester
vaak gelijk op met de aanstelling van een predikant, in beide dorpen was het daartoe vanwege de
kleine omvang nog niet gekomen. De rentmeester
van de geestelijke goederen, Jan Pieters, kon zich
het verlangen goed indenken. Het onderwijs ‘is
eene van de voornaemste saecken die in eene welgeregeerde christelycke republicque wort vereyst,
daerdeure den menschen geleert wordt wat Godt
in zijn Woort van ons vereyst ende hoe Hy geëert
ende gedient wil zijn, de republicque met bequaPhilips van Marnix (Rijksmuseum Amsterdam).
me persoonen gedient ende gehanthavet ende alle
supersticiën ende barbarische onwetentheden geweert worden’, zo schreef hij. Ook erkende hij dat
de schoolkinderen ver moesten lopen. Maar geld had hij niet en daarom adviseerde hij negatief. Inmiddels
had Willem Rijckaert interesse om zich als schoolmeester in Sint Laurens te vestigen. Toen zowel hij als
de predikanten van Walcheren aan Gecommitteerde Raden verzochten om een traktement toe te kennen,
besloot het college: ‘nihil’. Toch werd nog in datzelfde jaar besloten een traktement van 72 gulden toe te
kennen aan Rijckaert. De opening daarvoor werd geboden door hem tevens te belasten met het bezoeken
van zieken omdat de beide dorpen geen predikant hadden.178
Op het eind van de zestiende eeuw, in 1597, volgde Vrouwenpolder. De daar aangenomen schoolmeester Jan de Bare kreeg 100 gulden als traktement uit de geestelijke goederen. Het initiatief was uitgegaan
van de predikanten van Walcheren. De Bare kreeg al snel een vooraanstaande plaats in het dorp. Hij was
de belangrijkste man achter de pogingen om een eigen predikant te krijgen, die daar in 1618 kwam.179 Met
deze plaats erbij waren de dorpen van enige omvang op het platteland van Walcheren nog voor het eind
van de zestiende eeuw voorzien van een vrijwel dekkend onderwijsnet.
Jan Verpoorte zag in 1609 perspectief in Zanddijk, een klein dorp gelegen tegen de stad Veere. Heel wat
kinderen uit Veere kreeg hij op zijn school. De stadsschoolmeester Cornelis van Santen maakte bezwaar
en weerlegde de klachten over zijn onderwijs. Bij wijze van proef had de Veerse magistraat geen bezwaar
tegen de school in Zanddijk mits Verpoorte geen kinderen zou aannemen uit Veere. Het jaar daarop kreeg
Verpoorte definitief toestemming onder dezelfde voorwaarde. Hij werd verplicht zich te houden aan de
reglementen en vooral aan de bepaling om met zijn kinderen op zondag naar de beide kerkdiensten te
komen. Daar ging Verpoorte niet op in en vertrok naar Arnemuiden waar hij zich eveneens als schoolmeester vestigde. Dat werd hem al snel verboden vanwege de dwalingen waarop hij door de kerkenraad

177 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1821 (45r., 5.12.1595). Van der Doe, ‘Een herder voor West-Souburg’, 151-152.
178 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 473 (20.4.1595, 3, 17.1.1596), 1210.1 (11.5.1595), 1821 (48r., 16.9.1596).
179 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 473 (9.4.1596), 1822 (1v., 25.4.1597); Stad Veere, nr. 350; Hervormde gemeente te Vrouwenpolder, inv.nr. 1.
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werd betrapt. Het schooltje in Zanddijk werd overgenomen door Franchoys Boudewijnsz. de Meester. Hij
kreeg identieke bepalingen opgelegd met de aanvulling dat hij dezelfde bedragen voor het leren lezen en
schrijven moest vragen als in Veere in rekening werden gebracht. Nadat De Meester in 1611 was benoemd
in Sint Anna ter Muiden kreeg hij eerst in 1614 een opvolger. Dat was voorlopig meteen de laatste zodat
geconcludeerd kan worden dat Zanddijk onvoldoende mogelijkheden voor een school bood. In het midden van de achttiende eeuw was Frans Jansen Wouw er opnieuw actief, maar toen de schoolmeesters uit
Veere in 1753 over hem klaagden en hij opdracht kreeg alle kinderen uit Veere weg te sturen, was het snel
met zijn schooltje gedaan.180
Aan de oostzijde van het eiland werd in 1644 de Middelburgsepolder ingedijkt. Daarin werd een dorp
gesticht, dat aanvankelijk naar de polder werd genoemd, maar later Nieuwland heette. Aangrenzend
lag de in 1631 herdijkte Oud Sint Jooslandpolder. Het daar gestichte dorp werd Sint Joosland genoemd.
Nieuwland werd het belangrijkste dorp waar ook de kerk werd gebouwd. Die kwam gereed in 1650 en in
datzelfde jaar werd er een gereformeerde gemeente geïnstitueerd, twee jaar later gevolgd door de intrede
van een predikant, beide op initiatief van de classis. Op 11 december 1650, een maand na de instituering
werd een schoolmeester-voorzanger aangesteld. De magistraat van de stad Middelburg als ambachtsheer
stelde een jaarlijks traktement van 60 gulden beschikbaar en huurde een pand als school. Dat werd in 1653
in eigendom verworven en stond kosteloos ter beschikking van de schoolmeester. Het traktement werd al
snel, in het laatstgenoemde jaar, tot 80 gulden verhoogd. Dit besluit werd genomen vooruitlopend op de
beschikbaarstelling in 1653 van gages voor een predikant en een schoolmeester door de Staten. De hoogte
van het traktement voor de onderwijzer werd door Gecommitteerde Raden bepaald op 100 gulden.181
Het laatste Walcherse dorp dat een eigen schoolmeester kreeg, was Kleverskerke. De kinderen gingen
aanvankelijk naar school in het naburige Arnemuiden. In 1663 deden de inwoners bij de Staten van Zeeland een poging om zowel een predikant als een schoolmeester-voorzanger te krijgen. In 1668 probeerden
zij het opnieuw. Daarvoor wendden zij zich tot het stadsbestuur van Middelburg, op dat moment eigenaar van het grootste deel van de heerlijkheid. Die gaven hun afgevaardigden bij de Staten opdracht om
dit aan te bevelen. Er kwam eerst schot in de zaak na de instituering van een gereformeerde gemeente en
de komst van een predikant. Er was nu immers ook behoefte aan een voorzanger. Joris van Dorth trad aan
als schoolmeester-voorzanger en kreeg in 1671 een traktement uit de geestelijke goederen van 72 gulden.
Vier jaar later werd de hoogte van die gage gebracht op 100 gulden, waarmee hij hetzelfde ging verdienen
als zijn collega’s.182
Daarmee hadden vrijwel alle dorpen hun eigen schoolmeester. Enkele kleine plaatsen, waar geen gereformeerde gemeente was gevestigd, bleven zonder schoolmeester. In 1626 was Robrecht de Vlieger uit
Middelburg genegen zich in Brigdamme als schoolmeester te vestigen. Schout en schepenen van de Middelburgse ambachten, waaronder Brigdamme viel, verleenden hem weliswaar toestemming maar verwezen hem ook door naar de classis om bij dit kerkelijk college eveneens toelating te vragen. Een rekest van
alle inwoners van Brigdamme ondersteunde het verzoek. Heyndrick Standaert, de schoolmeester van het
naburige Sint Laurens, maakte bezwaar. De kinderen van Brigdamme gingen bij hem naar school en hij
vreesde dan ook zijn ondergang. Bovendien was hij tevens voor Brigdamme aangesteld. De classis nam
Standaert in bescherming en weigerde het verzoek van De Vlieger.183
180 ZA, Stad Veere, nrs. 27 (13.1.1753), 79 (23.11.1609, 29.3, 18.10.1610), 350, 351; Scholarchen Veere, Resoluties (10.1.1753); Stad Arnemuiden,
inv.nrs. 1 (4.2.1611), 17 (28.1, 5.2.1611); Hervormde gemeente te Arnemuiden, inv.nr. 1 (4.2.1611). Kesteloo, Arnemuiden, 75.
181 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 507 (1.1.1654), 1823 (87r., 1.1.1654); Classis Walcheren, inv.nr. 3 (19.10.1651); Hervormde gemeente te
Nieuw- en Sint Joosland, inv.nr. 1 (11.12.1650); Handschriftenverzameling, inv.nr. 847h (1.6.1652, 27.12.1653). GA Schouwen-Duiveland,
Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1653 (27.9). Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, VII’, 60; Walraven en Polderdijk, Nieuw- en
Sint Joosland, 33, 131-136.
182 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1824 (36r., 26.6.1671); Handschriftenverzameling, inv.nr. 847l (10.3.1668, 2, 23.1.1672). GA SchouwenDuiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1662 (11.12), 1674 (22.9), 1675 (31.1).
183 ZA, Classis Walcheren, inv.nrs. 2 (12.11.1626), 23.
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In een enkel ander geval, waar de betrokkene het toch probeerde, bleek al snel dat het dorpje onvoldoende potentieel bood. Steven van Loo ging in 1617 aan de slag in het kleine Buttinge, maar al na enkele
maanden werd hij benoemd in Aagtekerke. In zijn geval had de classis wel toestemming gegeven mits hij
geen kinderen van het naburige Grijpskerke zou aannemen. Buttinge bleek te klein voor een eigen schoolmeester, net zoals Abeele, een klein dorp tussen Oost-Souburg en Middelburg. Ewout de Crane begon
daar in 1628 een schooltje. Dit keer was het de kerkenraad van Oost-Souburg die daartegen in het geweer
kwam omdat hun schoolmeester concurrentie werd aangedaan. De classis besloot contact op te nemen
met de magistraat van Vlissingen. Vermoedelijk met succes want van het schooltje werd niets meer vernomen. De Crane koos voor een carrière als stuurman.184
In de achttiende eeuw is het nog gekomen tot de stichting van slechts een plattelandschooltje. Platteland is hier betrekkelijk want Oud-Vlissingen lag dicht tegen de stad. Wouter Verhulst, als wees opgenomen in het Vlissingse weeshuis en daar ondermeester geworden in het schooltje, verzocht en kreeg
toestemming om zich in Oud-Vlissingen te vestigen als schoolmeester. Na hem hebben het nog enkele
anderen geprobeerd. Wellicht was Jan van Kerkendorp nog het meest succesvol. In 1764 telde zijn school
31 kinderen.185 Ook was hier op het eind van de achttiende eeuw een schoolvrouw actief. Tot een permanente vestiging van een school is het niet gekomen. Daarvoor was de afstand tot Vlissingen te klein. In 1810
verdween Oud-Vlissingen als gevolg van de uitbreiding van de vestingwerken.

Schouwen-Duiveland
Ook op Schouwen en Duiveland hadden de grote dorpen rond 1590 hun eigen schoolmeester. Dat hier een
aantal kleinere dorpen relatief laat een schoolmeester kregen, was gelegen in de economische omstandigheden. Het herstel na het oorlogsgeweld van 1575/1576 vergde veel en de herbevolking kwam relatief laat
op gang. Kerkwerve en Serooskerke op Schouwen en Sirjansland op Duiveland waren de dorpen, die tegen
het eind van de zestiende eeuw nog steeds een schoolmeester ontbeerden. Na een eerdere poging dienden
in 1601 zowel de classis als de ambachtsheren van Kerkwerve rekesten in om onder meer een schoolmeester te mogen aanstellen. Dit keer met meer succes. Na het inwinnen van advies bij de rentmeester van de
geestelijke goederen werd de classis gemachtigd om uit te zien naar een bekwaam persoon, die kort daarop werd benoemd in de persoon van Abraham Boot.186
De classis deed ook zijn best om aspirant-schoolmeesters geplaatst te krijgen. Pauwels Waeijs, zoon
van de schoolmeester van Haamstede, werd in 1611 toegelaten als ondermeester bij zijn vader en kreeg de
toezegging om in aanmerking te komen voor een vacature. Toen het jaar daarop door Gecommitteerde
Raden van de Staten van Zeeland toestemming was gegeven om een schoolmeester te mogen beroepen
in het Schouwse Serooskerke werd Waeijs in goed overleg met het dorpsbestuur en de kerkenraad benoemd.187
Kort tevoren had ook Sirjansland zijn eerste schoolmeester begroet. Pieter uut den Broucke was hier
voor eigen rekening in 1608 begonnen. Hij zag er wel wat in vanwege het aantal kinderen. Vooral de classis
Schouwen-Duiveland in de persoon van ds. Godefridus Udemans spande zich in voor een traktement. De
rentmeester van de geestelijke goederen ondersteunde het verzoek. De schoolmeester kon nuttig werk
doen omdat de kinderen ‘seer waeren verwildert’ en ‘opdat alsoo de jonghe jeucht aldaer in goede zeden
ende tucht mochte werden opgevoet’. Het salaris werd inderdaad toegekend hoewel hij, in tegenstelling
184 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 484 (10.10.1617); Classis Walcheren, inv.nr. 2 (2.8, 6.9, 7.12.1628, 1.3.1629). Bouterse, Classicale Acta, 277,
279, 281.
185 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2930 (17.6.1762), 2965 (11, 25.5.1737, 17.10, 28.11.1764).
186 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 474 (4.5, 29.8.1600), 475 (23.2, 12.3, 6.4.1601). GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.
nr. 71.
187 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 482 (23.6.1612). GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 1 (26.10.1611, 30.5,
25.7.1612).
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tot zijn collega’s op het eiland, minder ging verdienen omdat hij niet meer kreeg dan zestig gulden.188 Met
Sirjansland had Duiveland een dekkend net van scholen gekregen.
Schouwen kende nog een aantal kleine dorpen. Zo klein dat het er niet kwam tot het stichten van een
gereformeerde gemeente, ook al omdat de kerken er verdwenen waren. Het ging om Nieuwerkerke, Rengerskerke en Ellemeet. Nieuwerkerke – de laatste letter e werd aan de naam toegevoegd ter onderscheiding
van Nieuwerkerk in Duiveland – moest het nog lang zonder een schoolmeester stellen. Toen daar in 1625
een school werd gestart, kwam de classis in het geweer. Deze wees de predikanten Udemans en Hayman
aan om de betrokkene, die rooms-katholiek was, aan te zeggen dat dit verboden was. Die van Nieuwerkerke
maakten de twee dominees duidelijk dat zij de aanwezigheid van een schoolmeester erg op prijs stelden.
Zij waren zelfs bereid voor hem een school te timmeren. De classis op zijn beurt verklaarde zich bereid
om bij Gecommitteerde Raden een traktement voor een schoolmeester aan te vragen die vanzelfsprekend
gereformeerd zou moeten zijn. Omdat er in Nieuwerkerke nogal wat rooms-katholieken woonden, hechtte de classis sterk aan de aanstelling van een gereformeerde schoolmeester. Te meer omdat de katholieke
schoolmeester weer school was gaan houden. Toen Korstiaen Adriaensen uit Ouwerkerk zich in 1627 aanbood en geschikt bleek, werd hij dan ook warm aanbevolen bij het dorpsbestuur en volgde zijn benoeming.
Zijn inkomsten waren echter gering. Daarom besloot de classis op 24 november 1627 dat elke predikant
voortaan een gulden per kwartaal zou betalen aan de classis, die het totale bedrag ter hand stelde aan de
schoolmeester. In enkele gevallen werd dit bedrag op voorstel van de betreffende predikanten betaald door
de kerkenraden. Dit initiatief, waarbij de dominees zelf de beurs trokken, bleef in Zeeland uniek. Hoe goed
ook bedoeld, voor Korstiaen Adriaensen waren de inkomsten niettemin te gering en daarom vertrok hij.
Zijn opvolger, die in goed overleg tussen de kerkenraad van het naburige Kerkwerve, waartoe Nieuwerkerke behoorde, en het dorpsbestuur in 1628 was aangesteld, werd Cornelis Reynsse. Hij was de zoon
van de plaatselijke molenaar, die het langer volhield, mede vanwege het feit dat hij nog geen gezin had
te onderhouden zoals zijn voorganger. Toen hij omstreeks 1636 vertrok bleef de post vacant. In 1648 werd
vanuit Nieuwerkerke gepleit voor een nieuwe schoolmeester vanwege het grote aantal kinderen. De
schout nam contact op met de kerkenraad van Kerkwerve en kon meedelen dat ook de rooms-katholieken
in de heerlijkheid het verzoek ondersteunden. De classis vaardigde ds. Godefridus Udemans af om de
Staten te bewegen een gage toe te kennen. Dit werd vooral ingegeven door het feit dat een aantal inwoners van Nieuwerkerke een huis gebouwd hadden om daarna een katholieke schoolmeester te kunnen
aantrekken. De Staten besloten op 8 juli 1649 het verzoek in te willigen maar eerst drie jaar later werd het
definitieve besluit genomen door de beschikbaarstelling van een traktement. Al in september 1649 was de
aanstelling van Adriaen Claessen van Kapelle gevolgd.189
Rengerskerke in Schouwen was nog kleiner dan Nieuwerkerke. Toch waren hier in 1635 zoveel kinderen dat de predikant van Kerkwerve, waaronder ook Rengerskerke viel, aan de classis voorstelde pogingen
in het werk te stellen een schoolmeester aan te trekken. Door de classis werd aan de Staten verzocht om
een traktement beschikbaar te willen stellen. Spoedig daarna, begin 1636, diende Jan Adriaensz. de Clerck
zich aan. Hij was schoolmeester geweest in De Heen bij Steenbergen, maar daar vanwege het oorlogsgeweld vertrokken. De Clerck werd in Rengerskerke benoemd. De classis zou trachten een traktement voor
hem te krijgen. Ondertussen kreeg hij van elke predikant een gulden per kwartaal. Nadat De Clerck in
1640 naar Kats was vertrokken, bleef de vacature enige tijd onvervuld. In 1643 werd besloten opnieuw
een schoolmeester aan te trekken vanwege ‘de jeucht dewelcke daer is in grooten getale opgroijt sonder

188 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 480 (17.7, 22.12.1608, 27.5.1609), 1224 (28.2.1609). GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland,
inv.nr. 1 (28.6.1608, 24.2, 28/29.4.1609). Uil, ‘Het kerkelijk erf in Sirjansland’, 74.
189 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties van de Staten van Zeeland, 1649 (8.7), 1650 (1.7), 1652 (23.7); Classis
Schouwen-Duiveland, inv.nrs. 1 (7.1.1626-29.10.1631), 2 (29.4.1648-20.9.1649), 21 (4.12.1625); Hervormde gemeente te Bruinisse, inv.nr. 1
(19.12.1627). ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 502 (6.12.1649). Van Lieburg, Een eiland na de Reformatie, 70.
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onderwijsinge of eenige met groote moijte na Zierickzee of Serooskerke haer moeten begeven’. De kerkenraden verklaarden zich bereid het salaris op te brengen. Eerst in 1653 besloten de Staten van Zeeland het
gevraagde traktement toe te kennen na diverse verzoeken van de classis. De stad Zierikzee had het verzoek
bepleit en wist dit besluit te bewerkstelligen door op hun beurt onder andere het verzoek van Veere voor
een vierde predikant te steunen.190
In 1652 verzocht het plaatselijke bestuur van Ellemeet medewerking om ook in hun dorp een schoolmeester aan te stellen. Ook dit dorp was ‘kerkloos’; de inwoners kerkten in Elkerzee. De kerkenraad van
die gemeente ondersteunde het verzoek. De classis besloot ook hier pogingen in het werk te stellen om een
traktement te verkrijgen bij de Zeeuwse Staten. Ook nu werd het stadsbestuur van Zierikzee gevraagd dit
verzoek te ondersteunen. Ondertussen had Joris Lantsheere zich hier als schoolmeester gevestigd. Hij had
eerder, in 1651, onder druk vanwege ernstige beschuldigingen tegen hem, zijn functie als schoolmeester in
Zonnemaire neergelegd. In Ellemeet gaf Lantsheere ook veel ergernis – hij werd beschuldigd van onkuisheid – zodat de kerkenraad van Elkerzee hem kwijt wilde. Dat lukte inderdaad met hulp van de classis.
Omdat de Staten in 1653 besloten hadden een traktement toe te kennen voor de schoolmeester van Rengerskerke, besloot de classis om de ingezamelde gelden voortaan te bestemmen voor de schoolmeester van
Ellemeet. Het overgrote deel van de gemeenten besloot daaraan bij te dragen. Daardoor kon Boudewijn
Dircxzen in 1654 worden aangesteld. Vijf jaar later besloten de Staten de gevraagde gage beschikbaar te
stellen.191 Daarmee had het platteland van Schouwen-Duiveland in het midden van de zeventiende eeuw
een dekkend net aan scholen gekregen.

Zuid-Beveland
Ook in Zuid-Beveland hadden omstreeks 1590 de grote dorpen hun eigen schoolmeester. Nu was het de
beurt aan de kleine dorpen. Schore en Vlake, twee dicht bij elkaar gelegen dorpen, hadden al eerder, in 1591
tot vermoedelijk 1593, een schoolmeester, die voor eigen risico een school was begonnen, maar die het niet
kon bolwerken. Na een vergeefse poging in 1604 hadden de beide Zuid-Bevelandse dorpen in 1620 succes.
Dat ging niet vlekkeloos. Bij de benoeming door de ambachtsheren en de kerkenraad van Samuel de la Val
ging de classis er vanuit dat de gage wel zou worden toegekend. Het kwam de classis en de ambachtsheren
op een reprimande van Gecommitteerde Raden te staan.192
De kinderen van Driewegen gingen naar school in het naburige Ovezande. Beide dorpen hadden een
gezamenlijke gereformeerde gemeente en deelden hun predikant. Was een eigen predikant voor Driewegen een onbereikbaar ideaal, met een schoolmeester lag dat anders. In 1610 dienden de ambachtsheren,
schout en schepenen en de kerkenraad een verzoekschrift in bij Gecommitteerde Raden. De rentmeester
van de geestelijke goederen had nogal wat bezwaren op financiële gronden. Hij kon er echter niet onderuit
dat de wens billijk was vanwege de afstand die de kinderen moesten aflegden wat vooral in de winter een
bezwaar was. Daarom adviseerde hij positief. Gecommitteerde Raden stonden het verzoek toe, maar gingen niet verder dan 36 gulden ten aanzien van de gage. Het verzoek van het dorpsbestuur en kerkenraad
van Driewegen, die net zoals de vorige keer lieten uitkomen dat ook de kinderen van het naburige Coudorpe hier naar school gingen, om het traktement tot 50 gulden te verhogen werd in 1622 ingewilligd.193
Ook de jeugd van Kattendijke ontbeerde onderwijs ‘tot groote schaede ende naedeel van de jonge

190 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 2 (28.2, 25.4.1635, 27.2, 30.4, 30.7.1636, 25.2, 6.10.1637, 1.11.1640, 29.4,
29.7.1643, 26.4, 26.7.1645, 26.2.1654); Stad Zierikzee, nr. 4 (2.3.1653); Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1653 (27.9); Hervormde
gemeente te Haamstede, inv.nr. 41 (3.5.1643).
191 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 2 (28.2, 24.4.1652, 1.5, 31.7, 30.10.1653, 8.1-28.10.1654, 5.6, 30.7.1658);
Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1658 (19.9), 1659 (14.6.1660); Hervormde gemeente te Haamstede, inv.nr. 41
(18.5.1653, 9.8.1654).
192 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 478 (4.2.1604), 486 (26.5 en 24.12.1620, 8.1.1621).
193 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 481 (24.6, 28.9.1610), 486 (8.12.1621), 487 (5.4.1622), 1225 (15.8.1610), 1237 (31.1.1622).

90

DE SCHOLEN SYN PLANTHOVEN VAN DE GEMEENTE

jeucht aldaer d’welcke sonder schoolmeester ghelyck in ’t wilde syn opgroeyende’, zoals de rentmeester
van de geestelijke goederen schreef. Hij ondersteunde dan ook het verzoek van de ambachtsheren en de
inwoners. In 1612 stelden Gecommitteerde Raden een bedrag van 60 gulden als jaarsalaris beschikbaar.
Eerst in 1653 werd een gage beschikbaar gesteld voor een predikant. Het bedrag voor de onderwijzer werd
later op 90 gulden gebracht.194
Het kleine Sinoutskerke, dat kerkelijk bij Nisse hoorde, leek ook weinig perspectief te bieden voor een
school. Niettemin waagde Cornelis Jacobsz. een poging. De classis Zuid-Beveland verzocht in 1624 een
traktement voor hem. Daarvoor hadden ze een krachtig argument want hem was het voorlezen en voorzingen in de kerk opgedragen. Sinds kort werd er om de twee weken gepreekt door de dominee van Nisse.
Niettemin werd het verzoek door Gecommitteerde Raden afgewezen. De rentmeester van de geestelijke
goederen had erop gewezen dat de schoolmeester van Nisse met het werk in de kerk was belast en die dat
zonder bezwaar kon doen. Toen meester Cornelis in 1630 zelf een poging deed voor een traktement, had
dat evenmin resultaat. Dat Sinoutskerke toch zijn schoolmeester behield, was vooral dankzij het feit dat
uit de kerkelijke goederen, die ter plekke in beheer bleven, een bedrag aan hem betaald werd (120 gulden).
Na een eerdere weigering kenden Gecommitteerde Raden in 1679 een jaarlijkse toelage van 50 gulden
toe op grond van het feit dat de schoolmeester inmiddels als voorzanger en koster fungeerde. Dat in 1732
een einde kwam aan de school was vanwege de terugloop van het bevolkingsaantal waardoor het aantal
kinderen te klein werd. De toenmalige schoolmeester, Cornelis Marinusse Forse, werd in het genoemde
jaar benoemd in ’s-Heer Abtskerke waarmee Sinoutskerke vanaf 1666 kerkelijk was gecombineerd. Het
bedrag uit de geestelijke goederen werd voortaan uitbetaald aan degenen die in het kerkje als voorzanger
fungeerden. Dat was eerst een ouderling, later een diaken. Vanaf 1759 werd dat werk opgedragen aan de
schoolmeesters van ’s-Heer Abtskerke, die hun predikant naar Sinoutskerke vergezelden.195
In Zeeland zijn vooral in Zuid-Beveland nieuwe schoolmeestersplaatsen gecreëerd in nieuwe dorpen
in bedijkt of herbedijkt land. Aan de oostzijde van Zuid-Beveland werd in 1595 Krabbendijke herdijkt.
Pieter Baecke begon hier in 1610 school te houden. Vanwege het oorlogsgeweld was hij vanuit Saaftinge
naar het noorden gevlucht. Hij was met zijn 58 jaar al een man op leeftijd. Omdat hij zijn eigendommen
door de oorlog had verloren, kon hij steun in de vorm van een traktement uit de geestelijke goederen goed
gebruiken. Met aanbevelingsbrieven van de ambachtsheer, de schepenen van Krabbendijke en de predikant in Kruiningen – Krabbendijke had nog geen eigen dominee – ging hij in 1612 naar Middelburg. Zijn
verzoek werd echter afgewezen. Eerst in 1624 lukte dat wel nadat hier opnieuw een schoolmeester was
begonnen. De rentmeester van de geestelijke goederen adviseerde positief. De andere dorpen lagen op te
grote afstand. Bovendien kon de schoolmeester zorgen dat de gereformeerde religie ingang zou vinden
en daarmee een bijdrage leveren aan de opbouw van de kerkelijke gemeente. In 1655 werd hier een kerk
gebouwd en in 1659 deed de eerste predikant zijn intrede. Omdat de schoolmeester nu ook ging fungeren
als voorzanger en voorlezer werd zijn traktement verhoogd van 50 naar 72 gulden.196
In 1616 werd aan de zuidwestzijde van Zuid-Beveland Borssele herdijkt in opdracht van de stad Goes,
die de ambachtsheerlijke rechten had verworven. Twee jaar later kreeg het hier gevestigde dorp een predikant en een schoolmeester. Dat dit snel zijn beslag kreeg, zal in niet geringe mate te danken zijn aan
het feit dat het stadsbestuur rechtstreekse invloed kon uitoefenen op het te nemen besluit. Aan de westzijde van Zuid-Beveland, ten noorden van Borssele, werden eveneens gronden ingepolderd. Hier, in de

194 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 482 (30.10, 13.12.1612); 1227 (22.11.1612); GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties
Staten van Zeeland, 1653 (27.9). Abelmann, ‘Het onderwijs te Kattendijke’, 5.
195 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 488 (16.8.1624), 491 (17.9.1630), 651 (22.7, 19.10.1660), 682 (12.5.1679), 683 (28.9.1679), 1239 (15.7.1624),
1275 (5.10.1660). GA Borsele, Hervormde gemeente te ’s-Heer Abtskerke en Sinoutskerke, inv.nrs. 2 (7.4, 27.6.1732), 3 (6.9.1759).
196 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 482 (28.2.1612), 487 (19.11.1623), 488 (9.7.1624), 651 (22.7, 19.10.1660), 1227 (6.2.1612), 1275 (5.10.1660).
Encyclopedie van Zeeland, II, 203.
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Kraayertpolders, op de kruising van enkele dijken ontstond omstreeks 1617 het dorp Calishoeck, later bekend als ’s-Heerenhoek. Jacob Verstappen, schoolmeester in Goes, liet zich overhalen om de kinderen te
komen lesgeven. Een van de boeren, Anthonij van Boven, had zich in 1646 voor twee jaar garant gesteld
voor een bedrag van 60 gulden per jaar aan schoolgeld. Tot toekenning van een traktement uit de geestelijke goederen kwam het eerst in 1659. De Staten besloten toen aan Calishoeck een traktement toe te kennen voor hun schoolmeester, die sinds enkele jaren ook als voorzanger fungeerde. Tegelijkertijd hadden
de Staten besloten een traktement beschikbaar te stellen voor een schoolmeester in het kleine Valkenisse,
gelegen aan de uiterste oostzijde van Zuid-Beveland. Tot 1682 werd dat uitbetaald want bij de stormvloed
van dat jaar gingen de polder en het dorp verloren.197
In het tot gehucht gedegradeerde Baarsdorp is, vermoedelijk tussen 1706-1746, ook les gegeven. De
schoolmeester werd betaald uit de kerkelijke goederen. Of zijn schooltje veel heeft voorgesteld, is de
vraag. Zo zorgde hij voor het uurwerk in de toren, het schoonhouden van de kerk en de regenbak, delfde
hij de graven, had de zorg voor de bruggetjes in de heerlijkheid en meer van dergelijk werk. Bovendien
was hij schutter. Dit laatste hield in dat hij het loslopende vee in een kooi bracht waar het tegen betaling
van een vergoeding door de eigenaar kon worden teruggehaald. Het gehucht bood voor een school uiteindelijk geen perspectief. Ook Nieuwdorp, het dorpje dat was ontstaan in de West- en de Nieuwe West
Kraayertpolder, aan de westzijde van het eiland, bood al evenmin voldoende potentieel voor een schooltje. Niettemin waagde Hermanus Reijninck, vroeger werkzaam als ziekentrooster in Oost-Indië, in 1747
een poging. Daarmee onttrok hij kinderen aan de schoolmeesters van ’s-Heer Arendskerke en ’s-Heerenhoek, die dan ook bezwaar maakten bij de ambachtsheren. Aangenomen kan worden dat zij Reijninck het
schoolhouden hebben verboden of dat hij zelf verdwenen is want van verdere activiteiten blijkt niets.198
In de achttiende eeuw werden aan de oostzijde van het eiland schorren ingepolderd. In 1773 kwam
daar de Reigersbergsepolder gereed. In het centrum van deze nieuwe polder werd een dorp gesticht dat
Rilland werd genoemd. De start werd gevormd door tien huisjes voor de nieuwe bewoners. Ook gaven
de bedijkers opdracht tot de bouw van een school met woning voor een bedrag van 244 Vlaamse ponden
(1464 gulden). In 1779 startte Hendrik Zuijdweg hier zijn werkzaamheden. Het schoolhuis werd door hem
gehuurd van de eigenaren. De opdrachtgevers wilden hun nieuwe polder aantrekkelijk maken door de
mogelijkheid van onderwijs voor de kinderen van de boeren en de arbeiders, die zich hier vestigden.199
Zuid-Beveland was ook het eiland waar door de Staten het laatste besluit werd genomen in het kader van een dekkend net van onderwijsvoorzieningen ten tijde van de Republiek. Vanwege de overdracht
van de forten Lillo en Liefkenshoek aan de Oostenrijkse Nederlanden werd in 1786/1787 een nieuw fort
gebouwd bij Bath, aan de zuidoostzijde van de Reigersbergsepolder. Begin 1791 was het aantal inwoners
zodanig dat besloten kon worden een kerkenraad in te stellen en te beginnen met kerkdiensten. Pieter van
Leerdam was in 1790 door Gecommitteerde Raden aangesteld als schoolmeester, voorzanger en koster.
Eerder had hij diezelfde functies vervuld in Liefkenshoek. Met andere families uit de beide Scheldeforten
was hij naar het nieuwe fort verhuisd. Al vanaf 1787 hield hij in Bath school in een van de barakken. Dat
het dagelijks bestuur van de Zeeuwse Staten hier voorzag in onderwijs lag voor de hand. Het was immers
in lijn met de bemoeienissen ten aanzien van de twee Scheldeforten die waren verlaten. Maar net zoals in
Rilland wilde men voorzien in de behoefte aan onderwijs voor de jeugd van de bewoners.200

197 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 485 (9.8, 27.9.1618), 512 (4.3.1660), 1233 (7.8.1618), 1275 (5.10.1660), 1824 (folio 242v., 4.3.1660). GA
Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1659 (21.3, 14.6), 1660 (20.3). GA Goes, RAZE, inv.nr. 2078
(folio 36, 47v.-48r., 11.6, 10.9.1647). De Ruiter, ’s-Heerenhoek, 13, 58.
198 GA Goes, Hervormde gemeente te ’s-Heer Arendskerke, inv.nr. 314 (Rekeningen kerk Baarsdorp). ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 66
(7.5.1722); Vereniging van Ambachtsgerechtigden van ’s-Heer Arendskerke, inv.nr. 22.
199 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 791. Vgl. Aarssen, Rilland, Bath en Maire, 197.
200 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 12 (4.1.1791), 35 (3.12.1790). Von der Dunk, ‘De stichting van het fort en de kerk van Bath’, 44-57; Leune,
Lillo en Liefkenshoek, 1,710.
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Tholen, Nieuw-Vossemeer en Sint Philipsland
De nieuwe schoolmeestersplaatsen die hier werden gevestigd betroffen twee kleine dorpen en drie dorpen
in opnieuw ingepolderd land. Het kleine Schakerloo, ook wel Oudeland genoemd, dichtbij de stad Tholen, had zijn kerk verloren als gevolg van brand, vermoedelijk in 1572. Herbouw bleef achterwege, ook
al omdat het inwonertal gering was. Het dorp viel onder het stadsbestuur van Tholen. Abraham Bartholomeussen begon hier een schooltje. De classis Tholen was er niet in gekend en besloot in 1601 hem aan
te manen om met zijn leerlingen zondags naar de kerk van Tholen te gaan. Drie jaar later kreeg Bartholomeussen toestemming om het pand, waarin het dorpsbestuur vergaderde, te bewonen mits hij het
schoonhield. Hij kreeg geen opvolger. Daardoor moesten de kinderen van Schakerloo opnieuw naar de
stad Tholen voor onderwijs. Nadat een delegatie van de schepenen aan het stadsbestuur in 1614 verzocht
om een schoolmeester aan te stellen, werd het jaar daarop Jan Taelman, eerder schoolmeester in Reimerswaal, aangesteld. Sindsdien hield Schakerloo zijn eigen schoolmeester dankzij toelagen uit de stadskas
van Tholen en de geestelijke goederen.201
Aan de westzijde van het eiland werd het vroegere Stavenisse in 1599 herdijkt. Drie jaar later kwam
de wens van een schoolmeester naar voren. Het initiatief ging uit van het dorpsbestuur dat in 1602 Pieter
Pietersz. Steyaert aantrok. Twee schepenen presenteerden hem aan de classis en verzochten tegelijkertijd
om een predikant. Of Staeyaert het lang heeft volgehouden, blijkt niet. In ieder geval was er later geen
schoolmeester meer. Eerst toen het aantal inwoners verder was gegroeid, kwamen hier perspectieven. In
1616 kwam hier de eerste predikant en twee jaar later was de kerk gereed. In datzelfde jaar 1618 besloten
Gecommitteerde Raden het dorp te voorzien van een schoolmeester, die tevens voorzanger en koster zou
zijn. Een jaarlijks traktement van 100 gulden werd daarvoor beschikbaar gesteld. Die vlotte gang van zaken zal te danken zijn aan de invloed van ambachtsheer Hendrik van Tuyll van Serooskercke, die namens
de stad Tholen lid was van Gecommitteerde Raden.202
In 1609 werden de polders van Nieuw-Vossemeer herdijkt. Hoewel aan de overzijde van de Eendracht
en daardoor tegen Brabant gelegen, behoorden de polders tot de heerlijkheid Vossemeer en daarmee tot
het territoir van Zeeland. Nadat er een dorp was gesticht en het aantal inwoners gegroeid, stelden de ambachtsheren een bedrag van 50 gulden beschikbaar voor een schoolmeester. Hermannus Haen was hier
aan het eind van de jaren twintig schoolmeester. Een poging in 1629 voor een traktement uit de geestelijke
goederen had geen succes. Nadat Haen in Retranchement was benoemd, was er geruime tijd geen schoolmeester. Na het sluiten van de vrede van Munster werd het aangrenzende markizaat van Bergen op Zoom
voorzien van predikanten en schoolmeesters. Tot de belangstellenden voor een post als onderwijzer behoorde Philippus de Croij uit Woerden, die door de classis in 1649 in Standaardbuiten werd benoemd. Hij
gaf evenwel de voorkeur aan Nieuw-Vossemeer. De Staten van Zeeland stelden traktementen beschikbaar
voor zowel de predikant als de schoolmeester-voorzanger. Voor de laatste werd dat 100 gulden. Hij kon er
aanvankelijk niet van bestaan en kreeg daarom van de ambachtsheren een toelage van 30 gulden. Die van
Nieuw-Vossemeer waren zo ontevreden over zijn onderwijs dat zij hem ontsloegen. Een poging van de
classis om De Croij te laten wisselen met de schoolmeester van Woensdrecht lukte in zoverre dat die van
Woensdrecht inderdaad in Nieuw-Vossemeer benoemd werd, maar dat die van Woensdrecht De Croij niet
wensten.203
Het laatste Thoolse dorp dat een schoolmeester kreeg was het kleine Westkerke. Evenals Schakerloo

201 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 482 (25.3, 26.11.1614); Classis Tholen, inv.nr. 1 (2.7, 1.10.1601). GA Tholen, Stad Tholen, nrs. 1a (16.2.1614),
25 (4.1.1604, 26.5.1619). Zuurdeeg en Kousemaker, De openbare lagere school Ter Tolne, 14.
202 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 484 (1.12.1616, 1.6.1617), 485 (22.3, 25, 30.10, 13.11.1618); Classis Tholen, inv.nr. 1 (7.11.1602).
203 ZA, Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 2 (25.9, 6.11.1629, 27.4-9.11.1649, 10.10.1651, 1.4.1653, 6.1, 7.7, 6.10.1654, 6.4, 6.7.1655, 3.12.10.1657). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1649 (8.7). Delahaye, Land van 1000 Heren,
538-540.
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was er geen gereformeerde gemeente. Omstreeks 1630 was er kortstondig een schoolmeester, maar die was
snel verdwenen toen de Staten het verzoek om een traktement niet honoreerden. Toen in 1656 vanuit de
plaats zelf de roep kwam om een schoolmeester te mogen hebben, omarmde de classis Tholen en Bergen
op Zoom het idee en verzocht de Staten een traktement beschikbaar te stellen. De Staten lieten de beslissing over aan Gecommitteerde Raden, die er echter niet op ingingen. In 1659 werd na een aanvankelijke
weigering alsnog een traktement van 100 gulden beschikbaar gesteld voor een schoolmeester. Het jaar
daarvoor was Theodorus Genn benoemd.204
In 1645 kreeg het gebied van de classis uitbreiding door de herdijking van Sint Philipsland, het jongste
Zeeuwse eiland, gelegen ten noorden van Tholen en ten oosten van Duiveland. In de zuidoosthoek van de
polder werd een dorp gesticht. In 1652 verzochten de gereformeerde lidmaten aan de classis om een predikant en een schoolmeester voor hun dorp. Het jaar daarop werd hen een ziekentrooster toegestaan, maar
dat besluit werd niet geëffectueerd. In 1655 was de classis begonnen met het om de veertien dagen laten
voorgaan van een van hun dominees. Het duurde tot 1657 voor de eerste predikant zijn intrede deed. Een
van de eerste zaken waarvoor hij zich inzette was het formeren van een kerkenraad en het aanstellen van
een schoolmeester. Nog in hetzelfde jaar deed de eerste schoolmeester zijn intrede in de persoon van de
hiervoor genoemde Theodorus Genn, die Westkerke voor Sint Philipsland verwisselde. Kort tevoren, eind
1656, hadden de Zeeuwse Staten een jaarlijks bedrag van 100 gulden beschikbaar gesteld, tegelijk met een
traktement voor de predikant.205

Noord-Beveland
De stormvloeden van 1530 en 1532 maakten een einde aan het eiland Noord-Beveland. In 1598 werd een
deel van het voormalige eiland opnieuw ingepolderd. Het werd het begin van een serie bedijkingen
waardoor Noord-Beveland weer terug werd veroverd op het water. Nog in hetzelfde jaar van de bedijking
werd aan de noordzijde van de nieuwe polder het dorp Colijnsplaat gesticht. Het jaar daarop werd er een
gereformeerde gemeente gevormd. Het enige huis van groter formaat, dat was gebouwd met het oog op
het toezicht op de bedijking, kreeg een multifunctionele bestemming. Op de begane grond werden de
godsdienstoefeningen gehouden. Op de verdieping vergaderden schout en schepenen en ook werd het
pand al spoedig gebruikt als school. Lambrecht Janssen moet al in 1599 mogelijkheden hebben gezien in
het snel groeiende dorp toen hij zich hier als schoolmeester vestigde nadat hij door de classis was aangenomen. Tot 1602 was dat de classis Schouwen-Duiveland waarop Colijnsplaat georiënteerd was vanwege
de contacten met Zierikzee als dichtstbijzijnde stad. Tussen het dorp en Schouwen lag de Oosterschelde,
die de grens vormde tussen Zeeland bewesten en beoosten Schelde. Omdat Noord-Beveland bij Zeeland
bewesten Schelde hoorde, besloot de Zeeuwse synode om het eiland toe te voegen aan de classis Walcheren.206
Verzoeken in 1601, 1603 en 1605 van de classis en het dorpsbestuur om een traktement voor de schoolmeester leverden niets op vanwege de financiële problemen waarmee het gewest kampte. Het duurde tot
1609 voordat een positief besluit werd genomen. Gecommitteerde Raden lieten zich vermurwen door de
argumenten die de plaatselijke predikant Eduwaert Adriaensz. Booms naar voren had gebracht in de classis: de jeugd was er talrijk en groeide sterk. Daarom werd ‘om goede consideratie ende sonderlinghe tot
opbouwinge van de kercke ende tuchtinge van de jonckheijt daerin geaccordeert’. De nieuwe schoolmees-

204 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 651 (13.1, 8.7.1660), Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 3 (10.10.1656). GA Schouwen-Duiveland,
Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1631 (20.10), 1657 (4.12), 1658 (19.9), 1659 (14.6, 10.12).
205 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1823 (229r., 19.7.1657); Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 3 (2, 23.1, 3.4. 3.7.1657); GA SchouwenDuiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1653 (27.9), 1656 (13.12). Uil, Sint Philipsland, 81-83, 107.
206 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 474 (30.11.1599). De Bruin en Wilderom, Tussen Afsluitdammen en Deltadijken, I, Noord-Beveland, 19-32, 9596; Reitsma en Van Veen, Acta, 56; Welten, Hervormers aan de Oosterschelde, 35.
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ter, Boudewijn Ingelsen de Bonte uit Goes, was al gearriveerd in het dorp en zes dagen tevoren toegelaten
door de classis.207
Behalve Colijnsplaat kwam er nog een tweede dorp binnen de herbedijkte polder tot stand: Kats, dat
een afzonderlijke heerlijkheid werd met een eigen bestuur. Kerkelijk was het echter nog lang, tot 1659,
gecombineerd met Colijnsplaat. In 1619 kregen schout en schepenen van Gecommitteerde Raden toestemming een schoolmeester aan te trekken. Een traktement van 72 gulden werd daarvoor beschikbaar
gesteld. Dat de ambachtsvrouwe, Charlotte van Tuyll van Serooskercke, weduwe van Abel van Cats, een
zuster was van het lid van Gecommitteerde Raden, Hendrik van Tuyll van Serooskercke zal er mede aan
hebben meegewerkt dat dit salaris beschikbaar werd gesteld. De interventie van de classis was daarbij niet
nodig geweest.208
Een deel van de schorren aan de westzijde werd in 1652 ingedijkt waardoor de polder Wissenkerke ontstond. Voor het hierin aangelegde dorp stelden de Staten in 1659 een traktement voor een schoolmeester
beschikbaar. Een jaar later ook voor het aantrekken van een predikant. Een restant van het oude Noord-Beveland was de toren van Kortgene, die na de overstroming van het eiland was blijven staan. Het land werd
in 1684 herdijkt en tegen de toren werd een nieuwe kerk gebouwd, die in 1688 in gebruik werd genomen.
Een jaar later deed de eerste predikant zijn intrede. De Staten hadden het jaar daarvoor traktementen voor
zowel de predikant als een voorzanger beschikbaar gesteld. Op 25 september was het verzoek ingebracht
in de Staten en op 10 oktober werd het gehonoreerd. Die vlotte gang van zaken was te danken aan het feit
dat de ambachtsheer van Kortgene, Willem Adriaan van Nassau, tevens heer van Odijk, vertegenwoordiger was van de Eerste Edele in de Zeeuwse Staten. De functie van voorzanger werd aanvankelijk vervuld
door een van de inwoners, Gillis Otterby. Van hem wilde de kerkenraad af nadat de man onder censuur was
geplaatst wegens zijn ergerlijk leven met zijn echtgenote. Nadat de ambachtsheer een jaarlijks bedrag van
50 gulden had toegezegd en bovendien had bepaald dat de schoolmeester tevens koster zou zijn waarvoor
hij 30 gulden per jaar zou krijgen, werd in 1690 Abraham Duriez uit Middelburg benoemd als schoolmeester. Inclusief het traktement uit de geestelijke goederen had hij een basisinkomen van 180 gulden
per jaar.209 Weliswaar ontstonden op Noord-Beveland in de overige nieuwe polders nog enkele gehuchten
– Geersdijk, Campensnieuwland en ’s Gravenhoek – maar de omvang van de bevolking van deze plaatsen
bleef te gering voor het aanstellen van een schoolmeester.

Committimus
In het Committimus hadden vanaf het eind van de zestiende eeuw Axel, Terneuzen, Hoek, Biervliet een
schoolmeester. Door veroveringen ten zuiden van Axel en door herbedijkingen werd het grondgebied uitgebreid. In de grotere forten, die bescherming moesten bieden aan het grondgebied van de Republiek,
werden predikanten aangesteld en zo mogelijk ook kerkenraden geformeerd. In het verlengde daarvan
ontstonden mogelijkheden om ook schoolmeesters aan te stellen.
In het fort Moerspui werd in 1648 een schoolmeester aangesteld.210 In het dichtbij gelegen Zuiddorpe gebeurde dat in 1655. In een omgeving met veel rooms-katholieken was het zaak duidelijk te zijn. De
magistraat in Axel stelde daarom als voorwaarde ‘dat hij in sijne schole niet anders leeren sal dan boecken
ende stijl de waere orthodoxe gereformeerde christelijcke religie’.211 Hoe moeilijk het was voor de school207 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 475 (9.5.1601), 479 (27.7.1609); Classis Walcheren, inv.nr. 22 (27.2.1603). GA Schouwen-Duiveland, Stad
Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1601 (26.1). Bouterse, Classicale Acta, 21, 24, 44, 58, 149; Welten, Hervormers aan de
Oosterschelde, 36-38, 48-49.
208 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 485 (14.2.1619); Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, II, 791-792; Welten, Pioniers aan de Oosterschelde.
Catz, 169-172.
209 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 698 (6.10.1690). GA Schouwen-Duiveland, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1659 (123, 219), 1660
(181), 1687 (196, 221, 232). GA Noord-Beveland, Hervormde gemeente te Kortgene, inv.nr. 1 (16.7, 24.9, 23.12.1689, 4.6.1690).
210 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1829 (8.12.1648); Classis Walcheren, inv.nr. 3 (2.9.1648).
211 GA Terneuzen, Stad Axel, nr. 685 (16.10.1655).
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meester om zich te handhaven bleek vijf jaar later. Hij had last van twee concurrenten. Uit het ingestelde
onderzoek door de burgemeester, de griffier en de stadhouder van Axel, bijgestaan door de predikant van
Zuiddorpe, bleek dat de ene school hield bij het fort Sint Marck. Hij gebruikte geen rooms-katholieke
boeken, zoals beweerd werd, maar was wel rooms-katholiek. De andere, die opgaf Jan Batista te heten, was
actief bij het fort Sint Andries en gebruikte wel roomse schoolboeken. Bovendien stond er een Mariabeeld
waaraan de leerlingen ‘reverentie’ moesten doen bij het binnenkomen en weggaan. De Axelse magistraat
besloot de ene schoolmeester voorlopig met rust te laten. Batista werd het schoolhouden verboden en
moest onmiddellijk vertrekken. Drie jaar later was er weer een school bij Sint Andries, maar op de daar
gebruikte boeken viel niets aan te merken. Daarover klaagde de schoolmeester in Zuiddorpe niet maar wel
over ene Kips die de kinderen uit de omgeving les gaf in de roomse religie in de kapel van Overslag, even
over de grens. Na de overstromingen, die dit gebied troffen en de afbraak van het fort, werd de gereformeerde gemeente van Zuiddorpe in 1694 bij die van Axel gevoegd. Op aandrang van de classis Walcheren
werd vastgelegd dat de schoolmeester, in tegenstelling tot de predikant, die tevens tweede predikant van
Axel werd, in Zuiddorpe moest wonen.212
Na de vrede van Munster werden de herdijkingen van ondergelopen land met vernieuwde energie ter
hand genomen. Tegen Terneuzen en Axel kwam in 1650 de polder van Zaamslag gereed. Al het jaar daarop
kreeg het daar opnieuw gestichte dorp een eigen predikant en schoolmeester. Die vlotte gang van zaken
was zeker te danken aan de invloed van de ambachtsheren mr. Gerard van der Nisse, die namens Goes
lid was van Gecommitteerde Raden, en van de Middelburgse burgemeester Hendrick Thibaut, die rechtstreeks betrokken waren bij de besluitvorming. Niet weinig werkte daaraan mee dat zich in de nieuwe
polder ook rooms-katholieken vestigden die men door de gereformeerde prediking probeerde te winnen:
‘datter seer groote apparentie is datter verscheyden papisten sullen tot het gehoor gebracht werden’. Ook
een gereformeerde schoolmeester kon daaraan het zijne bijdragen.213
De afstand van het gehucht Triniteit naar Terneuzen was slechts een half uur, maar niettemin waagde
Jan Pietersz. het in 1662 daar een schooltje te starten. Dat hij het probeerde had ook te maken met het feit
dat de ouders ontevreden waren over de onderwijzer in Terneuzen, Wouter van Hoochstraten. Datzelfde
gold voor Spui waar de boeren een meester benoemden voor hun kinderen. Van Hoochstraten maakte
bezwaar tegen deze activiteiten. Van deze schooltjes werd later niets meer vernomen zodat de conclusie
resteert dat het aantal kinderen te klein bleef voor een voldoende inkomen.214
Ook andere gehuchten, die in de polders ontstonden, leken te klein voor de vestiging van een school.
Niettemin kon daaraan behoefte ontstaan, vooral als de afstand naar de nabijgelegen school groot was.
Vooral in de winter met de slecht begaanbare wegen was dat vaak een probleem. In Boschkapelle, gelegen in het Axelerambacht, ging Cornelis de Putter, sinds 1766 bakker in Hengstdijk, schoolhouden. De
inwoners waren voor het merendeel rooms-katholiek zodat hij het als gereformeerde niet gemakkelijk
zal hebben gehad. Financieel werd de functie in 1769 aantrekkelijker nadat hem het traktement van de
schoolmeestersplaats van Stoppeldijk – waarover hierna meer - was toegekend. De Putter was er werkzaam tot zijn overlijden in 1792.215
De laatste schoolmeestersplaats ten tijde van de Republiek, die in Staats-Vlaanderen werd verwezenlijkt, was die in Hoofdplaat. In formele zin betrof het hier slechts voor een deel Staats-Vlaanderen. De
inpoldering van de betreffende schorren geschiedde voor gezamenlijke rekening van de Staten van Zee-

212 GA Terneuzen, Stad Axel, nr. 685 (18.2, 16.3, 2.8.1660, 27.1.1663); Hervormde gemeente te Axel, inv.nr. 2 (12.3, 6.6.1694). Scharp,
Geschiedenis en costumen van Axel, 285-289.
213 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1829 (16.8.1651); Classis Walcheren, inv.nr. 3 (25, 26, 30.6, 21.7, 7, 22.9, 20.10, 24.11.1650, 6.7.1651). Nagtglas,
Levensberichten van Zeeuwen, II, 277, 759.
214 ZA, Classis Walcheren, inv.nrs. 5 (4.12.1664), 25 (4.12.1664)
215 GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nrs. 38 (31.7.1769), 42 (15.10.1792).
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land en de Raad van State en kwam in 1778 gereed. Een deel, 4/10 van de nieuwe polder, kwam aan de
generaliteit en behoorde daarmee tot Staats-Vlaanderen. Het overige deel kwam aan Zeeland. Het dorp
werd gesticht in het Zeeuwse deel van de polder. De Staten besloten in 1780 om de vestiging van inwoners
aan te moedigen door onder andere de bouw van een school en een schoolmeester tevens voorzanger aan
te stellen. In 1782 werd dit voornemen geconcretiseerd en de opdracht verstrekt. In 1786 kwam deze school
met woning, gebouwd naar een ontwerp van de landsfabriek van Zeeland Coenraad Kayser, gereed tegelijk met de pastorie voor de te beroepen predikant. De eerste schoolmeester, Cornelis van Belois, werd in
1785 aangesteld, maar was al het jaar daarvoor begonnen in een huurhuis.216
Tegenover winst stond hier ook verlies. In 1778 werd de schoolmeestersplaats van Zuiddorpe feitelijk
opgeheven door Gecommitteerde Raden omdat besloten werd niet langer een traktement voor een voorzanger beschikbaar te stellen. Ter compensatie kreeg de kerkenraad de toezegging dat als daar gepreekt
zou worden de persoon die als voorzanger dienst zou doen een beloning zou krijgen van vier gulden per
dienst.217

Scheldeforten
In Liefkenshoek werden de omstandigheden aangegrepen om een schoolmeester te benoemen. Dirck Lauwers, een soldaat die daar gelegerd was, bleek in 1611 talent te hebben om kinderen les te geven en voor
te lezen en te zingen voor de gereformeerde gemeente ter plekke. Daarenboven was hij ook geschikt als
ziekentrooster hetgeen aantrekkelijk was omdat de predikant in Lillo woonde. Met instemming van de
kerkenraad van de toen nog gecombineerde gemeenten van Lillo en Liefkenshoek, had hij die werkzaamheden verricht. Toen de compagnie waartoe Lauwers behoorde was vertrokken, bleef hij in het fort achter. De kerkenraad wist Gecommitteerde Raden te bewegen om de gage van Laureyns, die hij als militair
genoot, voorlopig te continueren. Tot genoegen van Lauwers want hij bleef er tot zijn overlijden in 1622.
Twee jaar tevoren had de Raad van State na herhaalde aandrang van het dagelijks bestuur van het Zeeuwse gewest een traktement van 150 gulden beschikbaar gesteld. Net zoveel als de schoolmeester van Lillo
ontving.218
In het in 1628 gebouwde fort Frederik Hendrik, gelegen aan de Schelde, dat onder bevel stond van
de commandeur van Lillo, wordt in 1671 een schoolmeester vermeld. Wellicht was de betrokkene, Wessel
Gerritsen, een militair die zich bezighield met het geven van les aan de kinderen en het voorlezen en voorzingen in de kerk. Tot de vestiging van een permanente schoolmeestersplaats kwam het niet. Vanwege de
terugloop van de bezetting van het fort werd de gereformeerde gemeente, die gecombineerd was met het
naburige fort Kruisschans, in 1684 opgeheven.219
De bevolking in de omgeving van de forten Lillo en Liefkenshoek was merendeels rooms-katholiek. In
het dorp Doel, behorend tot het Staatse grondgebied, was in 1635 en vermoedelijk al eerder, een rooms-katholieke schoolmeester actief met financiële steun van de bisschop van Gent. Ondanks de tegenwerking
van de magistraat wist deze onderwijzer zich te handhaven. Aan de overkant van de Schelde, in het dorpje
Kruisweg in de polder Lillo, behorend tot de Spaanse Nederlanden stond een katholieke kerk. Daar was in
1680 een roomse schoolmeester werkzaam. De meeste kinderen bezochten echter de school van de gereformeerde onderwijzer in het fort Lillo, waar zij, tot ergernis van de visitator van het bisdom Antwerpen, uit
‘de ketterse catechismus’ leerden. Vermoedelijk gingen ze naar het fort omdat de roomse schoolmeester

216 ZA, Hervormde gemeente te Hoofdplaat, inv.nrs. 1 (20.4.1786), 37. GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten
van Zeeland, 170 (25.5, 25.9), 1782. Willemsen, Hoofdplaat, 57, 61.
217 Scharp, Geschiedenis en costumen van Axel, 296.
218 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 481 (30.9.1611), 484 (27.6.1617), 485 (24.9.1619), 486 (7.4, 2.7, 7.8.1620), 487 (20.10.1622); Leune, Lillo en
Liefkenshoek, 1, 628, 636.
219 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 667 (24.3.1671). Leune, Lillo en Liefkenshoek, 1,553-554, 639.
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slechts af en toe schoolhield. In een latere periode, in 1700, gebeurde het omgekeerde doordat ‘kinderen
van de kettersen uit het fort’ de katholieke school bezochten terwijl ze hun gereformeerde catechismus
meenamen. Wellicht hield dat verband met het niet goed functioneren van schoolmeester Cornelis van
Schetsen, die ook secretaris van gedelegeerde rechters, het burgerlijk bestuur van het fort, en auditeur van
de krijgsraad was. De combinatie was ten nadele van de school en daarom werd Van Schetsen gemaand om
tussen beide te kiezen. Hij koos voor zijn functies van secretaris en auditeur. Zijn opvolger slaagde erin om
de kinderen uit het fort weer op zijn school te krijgen.220
In Doel, op de andere kant van de oever van de Schelde, deed de kerkenraad van Liefkenshoek, met
instemming van de classis, in 1720 een poging om een gereformeerde kerk te vestigen en een predikant en
een schoolmeester-voorzanger te benoemen ‘om de kinderen te leren lezen, schrijven en de gronden der
waarheid van onze godsdienst in te planten’. Als argument werd het getal van de gereformeerden in Doel
en omgeving aangevoerd: 262. Niettemin waren de rooms-katholieken ver in de meerderheid. De poging
had geen succes.221
Eveneens dicht bij het fort Liefkenshoek, maar op grotere afstand dan Doel, lag het kleinere Ouden
Doel. Het aantal rooms-katholieken was hier in 1726 dermate gegroeid dat er een rooms-katholieke
schoolmeester werd aangesteld. Een krachtig protest daartegen van de classis bij de Staten-Generaal sorteerde geen effect. In 1761 besloot de kerkenraad van Liefkenshoek tot een tegenzet. Besloten werd de ongeveer 21-jarige Pieter van Leerdam, zoon van de schoolmeester van Liefkenshoek, ‘in stilte’ naar Ouden
Doel te sturen om daar les te geven aan de gereformeerde jeugd in lezen en schrijven. Maar het bleef allesbehalve geheim. Daags na zijn aankomst had een bode van de rooms-katholieke stadhouder van Doel hem
gesommeerd om het onderwijs te staken. Daarop besloot de kerkenraad zich te wenden tot Gecommitteerde Raden in Middelburg. Hun voornaamste argument om te pleiten voor een schoolmeester was de
afstand voor de kinderen van de gereformeerde boerengezinnen, die ruim 5½ kilometer moesten lopen
naar de school in het fort. Daarom ging een deel naar de roomse school in Doel. De onderhandelingen van
Gecommitteerde Raden, die positief stonden tegenover het verzoek, met de stadhouder van Doel leidden
aanvankelijk tot niets. Ondertussen hield Jacobus Dronkers eind 1762 nog korte tijd school. Vermoedelijk
voldoende in het geheim om niet te worden weggestuurd.
In 1763 toonde de stadhouder zich inschikkelijk indien de rooms-katholieke schoolmeester een financiële vergoeding zou ontvangen voor het te lijden verlies. Gecommitteerde Raden besloten een klein traktement (25 gulden) beschikbaar te stellen voor de schoolmeester die in de wintermaanden les moest gaan
geven. De kerkenraad gaf daarop Pieter van Leerdam het sein om opnieuw les te gaan geven en verwittigde de stadhouder daarvan. De laatste werd echter tot de orde geroepen door zijn superieur, de hoogbaljuw
van het land van Beveren, en kreeg opdracht te zorgen dat de beoogde schoolmeester, Pieter van Leerdam,
inmiddels inwoner van Ouden Doel, zou vertrekken. Als tegenmaatregel besloten Gecommitteerde Raden
om de akte van de rooms-katholieke veerschipper Carel Brager in Doel in te trekken. Effect had dit niet
want het gereformeerde onderwijs in Ouden Doel moest door de interventie van de hoogbaljuw worden
gestaakt. Zes jaar later, in 1769, nadat een andere stadhouder was benoemd, kon een doorbraak worden
bereikt. Gecommitteerde Raden verklaarden zich bereid om vrije doortocht te verlenen aan de marktschipper van Doel op Antwerpen. Omgekeerd gaf de ambachtsheer van Doel toestemming om gereformeerd onderwijs te geven in Ouden Doel. Door de marktschipper moest een recognitie van dertig gulden
worden betaald, die bestemd werd voor de financiering van het gereformeerde onderwijs in Ouden Doel.
Van Leerdam kon nu zonder hindernis aan zijn taak beginnen. Tot 1784 hield het gereformeerde schooltje

220 Leune, Lillo en Liefkenshoek, 1, 208-209, 600-614, 642-643.
221 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 529 (15.7.1720); Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nrs. 6 (2.4.1720, 1.4.1721), 7 (1.10.1726). De
Navorscher, 1903, 624-631; Leune, Lillo en Liefkenshoek, 1,590-600, 643.
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stand. Vanwege de toenemende spanningen met de Oostenrijkse Nederlanden, die leidden tot de afstand
van de forten Lillo en Liefkenshoek, werd de overeenkomst eenzijdig opgezegd door de ambachtsheer.222

Westelijk Staats-Vlaanderen
Na de herovering van Sluis en het omliggende gebied door prins Maurits in 1604 en de daarop volgende
inpolderingen was in het westelijk deel van Staats-Vlaanderen binnen een kleine dertig jaar een zodanig
net van scholen opgezet dat onderwijs voor de meeste kinderen bereikbaar was. Daarbij werd het gebruikelijke patroon gevolgd doordat de aanstelling van de predikant en de schoolmeester parallel liep aan
de stichting van een gereformeerde gemeente waaraan de onderwijzer als voorzanger verbonden werd.
Niettemin was de behoefte aan onderwijs van groot belang. Zo ging Jan de Weert in 1623 in de vesting Retranchement schoolhouden op verzoek van de militairen in het fort, hoewel er nog geen predikant was.223
In 1648 stemde de Staten-Generaal op verzoek van de classis Walcheren in met het aanstellen van een
predikant in Eede, een dorp ten zuiden van Aardenburg en gelegen tegen de grens met de Zuidelijke Nederlanden. Nog datzelfde jaar deed Johannis Morris zijn intrede als predikant. Twee jaar later begon Jan
Simons uit Aardenburg hier als schoolmeester. In het enkele kilometers verder gelegen Sint Kruis werd in
maart 1653 de eerste gereformeerde onderwijzer benoemd. De predikant was in de voorafgaande maand
zijn werk begonnen.224
Grote delen van westelijk Staats-Vlaanderen werden opnieuw ingepolderd nadat ze vanwege de oorlogshandelingen waren geïnundeerd. Tussen Groede en IJzendijke kwam in 1651 een nieuwe polder gereed. Vier jaar later was het hier ontstane dorp Schoondijke zodanig gegroeid – er waren ongeveer zeventig gezinnen en dertig tot veertig lidmaten - dat een aanvraag met succes kon worden ingediend voor een
predikant en een schoolmeester omdat de naburige dorpen een uur gaans lagen. De aanvraag werd ook
nu door de classis Walcheren ingediend. De Staten-Generaal willigden het verzoek in. De bedijkers van de
polder zorgden voor een kerk en woningen voor de predikant en de schoolmeester.225
De laatste in de rij werd Oudeman, later Waterlandkerkje genoemd, het dorp tussen Oostburg en IJzendijke. Het gebied werd in 1652 herbedijkt. In juni 1658 gaven de Staten-Generaal toestemming om een predikant en een schoolmeester-voorzanger aan te stellen. Ds. Johannes Stuerbout en Nicolas Segers begonnen
aan hun niet gemakkelijke taak. De slechte verhoudingen tussen rooms-katholieken en gereformeerden
zouden in 1668 tot een zodanige uitbarsting leiden dat ds. Stuerbout tijdens een kerkdienst door gewapende mannen van de kansel werd getrokken en zwaar mishandeld. Aan de gevolgen ervan overleed hij.226
Weliswaar waren in Nieuwvliet en Zuidzande al eerder schoolmeesters werkzaam, maar zij kregen
geen opvolgers. Het feit dat er geen gereformeerde gemeente was, veroorzaakte dat ze geen aanspraak
konden maken op een traktement waardoor ze van de schoolgelden afhankelijk waren. Dat bleek onvoldoende te zijn. Voor Nieuwvliet en Zuidzande veranderde dat in 1659. In dat jaar werd in beide dorpen een
gereformeerde gemeente gesticht en kregen zij ieder een predikant en een schoolmeester. In Nieuwvliet
was dat vooral bedoeld als tegenwicht tegen de doopsgezinden die daar in ruime mate vertegenwoordigd
waren. De baljuw van Nieuwvliet, die het verzoek bij de classis had ingediend om predikanten te laten
voorgaan en om steun vroeg om een schoolmeester aan te trekken, kreeg opdracht de doopsgezinde scho222 NA, Familie Hop, inv.nr. 327. ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1402.1 (22.3.1769); Hervormde gemeente te Bath, inv.nr. 259, Acta kerkenraad
Liefkenshoek (6, 13.12.1761, 27.2.1763). Leune, Lillo en Liefkenshoek, 1, 599 (noot 440), 643-646.
223 ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 152 (22, 24.6.1623). De Hullu, ‘Over de oprichting van eenige protestantsche gemeenten in westelijk ZeeuwschVlaanderen’, 1-66.
224 ZA, Vrije van Sluis, inv.nrs. 153 (21.7.1648), 167 (26, 30.4.1650, 15, 29.3.1653); Classis Walcheren, inv.nrs. 3 (16, 30.7, 15.10.1648, 21.7.1650,
5.12.1652, 2.1.1653), 4 (5.6.1653); Hervormde gemeente te Sint Kruis, Acta kerkenraad, 1652-1779 (2.2, 24.3.1653).
225 ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 168 (24.12.1654, 30.3, 30.4, 8.5.1655); Classis Walcheren, inv.nr. 4 (3.12.1654, 8.4, 20.5.1655). Van Cruyningen, ‘De
wederopbouw van Het Vrije van Sluis’, 223.
226 ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 168 (30.10.1657); Classis Walcheren, inv.nr.4 (1, 15.11.1657, 9.5, 3, 18.7.1658). Bauwens, ‘Gijzelingen van
protestantse en rooms-katholieke geestelijken’, 164-165.
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len te sluiten. In Zuidzande vormde het besluit van de Staten-Generaal om toestemming te geven tot de
bouw van een kerk de aanleiding voor het aantrekken van een dominee en een onderwijzer. Evenals in de
andere gevallen gaf de magistraat van het Vrije van Sluis de kerkelijke initiatieven royale steun.227

Oostelijk Staats-Vlaanderen
Ook hier werd geijverd voor het aanstellen van schoolmeesters in nieuw of herbedijkt land. Na de verovering van Hulst in 1645 drong de classis Zuid-Beveland bij de Staten van Zeeland aan op initiatieven om
daar predikanten aan te stellen. In tegenstelling tot eerder werd het bestuur over Hulst en het Hulsterambacht in handen genomen door de Raad van State namens de Staten-Generaal. De Zeeuwse Staten legden
zich daarbij neer nadat de Raad van State aangekondigd had zelf over te zullen gaan tot het benoemen van
predikanten, schoolmeesters en voorzangers.228
De Raad van State liet de magistraat van het Hulsterambacht de vrijheid om zelfstandig schoolmeesters te benoemen, of, waar gereformeerde gemeenten waren gevestigd, in samenwerking met de kerkenraden schoolmeesters aan te stellen. Zo doende hadden Hontenisse, de Polder van Namen, het fort Sint
Anna, Lamswaarde, Kieldrecht, Hengstdijk, Pauluspolder en Ossenisse in het Hulsterambacht in de jaren
zeventig een schoolmeester. In deze zelfde periode kreeg ook Stoppeldijk zijn schoolmeester nadat een
eerder initiatief niet was gelukt. In 1706 volgde Graauw. Ook de buurtschap Campen kreeg in 1710 een
schoolmeester, maar dat was een eenmalig initiatief en gold bovendien alleen het leren lezen. Het beleid
om zelfs in betrekkelijk kleine plaatsen schoolmeesters aan te stellen, kan niet los worden gezien van de
strategie om zoveel mogelijk rooms-katholiek onderwijs tegen te gaan door gereformeerde schoolmeesters aan te stellen. Drie scholen verdwenen, namelijk die in Kieldrecht, de Polder van Namen en het fort
Sint Anna als gevolg van overstromingen waardoor deze polders verlaten moesten worden.229
In 1766 werd de schoolmeesterspost in Stoppeldijk opgeheven. De reden was dat verreweg het grootste
deel van de kinderen niet uit het Hulster- maar uit het Axelerambacht afkomstig waren. Voor de kinderen
uit Stoppeldijk daarentegen was de afstand naar hun school niet groter dan naar de scholen van Pauluspolder, Hengstdijk of Lamswaarde. Daarom werd de vacature niet vervuld. De Raad van State besloot drie
jaar later om de magistraat van het Hulsterambacht op te dragen het traktement van Stoppeldijk toe te
kennen aan Cornelis de Putter, schoolmeester van het naburige Boschkapelle, omdat hij het financieel
moeilijk had.230
In tegenstelling tot het westelijk deel van Staats-Vlaanderen was de bemoeienis van de classis Zuid-Beveland beperkt. Weliswaar had de classis zich na de verovering van Hulst ingespannen om in het Hulsterambacht en in Sint Jansteen predikanten aangesteld te krijgen, de bemoeienis met het onderwijs was geringer. De classis nam zelf geen initiatieven en kwam alleen in actie wanneer de gemeenten uit het gebied
of de schoolmeesters zich tot de classis wendden.

2.7

Balans

Vooral door lokale initiatieven, gesteund door de gereformeerde classes, en het beleid van de Staten door
middel van het toekennen van traktementen was in de tweede helft van de zeventiende eeuw een nagenoeg volledige dekking van het platteland van Zeeland bereikt voor wat betreft Nederduits onderwijs. Elk

227 ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 4 (7, 21.2, 28.3, 4, 18.4, 26.9, 24.10, 21.11, 5, 19.12.1658, 19.6, 16.10, 13.11.1659); Hervormde gemeente te
Nieuwvliet, inv.nr. 1 (13.10.1659); Hervormde gemeente te Zuidzande, inv.nr. 1 (13.10.1659). Van Dale, ‘Iets over de stichting van de kerken
der Hervormden te Zuidzande en te Nieuwvliet’, 234-235.
228 GA Schouwen-Duiveland. Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1645 (18, 23.11, p. 470, 477, 478).
229 GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nrs. 22 (6.12.1706), 23 (13.1.1710).
230 GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nr. 38 (3.2.1766, 31.7.1769).
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dorp, waaronder zelfs relatief kleine, had zijn eigen schoolmeester, die onderwijs gaf op gereformeerde
grondslag. De aanstelling van een schoolmeester ging veelal gelijk op met de komst van een predikant
en de instituering van een gemeente. Maar ook kon de schoolmeester daarvoor de wegbereider zijn. Het
toekennen van de traktementen was het voorwerp van het politieke krachtenveld tussen de leden van de
Staten. Hoe groter het belang van de aanstelling van een schoolmeester voor een van de leden, hoe sneller
de toekenning loskwam. Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw werd breed erkend dat een van de
basisbehoeften van de bevolking de mogelijkheid tot onderwijs was. De economische voorspoed maakte
de verwezenlijking van deze wens mogelijk terwijl de groei van de bevolking de noodzaak onderstreepte.
De voortgang in de totstandkoming van dit onderwijsnet verliep sneller dan in Utrecht. In 1593 had
daar tweederde van de dorpen een schoolmeester (39 van de 56). In Zeeland was dat, als we de kleine steden
meetellen, in datzelfde jaar ruim driekwart (56 van de 69). Tellen we de kleine dorpen zonder kerk niet
mee – in Utrecht kregen die geen schoolmeester – dan had bijna 90 procent van het Zeeuwse platteland
al een schoolmeester. Die gunstige situatie had Zeeland vooral te danken aan het feit dat de Reformatie
hier eerder tot stand was gekomen en dat een vergelijkbaar fonds als de geestelijke goederen in Utrecht
eerst veel later een rol van betekenis speelde. Omstreeks 1675 hadden alle Utrechtse dorpen hun schoolmeester.231 In Zeeland was die situatie al in 1615 bereikt. Bovendien kregen hier ook kleine dorpen hun
schoolmeester.
Ook in Staats-Vlaanderen was in de tweede helft van de zeventiende eeuw een grotendeels dekkend net
van onderwijsvoorzieningen ontstaan. Voor wat betreft dit gebied toont het beleid in het aanstellen van
schoolmeesters verwantschap met het Markizaat van Bergen op Zoom, de Meierij van ’s-Hertogenbosch
en andere generaliteitslanden. In deze gebieden waren het de classes die daarop een nadrukkelijk stempel
drukten. In het Vrije van Sluis was de classis Walcheren meer betrokken bij de benoeming dan de classis
Zuid-Beveland in het Hulsterambacht. Daar gaf de magistraat leiding. Anders dan in de Meierij en in de
nabij gelegen gebieden slaagde men in Staats-Vlaanderen er veel beter in het rooms-katholieke onderwijs
te weren. Het beleid om schoolmeesters aan te stellen was gericht op het tegengaan van het rooms-katholicisme. In de Meierij van ’s-Hertogenbosch werden op het eind van de zeventiende eeuw dertig roomse bijscholen geteld.232 In diezelfde periode zijn er slechts enkele schooltjes in Staats-Vlaanderen te bespeuren.
Interessant is om na te gaan wat de resultaten zijn geweest van het streven naar een dekkend net van
Nederduitse scholen op het platteland. Slaagde men erin een zeker evenwicht te brengen in het aantal
scholen op de Zeeuwse eilanden en in Staats-Vlaanderen? Een graadmeter daarvoor is de verhouding tussen het aantal inwoners en het aantal schoolmeesters. Op basis van de volkstelling van 1795 komen we tot
de volgende cijfers ten aanzien van het platteland inclusief de kleine steden233:
Tabel 8: Aantallen inwoners en schoolmeesters op het platteland in Zeeland, 1795
Inwoneraantal
Walcheren
Schouwen-Duiveland en Sommelsdijk
Zuid-Beveland
Tholen, Sint Philipsland en Nieuw-Vossemeer
Noord-Beveland

12.721
10.257
11.757
6.527
3.185

Aantal
schoolmeesters
20
20
27
10
4

Verhouding
1:636
1:513
1:435
1:653
1:796

231 De Booy, Weldaet der scholen, 9, 22-23.
232 Roosenboom, De dorpsschool in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 74-81.
233 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte ‘Notulen der provisionele repraesentanten van het Volk van Zeeland’, 1796 (353-357,
28.2). In tabel 9 is het bevolkingscijfer van Veere inclusief Zanddijk. Vergelijk pagina 608, tabel 4 waar voor 1795 een getal van 1616
inwoners wordt opgegeven.
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Naar rato van het inwoneraantal had het platteland van Zuid-Beveland de meeste schoolmeesters, die in
Noord-Beveland de minste. Het betekende ook dat de scholen in het laatstgenoemde eiland de meeste
leerlingen hadden. De cijfers liggen dicht bij elkaar hetgeen accentueert dat het Zeeuwse onderwijsnet
inderdaad een goede spreiding kende.
Hetzelfde kunnen we doen met de zes grote steden. Ten aanzien van de scholen hebben we alleen de
Nederduitse schoolmeesters genomen. De schoolmeesters in de wees- en armenhuizen zijn buiten beschouwing gelaten. Wel zijn meegenomen de schoolmeesters in de armenscholen in Middelburg en Vlissingen en in de spinschool te Middelburg.
Tabel 9 : Aantallen inwoners en schoolmeesters in de grote steden in Zeeland, 1795.
Inwoneraantal
Middelburg
Zierikzee
Vlissingen
Goes
Veere
Tholen

17.687
6.086
5.691
3.711
1.860
1.695

Aantal
schoolmeesters
11
3
4
2
1
1

Verhouding
1:1.608
1:2.028
1:1.422
1:1.855
1:1.860
1:1.695

Het is uit vergelijking met de cijfers van het platteland duidelijk dat de stadsscholen meer leerlingen
hadden. Onderling zijn de verschillen groter dan op het platteland. Vlissingen had relatief veel schoolmeesters, Zierikzee weinig. Maar het betekende ook dat de Zierikzeese schoolmeesters meer schoolgeld
konden innen.
Ten slotte Staats-Vlaanderen. Ook daarvan zijn de bevolkingscijfers over 1795 bekend, die inclusief de
steden zijn.234
Tabel 10 : Aantallen inwoners en schoolmeesters in Staats-Vlaanderen, 1795.
Inwoneraantal
Westelijk Staats-Vlaanderen
Oostelijk Staats-Vlaanderen

13.063
17.749

Aantal
schoolmeesters
16
16

Verhouding
1:816
1:1.109

Opvallend is het hier relatief hoge cijfer voor oostelijk Staats-Vlaanderen. Zeker ook als we daarbij betrekken de verhouding in Zeeland, dat in 1795 in totaal 81.177 inwoners telde en waar op de 780 bewoners een
schoolmeester was. Een verklaring daarvoor is dat vele rooms-katholieke ouders hun kinderen niet naar
de gereformeerde schoolmeesters stuurden. Juist in dat deel van het voormalige Staats-Vlaanderen was
het aantal katholieken groot.
Staat en kerk hadden nauw samengewerkt om een dekkend net van scholen tot stand te brengen.
Kosten noch moeite waren daarvoor gespaard. In het krachtenveld tussen staat en kerk was de Zeeuwse
schoolorde van 1583 het kompas. Van wezenlijk belang was wie dat kompas mocht hanteren: de overheid
of de kerk. Over die zaken gaat het in het volgende hoofdstuk.

234 Priester, Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw, 485. Alleen Hulst had in 1795 twee Nederduitse schoolmeesters.
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hoofdstuk 3

Overheid en kerk

De bevoegdheden van de overheid en de kerk, hun wederzijdse verhoudingen en de ontwikkelingen daarin komen in dit hoofdstuk aan de orde. Centraal staat daarin de vraag naar de machtsverhoudingen in
het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen. Het gaat daarbij niet alleen om de formele verhoudingen
maar vooral hoe die in de praktijk hun uitwerking kregen. Voor wat Zeeland betreft gaat het ten aanzien
van de overheid om de Staten van Zeeland, de magistraten van de steden, de ambachtsheren en de dorpsbesturen. Bij Staats-Vlaanderen gaat het naast de lokale besturen om de Raad van State in Den Haag en de
twee regionale bestuurscolleges in Sluis en Hulst. De Zeeuwse Nederduits Gereformeerde kerk, gerepresenteerd door de kerkenraden, de classes en de synode, hadden zowel Zeeland als Staats-Vlaanderen (met
het westelijk deel van Staats-Brabant) als hun territoir. De overheid en de kerk hebben zich op intensieve
wijze bemoeid met het onderwijs. De kaders daarvoor werden gegeven in de door de Zeeuwse Staten vastgestelde schoolorde en de door de kerk geredigeerde en door de Staten gesanctioneerde kerkorde. Beide
documenten gaven richtinggevende uitspraken over het onderwijs.
Hoewel de school- en de kerkorde de bevoegdheden vastlegden, was daarmee nog niet op eenduidige
wijze geregeld wie de daadwerkelijke macht uitoefende ten aanzien van het onderwijs. In formele zin
oefenden zowel de overheid als de kerk macht uit die zij ontleenden aan hun bevoegdheden. De overheid
had echter meer machtsbronnen tot zijn beschikking om zijn mening door te drukken. Daarbij moeten
we vooral denken aan de financiële middelen die de overheid beschikbaar stelde en waarvan de kerk afhankelijk was. Maar ook valt te denken aan het prestige en de status van het burgerlijk gezag dat zij konden laten gelden. Tevens in situaties waarin de overheid niet de formele macht had, kon zij feitelijk de
zaken regelen in de gewenste vorm.
De vraag naar de beslissende bevoegdheden spitst zich toe op het benoemen en toelaten van de schoolmeesters, dat wil zeggen van de Nederduitse en Franse schoolmeesters. Op dit punt komt de formele en
feitelijke zeggenschap naar voren en het is dan ook dit aspect dat als een rode draad door het hoofdstuk
loopt. Na een verkenning van de bemoeienis met het onderwijs van de Zeeuwse Staten en de Raad van
State, inclusief de colleges in Sluis en Hulst, volgt een overzicht van de rol van de magistraten van de steden. Vervolgens staan we stil bij de situatie op het platteland door de positie van de ambachtsheren en de
dorpsbesturen te belichten. Aan kerkelijke zijde wordt de rol van de Zeeuwse synode en van de vier classes
beschouwd, gevolgd door die van de kerkenraden. Daarbij komen ook de verhoudingen met de schoolmeesters aan bod. Zowel van de kant van de overheid als van de kerk komt het toezicht op het onderwijs
aan de orde.
Na deze verkennende paragrafen wordt stilgestaan bij de verhoudingen tussen de stedelijke besturen
en de ambachtsheren aan de ene kant en de Gereformeerde kerk aan de andere kant. Vooral worden de
ontwikkelingen belicht, die de verschuivingen in de machtsverhoudingen aangeven tot het midden van
de achttiende eeuw. Het ging daarbij uitsluitend om de Gereformeerde kerk die in de Republiek de openbare religie belichaamde. Net zoals elders waren de Zeeuwse regenten van mening dat de belangen van de
Republiek het beste gediend werden door handhaving van de calvinistische religie.1
1

Van Eijnatten, Liberty and concord, 204-208.
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Aan het eind van dit hoofdstuk komt de positie van de andere confessies aan de orde: de rooms-katholieken, Luthersen, Doopsgezinden en Joden. Tevens worden de ontwikkelingen in de tweede helft van
de achttiende eeuw belicht. Zij vormden de aanloop naar de beslissingen die in de Bataafse tijd werden
genomen ten aanzien van het onderwijs en die resulteerden in de eerste onderwijswet (1801). Tot slot worden conclusies getrokken, die antwoord geven op de vraag wie de zeggenschap had in onderwijszaken en
welke factoren daarbij van invloed waren.

De Zeeuwse schoolorde (1583) en de Zeeuwse kerkorde (1591)

3.1

De kaders voor het Zeeuwse onderwijs werden door de Zeeuwse Staten gegeven in de schoolorde. Over
de vaststelling van deze schoolorde en de daarop volgende ontwikkelingen gaat het in deze paragraaf.
Aansluitend komt ook de Zeeuwse kerkorde aan bod, voor zover die handelt over het onderwijs. Ook gaat
het over de formele bevoegdheden rond de benoeming en het ontslag van schoolmeesters, die van belang
waren voor de machtsverhoudingen tussen de overheid en de kerk. Door ook aandacht te besteden aan
de schoolreglementen van de andere gewesten en de initiatieven voor een landelijke schoolorde wordt de
Zeeuwse schoolorde in een breder perspectief geplaatst.

De schoolorde
Het voorstel om in Zeeland een schoolorde in te voeren, kwam van de Zeeuwse classes van de Gereformeerde Kerk. Hun concept was begin 1582 beschikbaar en werd ingediend bij de Staten van Zeeland. Gecommitteerde Raden lieten afschriften vervaardigen voor de zes steden, die in de Staten vertegenwoordigd
waren, om hun advies in te brengen.2 De Staten besloten op 11 juni het concept te laten bestuderen door
Gecommitteerde Raden en de afgevaardigden van Middelburg. Het lid van Gecommitteerde Raden namens Zierikzee, Joos Eeuwoutse Teellinck, stelde het definitieve stuk op. In grote lijnen werd het concept
van de Zeeuwse classes gevolgd. Geen van de verschillen was van wezenlijke aard. Slechts een bepaling
werd opgenomen, die niet in het concept stond (artikel 8). Op onderdelen vond een minder gedetailleerde
uitwerking plaats. Mede daardoor en door het onderbrengen van twee artikelen in de considerans en door
het samenvoegen van bepalingen werd het aantal artikelen teruggebracht van 19 naar 11. Het aanvankelijke voornemen om deze bepalingen te integreren in het plakkaat van politie vond geen instemming bij de
Staten. Daarentegen werd besloten het als een afzonderlijke ordonnantie uit te vaardigen. De vaststelling
van de Zeeuwse schoolorde door de Staten van Zeeland volgde op 8 februari 1583.3
In de eerste drie artikelen van de schoolorde werd de relatie tot de kerk vastgelegd. Alleen degenen
die door de classes waren onderzocht naar leer en leven, geschikt waren bevonden en zich onderwierpen
aan de schoolorde mochten als schoolmeester worden toegelaten. De schoolmeesters waren gehouden de
kinderen in het bijzonder het Onze Vader, de Tien Geboden, de Artikelen van het Christelijke geloof, het
avond- en morgengebed en de gebeden voor en na het eten te leren. Vervolgens moest de jeugd worden
onderwezen uit de Heidelbergse catechismus. Iedere zondag dienden de betreffende vragen en antwoorden te worden opgezegd in de kerk. Aansluitend zou de predikant deze nader uitleggen. Tot slot was het
de plicht van de schoolmeester om de kinderen de psalmen te leren zingen ter ondersteuning van het
zingen door de gemeente. Bij het begin en het einde van de schooldag moest de gehele schooljeugd op de

2
3

Het concept berust in GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 200. Het werd door R.A. Soetbrood Piccardt gepubliceerd onder de titel ‘De school en
het onderwijs in vorige eeuwen’, in: De Oude Tijd, 1869, 153-154. Ten onrechte is vermeld dat het hier gaat om de vastgestelde schoolorde.
Dekker, ‘Het ontstaan’, 27.
ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 468 (14.3, 9 en 11.8, 6.9, 23.10, 12.11.1582, 18, 29.4.1583). GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 201, 3556, 3566.
Notulen van de Staten van Zeeland, 1580-1582, 629; Notulen van de Staten van Zeeland, 1583-1586, 75; Dekker, ‘Het ontstaan’, 27-30; Scherft,
‘De Generale synode van Middelburg en de Zeeuwse Statenordonnanties’, 140-143.
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knieën terwijl de kinderen om beurten de geleerde gebeden dienden op te zeggen. Op zondag en eventuele andere dagen wanneer er gepreekt werd, nam de schoolmeester zijn kinderen mee naar de kerk en
moest hij zorgen voor de orde. Later, in school, moest de meester de oudste kinderen ondervragen over het
gehoorde. Daaruit kon de stof worden genomen voor een vermanend woord door de schoolmeester om de
kinderen te leren dat zij eerbied verschuldigd waren aan God, hun ouders, de overheid, hun schoolmeester en anderen. Ook moest de schoolmeester hen opwekken tot goede werken en deugden en daarentegen
waarschuwen voor alle boosheid. Op die wijze kon de meester de leerlingen wennen aan het met aandacht
beluisteren van Gods Woord waarvan ze later profijt zouden hebben. Niet alleen voor zichzelf, maar ook
om nuttig te zijn voor ‘Godes kercke ende haeren vaderlande’.
De artikelen 4 tot en met 8 gingen nader in op de gang van zaken in de school. De jongens dienden,
waar mogelijk, gescheiden te zitten van de meisjes. Ook moesten ze naar hun prestaties geplaatst worden.
Alleen door de classes nuttig bevonden boeken mochten worden gebruikt. De schoolmeester overhoorde
de kinderen in eigen persoon. Hij mocht dit niet overlaten aan een ondermeester of aan een van de kinderen, tenzij de ondermeester bekwaam was bevonden door de classis of bij wijze van voorbereiding of
om de stof beter te memoriseren. Bij het begin van de schooldag moest de schoolmeester nagaan of alle
kinderen aanwezig waren. Laatkomers werden bestraft en ten aanzien van afwezigen had de meester te
informeren naar de reden. In artikel 8 was bepaald dat in de school een reglement moest hangen met de
schoolregels en over het leren van de lessen. Dit artikel was, zoals hiervoor aangegeven, door Teellinck
ingevoegd.
Artikel 9 regelde het uitgaan van de school. De kinderen moesten oudere personen eerbied tonen en
zo nodig trad de schoolmeester op tegen degenen die dit niet deden. In artikel 10 werd de schoolmeester
vrijheid gegeven om twee speeldagen in de week te geven. Hij moest erop toezien dat zij zich alleen met
fatsoenlijke spelletjes zouden bezighouden. In het laatste artikel werd de kerkenraad opgedragen om
schoolmeesters die zich niet aan deze bepalingen hielden, te vermanen. Weigeraars moesten ontboden
worden bij de classis, die nader zou bepalen wat gedaan zou moeten worden. De gewone vakken - lezen,
schrijven en rekenen - werden niet genoemd. Kennelijk was dit zo voor de hand liggend, dat er geen behoefte was dit expliciet te benoemen.
Weliswaar werd de schoolorde in druk uitgegeven maar om onduidelijke redenen bleef een officiële
afkondiging achterwege. Daardoor bleven velen onbekend met de inhoud. Dit, gecombineerd met het
feit dat in de schoolorde een strafbepaling ontbrak, leidde ertoe dat de uitvoering ervan veel te wensen
overliet. Daarom drongen de predikanten van Walcheren in 1590 bij de Staten aan op maatregelen. De
classis Tholen en Bergen op Zoom had dit al in 1587 bepleit. Tevens werd door de Walcherse predikanten
verzocht om het instellen van een college dat toezicht zou moeten houden op de scholen. Op 20 februari
1590 besloten de Staten dat alleen zij school mochten houden die daartoe toegelaten waren door de magistraten of de ambachtsheren na een voorafgaand examen door de classis, op straffe van gerechtelijke
vervolging. Ook mochten geen andere boeken gebruikt worden dan die ‘aengenaem’ zouden zijn bij de
classis. Weliswaar werd niet ingegaan op het verzoek om een toezichthoudend college in te stellen, maar
wel werd bepaald dat de classes belast werden met het toezicht in het kader van de periodieke visitatie van
de gemeenten. Raadpensionaris Christoffel Roels kreeg het verzoek om een concept op te stellen voor een
plakkaat. Het door hem opgestelde stuk werd vervolgens voorgelegd aan de steden, die vertegenwoordigd
waren in de Staten. In de vergadering van 20 juni 1590 stelden de Staten een plakkaat vast waarin de eerder
genomen besluiten van 20 februari werden vastgelegd.
Het plakkaat verduidelijkte enkele zaken. Allereerst gold de toelating alle leerkrachten, zowel mannen als vrouwen en ook het onderwijs in vreemde talen zoals Latijn, Grieks en Frans. Waren het in de
steden de magistraten die de schoolmeesters toelieten, op het platteland waren de ambachtsheren daartoe
gerechtigd. Was dat laatste niet het geval dan werden ze toegelaten door Gecommitteerde Raden. Alleen

3 OVERHEID EN KERK

105

door de classes goedgekeurde boeken mochten worden gebruikt. Voorts werden de classes gemachtigd om
tijdens de visitatie van de kerken in hun ressort ook toezicht te houden op de schoolmeesters in die plaatsen. De laatste bepaling in de schoolorde van 1583 werd in zoverre aangepast dat bij geconstateerde gebreken de classis zich kon wenden tot de magistraat van de stad, de ambachtsheer of Gecommitteerde Raden.
Namen die geen maatregelen, dan kon een dergelijke aangelegenheid aan de Staten worden voorgelegd.4
De stad Zierikzee, en in navolging daarvan de andere vijf steden, die vertegenwoordigd waren in de
Staten, maakten echter het voorbehoud dat zij vasthielden aan hun eigen privileges. Dat wil zeggen: aan
hun bevoegdheid om zelf regels vast te stellen voor het onderwijs in hun steden. Vanwege dit standpunt
weigerden de stadsbesturen van Middelburg en Zierikzee het plakkaat te publiceren. Deze en ook andere
Zeeuwse steden gingen ertoe over om eigen schoolreglementen vast te stellen.5 Door dit voorbehoud en
deze stedelijke schoolordes werden de classes vrijwel geheel buiten spel gezet ten aanzien van het stedelijk onderwijs. In praktische zin gold de schoolorde alleen voor het platteland en in de kleine steden.

De kerkorde
De Zeeuwse kerken wilden vanuit hun eigen positie de bemoeienissen met het onderwijs een formele status geven. In de Zeeuwse synode, die in 1591 te Middelburg werd gehouden, was een kerkorde vastgesteld
waarin ook aandacht werd gegeven aan het onderwijs. Deze kerkorde kreeg de goedkeuring van de Staten.
In artikel 15 werd de relatie van de kerken met het onderwijs vastgelegd: ‘De kerckenraden ende classes
sullen alomme toesien, datter goede schoolmeesters sijn, die niet alleen de kinderen leeren lesen, schrijven, spraken ende vrije konsten, maer oock deselve in de gotsalicheijt ende in de catechismo onderwijsen,
achtervolgende het placaet van de schoolordeninge, onlanx bij last van de heeren Staten gepubliceert’. Deze
formulering was, voor wat betreft het eerste deel, ontleend aan wat nationale synodes al eerder hadden bepaald en overgenomen uit de kerkorde, die was vastgesteld door de nationale synode in Den Haag in 1586.6
Naast de bepalingen in de schoolorde gaf artikel 15 van de kerkorde de Gereformeerde kerk de mogelijkheid zich met het onderwijs te bemoeien. Daarbij was een belangrijk aspect dat deze Zeeuwse kerkorde, in tegenstelling tot de schoolorde, ook rechtskracht had in de gebieden, die tijdens de Opstand werden
veroverd. Het ging om Staats-Vlaanderen, het Markizaat van Bergen op Zoom en de aangrenzende heerlijkheid Steenbergen, die voor wat betreft de kerkelijke indeling waren toegevoegd aan de classes Walcheren, Zuid-Beveland en Tholen.
Op de nationale synode van Dordrecht van 1618-1619 werd opnieuw een kerkorde vastgesteld. De formulering van artikel 21, dat over het onderwijs ging, was gelijk aan de bepaling in de Zeeuwse kerkorde,
vanzelfsprekend met weglating van de verwijzing naar het plakkaat van de schoolorde. Ook in de Zeeuwse Staten werd overwogen deze nieuwe kerkorde in te voeren. Het voorstel daartoe werd behandeld op
13 september 1619. De vertegenwoordiging van de stad Middelburg stelde vast dat de Zeeuwse kerkorde
in de meeste bepalingen overeenkwam met die van Dordrecht. Uitzonderingen waren de bevoegdheden
van de overheid bij het beroepen van predikanten en de inbreng ten aanzien van het verkiezen van ouderlingen en diakenen. Voorts werd gesteld dat het mogelijk was dat de Zeeuwse synode niet zou kunnen
instemmen met bepalingen in deze Dordtse kerkorde. Ten slotte meenden de vertegenwoordigers van
Middelburg dat er geen zekerheid was dat ook de andere provincies deze kerkorde zouden aanvaarden.
In deze omstandigheden was het beter de zaak nog wat aan te zien. Zierikzee had ook bedenkingen. Een

4
5
6

De teksten van de Zeeuwse schoolorde van 1583 en van het plakkaat van 1590 zijn opgenomen als bijlage 1.
GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 103 (lemma Scholen, 29.7.1590), Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1589 en 1590
(10, 59, 60, 90, 91). ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 472 (18.5.1591); Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 1 (10.7.1587). Dekker, ‘Het
ontstaan’, 30-31.
Reitsma en Van Veen, Acta, 18; Rutgers, Acta van de Nederlandsche Synoden, 246 (Synode van Dordrecht, 1578), 492 (Synode van Den Haag,
1586).
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daarvan was dat deze stad wenste vast te houden aan de bevoegdheden van de classes ten aanzien van het
examineren van schoolmeesters. De Staten besloten ten slotte conform het standpunt van Middelburg.
Tot de invoering van de kerkorde van Dordrecht is het niet gekomen. Op 5 februari 1620 spraken de Staten
uit vast te houden aan de eigen kerkorde. Trouwens, slechts in drie van de acht gewesten werd de Dordtse
kerkorde ingevoerd en dan nog onder restricties.7
Tijdens de Zeeuwse synodes die in mei 1610 te Veere en in oktober 1618 te Zierikzee werden gehouden,
was opnieuw het onderwijs ter sprake gekomen. Bij de Staten van Zeeland werd aangedrongen op het
vernieuwen van het plakkaat van 1590. Aan dat verzoek werd echter geen gevolg gegeven. Daarom kwam
dit punt opnieuw ter sprake tijdens de synode van februari 1620 te Goes. De predikanten en ouderlingen
wezen erop dat de schoolorde in veel plaatsen niet in acht werd genomen. De oorzaak was onwetendheid
omdat gedrukte exemplaren niet meer verkrijgbaar waren. De Staten kregen het verzoek de schoolorde
met het plakkaat van 1590 te laten herdrukken en opnieuw af te kondigen. De Staten spraken op 12 november 1620 uit dat zij eerst de schoolorde wensten na te zien. Daarom werd het verzoek aangehouden.
Tot het opnieuw behandelen kwam het niet.8
Tot een herdruk van het plakkaat kwam het eerst in 1662. De Staten constateerden een ‘groot verloop,
’t welck ontrent de onderhoudinge van de scholen t’sedert eenige jaren herwaerts is gekomen’. Het nakomen van de bepalingen was het belangrijkste motief en daarom werd de heruitgave wenselijk geacht en
kregen de magistraten het verzoek om de schoolorde te handhaven.9 De Zeeuwse schoolorde bleef tot de
vaststelling van de eerste landelijke onderwijswet in 1801 de basis voor het onderwijs in Zeeland, zij het
dat dit in de praktijk vooral het platteland en de kleine steden betrof.

Schoolreglementen elders
Ook in andere gewesten werden initiatieven genomen om te komen tot reglementering van het onderwijs. De Friese Staten stelden in 1580 regels vast voor het aanstellen van schoolmeesters. Een jaar later
deden de Staten van Holland en West-Friesland hetzelfde. De nationale synode, die in 1586 te Den Haag
werd gehouden, besloot het initiatief te nemen om te komen tot een schoolorde voor de op dat moment
verbonden gewesten. Daartoe werd een concept opgesteld en aangeboden aan de landvoogd Leicester.
Maar tot een algemene regeling kwam het niet. De gewesten bleven autonoom ten aanzien van de regeling van het onderwijs.
De Staten van Utrecht stelden in 1588 een schoolorde vast, die gold voor het platteland en de kleine
steden. Een nieuwe ordonnantie, bedoeld voor de scholen op het platteland, volgde in 1654. In hetzelfde
jaar stelde de provinciale synode van Groningen een schoolorde vast. Een schoolorde voor het platteland
van Holland werd in 1631 vastgesteld door de Staten van dat gewest. Een nieuwe schoolorde verscheen
in 1738. De Staten van Overijssel en Gelderland stelden in 1666 respectievelijk 1681 een schoolorde vast
voor de plattelandsscholen. Ook de Staten-Generaal waren in 1655 overgegaan tot het vaststellen van een
schoolreglement voor de generaliteitsgebieden. De vaststelling van een vernieuwd reglement vond plaats
in 1725. Het was onder meer in Staats-Vlaanderen van kracht.10 Inhoudelijk sloten deze schoolordes en
-reglementen nauw op elkaar aan.
GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1619 (87-88); 1620 ( 32). Fockema Andreae, De
Nederlandse Staat onder de Republiek, 147; Kersten, Kerkelijk Handboekje, 181, 207; Rutgers, De geldigheid van de oude kerkenordening, 3334, 89-90.
8 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1620 (265-266). Reitsma en Van Veen, Acta, 103, 153,
162; Bouterse, Classicale Acta, 343-344 (12.2.1620).
9 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties van de Staten van Zeeland, 1662 (8.7).
10 Boekholt, Het lager onderwijs in Gelderland, 14-25; Boekholt, ‘Leescultuur in Groningen’, 6; De Booy, Weldaet der scholen, 5-35; Buddingh,
Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, eerste stuk, 89-95; Enno van Gelder, Getemperde vrijheid, 195-201; Esseboom, Onderwysinghe der
jeught, 29, 60; Frederiks, Ontstaan en ontwikkeling van het Zwolse schoolwezen, 207; Roosenboom, De dorpsschool, 34-37, 46-47; Rutgers,
Acta van de Nederlandsche synoden, 638-641; Tukker, De Classis Dordrecht, 96.
7
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De nationale synode van Dordrecht had op 19 mei 1619 besloten bij de Staten-Generaal aan te dringen
op een landelijke schoolorde voor zover het de Latijnse scholen betrof. Vooral wenste men de kwaliteit
van het onderwijs naar een hoger plan te brengen. Deze plannen vonden geen doorgang. De gewestelijke
autonomie was daarvoor een hindernis. Al eerder had de Haarlemse rector Schonaeus een nieuwe Latijnse
grammatica geschreven, die in 1581 werd aangeboden aan de Staten van Holland. Het was de bedoeling
die op alle scholen in Holland en Zeeland in te voeren om meer eenheid in dit onderwijs te krijgen. Maar
ook van dit plan was niets terecht gekomen. De invoering van een algemene schoolorde – het was een
van de vele verzoeken die de Dordtse synode aan de Staten-Generaal op 27 mei 1619 deed - bleef eveneens
achterwege.11
Wel stelden de Staten van Holland en West-Friesland in 1625 een schoolorde voor de Latijnse scholen
vast. Ze volgden daarin het voorbeeld van Friesland, waar al in 1588 voor de zes grote Latijnse scholen in
dat gewest, regels waren opgesteld. Ook in Gelderland bestond sinds 1611 een regeling, inclusief een boekenlijst, voor het Latijnse onderwijs. Dat de Hollandse schoolorde er kwam, was vooral vanwege het initiatief van de rector en senaat van de Leidse hogeschool. Ook door de Hollandse synode was op vaststelling
aangedrongen. Het was bovendien haar wens en van die van de Leidse academie dat het Hollandse voorbeeld gevolgd zou worden door vaststelling van een landelijke regeling door de Staten-Generaal. Maar tot
een voorstel kwam het niet.12
E. J. Kuiper, wiens dissertatie is gewijd aan de Hollandse schoolorde, stelt dat de Hollandse steden
de schoolorde zonder verzet accepteerden. Volgens hem waren de argumenten van het universiteitsbestuur, het voorbeeld van het onderwijs door de Jezuïeten en de aandrang van kerkelijke zijde daarvoor
voldoende redenen, naast het beoogde effect voor de studenten van de Leidse academie. Niet minder
belangrijk zal zijn geweest dat de Hollandse en soortgelijke schoolordes zich richtten op het curriculum
van de Latijnse scholen en de schoolboeken van dit onderwijs. De ordes lieten de bevoegdheden van de
stedelijke besturen ten aanzien van het aanstellen van de onderwijsgevenden onaangetast en dat was
van groot belang bij het accepteren van deze gewestelijke voorschriften. Het is juist dit aspect dat de
magistraten van de zes stemhebbende Zeeuwse steden ertoe bracht om weliswaar in te stemmen met
de schoolorde in hun gewest, maar niettemin hun eigen bevoegdheden te handhaven. De magistraten
van deze steden hebben hun autonomie op onderwijsgebied gekoesterd. Dat is de reden geweest dat,
hoewel de problematiek van de Hollandse Latijnse scholen en elders niet wezenlijk verschilde van die in
Zeeland, er geen specifieke schoolorde kwam voor het Latijnse onderwijs. Dat wil niet zeggen dat deze
ontwikkelingen in Zeeland genegeerd werden. Bij de opstelling van het lesprogramma van de Latijnse
school in Middelburg uit 1629 is de invloed van de Hollandse schoolorde van vier jaar tevoren merkbaar
door de vele overeenkomsten.13

Benoeming en ontslag van schoolmeesters
De schoolorde, in combinatie met de bepaling in de kerkorde, regelde ook impliciet de verhouding tussen
overheid en kerk in onderwijszaken. Maar de verhoudingen waren in deze documenten niet scherp omlijnd. In Walcheren ontstond verschil van mening ten aanzien van het ontslag van schoolmeesters op het
platteland. De aanleiding daartoe was de geruchtmakende affaire rond het ontslag van de schoolmeester
van Serooskerke, Daniel Wijlock, in 1619. Al vanaf het jaar ervoor was er grote ruzie tussen de meester en
de predikant en vervolgens ook met de overige kerkenraadsleden. Dat had ertoe geleid dat de kerkenraad
de meester eind 1618 had afgezet. Wijlock wendde zich daarop tot de classis. Deze had zich tegen het ont11 Bisschop, Sions vorst en volk, 270 (VII); Kuiper, De Hollandse “Schoolordre”, 41-43; Kuyper, De Post-acta, 170-171, 179, 265, 266.
12 Bastiaanse en Evers, ‘Ontwikkelingen binnen het onderwijs aan de Gelderse Latijnse scholen’, 69-72; Bergsma, Tussen Gideonsbende en
publieke kerk, 196; Kuiper, De Hollandse “Schoolordre”, 39-57.
13 Kuiper, De Hollandse “Schoolordre”, 56-57, 169-170.
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slag verzet en hem, na zijn boetvaardige houding,
gehandhaafd. De ambachtsheer, Hendrik van Tuyll
van Serooskercke, had de kerkenraad, nadat hem
nadere uitleg was gegeven, gesteund. Op zijn beurt
werd de ambachtsheer gesteund door de magistraat van Veere. Herhaalde bemiddelingspogingen
van de classis strandden op de obstinate houding
van Wijlock waardoor hij alsnog ontslag kreeg. Nadat de ambachtsheer te kennen had gegeven dat hij
de aanstelling van een opvolger aan de kerkenraad
overliet, benoemde deze een nieuwe schoolmeester.14
Dit riep verschillende vragen van formele aard
op. Wie was bevoegd tot het ontslaan van een
schoolmeester en wat was de positie van de classis
hierin? De classis Walcheren diende bij de Zeeuwse
synode een gravamen (bezwaarschrift) in waarin ze
aandrong op strikte handhaving van de schoolorde, maar ook op een uitspraak wie op het punt van
de aanstelling en het ontslag bevoegd was. In de
synodale vergadering, die van 14-28 februari 1620
Hendrik van Tuyll van Serooskercke (Rijksmuseum, Amsterdam).
werd gehouden in Goes, kwam dit gravamen aan
de orde. De classis Walcheren zelf was van mening
dat artikel 15 van de Zeeuwse kerkorde aangehouden moest worden. De classis Schouwen-Duiveland meende dat het aanstellen en daarmee ook het ontslaan van schoolmeesters een zaak van de overheid was, zoals de functie van voorzanger tevens voorlezer
een kerkelijke aangelegenheid betrof. Maar waren beide functies gecombineerd, dan moesten de overheid
en de kerk hierin samen handelen. De synode volgde in grote lijnen het standpunt van deze laatstgenoemde classis. Geconcludeerd werd dat het aanstellen en ontslaan van schoolmeesters de bevoegdheid was van
de magistraten van de betreffende plaats na een voorafgaand examen door de classis. Ten aanzien van de
voorzangers was dit een bevoegdheid van de kerkenraden. Echter, was de functie van schoolmeester gecombineerd met die van voorzanger en voorlezer, dan zou het aanstellen op dezelfde wijze geschieden als
het maken van de keus voor de te beroepen predikant. Die laatste bepaling impliceerde dat de aanstelling
de competentie werd van het zogenaamde collegium qualificatum (bevoegd college). Dit was samengesteld uit de kerkenraad, aangevuld met twee vertegenwoordigers van de overheid. Op de dorpen was dat
de ambachtsheer of diens vertegenwoordiger en veelal een lid van het dorpsbestuur, in de steden twee
leden van de magistraat. In enkele grote steden was dit aantal groter.
Synodale besluiten zoals deze waren onderworpen aan de goedkeuring van de Staten. Deze stemden
niet zonder meer in met dit besluit, maar gaven vrijheid om bestaande verhoudingen in tact te laten. Wel
werd bepaald dat indien geen overeenstemming kon worden bereikt over de te benoemen persoon de
overheid de schoolmeester aanstelde, net zoals de kerken dat recht toekwam ten aanzien van het voorzangerschap.15 De overheid had daarmee haar bevoegdheden volledig behouden. Daar stond tegenover dat
14 ZA, Stad Veere, nr. 80 (26.4, 1.7, 23.8.1619); Hervormde gemeente te Serooskerke (Walcheren), inv.nr. 1 (24.9.1618-21.8.1619). Bouterse,
Classicale Acta, 320-323, 325, 327.
15 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties van de Staten van Zeeland, 1620 (269); Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr.
1 (10.2.1620, gravamen IX). Bouterse, Classicale Acta, 344-345; Reitsma en Van Veen, Acta, 164-165.
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in beginsel de kerken op het platteland en in de kleine steden juist meer invloed kregen. Dit vanwege de
omstandigheid dat daar in verreweg de meeste gevallen de functie van schoolmeester gecombineerd was
met die van voorzanger en koster. Het benoemen van nieuwe schoolmeesters tevens voorzangers ging in
deze gevallen via het collegium qualificatum. In dit college had de kerkenraad altijd de meerderheid. De
kerkenraad bestond voor wat betreft kleine gemeenten uit tenminste vijf leden: de predikant, twee ouderlingen en twee diakenen. In grotere gemeenten waren er meer ouderlingen en diakenen, in de grotere
plaatsen ook meer predikanten. De overheid mocht echter slechts met twee gedeputeerden verschijnen.
Ook al matigde de overheid zich aan om met drie of vier vertegenwoordigers te verschijnen, ook dan waren ze altijd in de minderheid.
Omdat de verkiezing van een nieuwe schoolmeester-voorzanger op dezelfde wijze plaatsvond als bij
predikanten werd ook dit als het ‘beroepen’ aangeduid. Het is een van de signalen dat van kerkelijke zijde
de regels nauwlettend werden nageleefd. Een ander signaal was dat benadrukt werd dat het maken van
een keuze moest plaatsvinden op een vrije en ongelimiteerde wijze. Met andere woorden: elk lid moest
zelf een keus kunnen maken zonder zich vooraf te binden door middel van afspraken. Daaraan was van
de zijde van de overheid vaak wel behoefte, in het bijzonder vanwege hun minderheidspositie in het collegium qualificatum. Daar kwam bij dat het recht om het collegium qualificatum bijeen te roepen, bij de
kerkenraad berustte die de magistraat of de ambachtsheer daarvoor convoceerde. Bovendien was de leiding van de vergadering in handen van een predikant. Het waren deze contouren voor de verhoudingen
in het collegium qualificatum en daarmee ook tussen kerk en overheid die grote spanningen met zich mee
konden brengen waarover hierna uitvoeriger. De casuïstiek zal duidelijk maken of de kerken hun overwegende invloed konden doen gelden of dat de overheid haar gezaghebbende woord kon doordrukken.
Samenvattend lagen de volgende mogelijkheden open voor de benoeming van schoolmeesters (en
voorzangers):
In de steden:
aanstelling/toelating van de schoolmeester door:
de magistraat/scholarchen
aanstelling van de schoolmeester-voorzanger door:
het collegium qualificatum, bestaande uit de kerkenraad en twee tot vier leden van de magistraat; goedkeuring en examen
door de classis
aanstelling van de voorzanger door:
de kerkenraad; goedkeuring en examen door de classis
Op het platteland:
aanstelling van de schoolmeester door:
de ambachtsheer
aanstelling van de schoolmeester-voorzanger door:
het collegium qualificatum, samengesteld uit de kerkenraad en de ambachtsheer en een door hem te benoemen lid van de
magistraat of ander persoon; goedkeuring en examen door de classis
aanstelling van de voorzanger door:
de kerkenraad; goedkeuring en examen door de classis
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3.2

De Staten van Zeeland

In deze paragraaf wordt de bemoeienis van de Staten van Zeeland met het onderwijs belicht. Na een korte
schets van de samenstelling van de Staten wordt in hoofdlijnen ingegaan op de concrete relaties met de
scholen en de schoolmeesters.

Samenstelling
In 1574, na de overgave van Middelburg, regelde de prins van Oranje het bestuur van Zeeland. Ingesteld
werd het college van Gouverneurs en Raden. Dat werd gevormd door de gouverneurs van Vlissingen, Veere en Zierikzee, een raad uit elk van deze drie steden en een zevende lid uit Holland, door de prins te
benoemen. Al snel nam ook een Middelburger plaats in dit college. Omdat Zierikzee in 1576 heroverd
werd door de Spaanse troepen was een nieuwe regeling nodig. De prins stelde de graaf van Hohenlohe aan
als luitenant en stadhouder-generaal. Onder hem kwam onder meer een gouverneur met naast deze een
landraad van zes personen. Ook die regeling duurde slechts kort. Doordat Zierikzee, Tholen en Goes opnieuw aan de zijde van de prins werden gebracht, konden deze met de drie Walcherse steden het bestuur
van het gewest op zich nemen. Vlissingen en Veere werden tot de Staten toegelaten, waarin zij voorheen
geen zitting hadden, en namen de plaats in van de abt van Middelburg. Ook de adel, die vrijwel geheel
de zijde van de Spaanse koning had gehouden, keerde niet terug. Hun plaats werd ingenomen door de
prins van Oranje als Eerste Edele. Hij liet zich vertegenwoordigen door een vaste representant. Het aantal
steden, dat lid was van de Staten, kwam op zes: Middelburg, Zierikzee, Goes, Tholen, Vlissingen en Veere.
Reimerswaal was al snel afgehaakt vanwege de teloorgang van de stad. De prins stelde in 1578 na overleg
met de Staten, het college van Gecommitteerde Raden in. Dit ging het dagelijks bestuur van het gewest
voeren. Het was onder meer bevoegd om instructies, ordonnanties en commissies voor alle rentmeesters
op te stellen en af te geven. Het college bestond uit zeven leden: vertegenwoordigers van de Eerste Edele
en de zes steden. In 1596 volgde de oprichting van de Zeeuwse Rekenkamer.
Zowel binnen de Staten als binnen Gecommitteerde Raden had de Eerste Edele een dominante positie, onder meer omdat de prins van Oranje tevens markies was van Veere en Vlissingen. Tijdens de stadhouderloze tijdperken was de Eerste Edele niet vertegenwoordigd. De Staten bleven na de instelling van
de Bataafse Republiek in 1795 in aangepaste vorm fungeren. De belangrijkste wijzigingen waren dat de
Eerste Edele verdween en dat in de plaats daarvan het platteland werd toegelaten. Onder wisselende benamingen bleef het gewestelijk bestuur bestaan tot 1799 toen Zeeland een onderdeel werd van het departement van Schelde en Maas.16

Bemoeienis met het onderwijs
Vooral door het beschikbaar stellen van traktementen en de vaststelling van de schoolorde gaven de
Zeeuwse Staten er blijk van het onderwijs belangrijk te achten. Zij wilden hierin ook de Gereformeerde
kerk ter wille zijn als publieke kerk. Christelijke en maatschappelijke normen vormden een goed bindmiddel voor de samenleving. In dat kader was deze kerk een nuttig instrument om goed onderwijs te bevorderen. Daarom kregen de classes een rol ten aanzien van het examineren van schoolmeesters-voorzangers. De Staten stelden zich in onderwijszaken positief op waar het ging om de rol van de classes of zaken
waarin de Gereformeerde kerk de steun van de Staten verzocht. Zoals hiervoor al aangegeven wensten de
zes stemhebbende steden hun autonomie op onderwijszaken te behouden. Daarom stelden de Staten zich
terughoudend op ten aanzien van hun bemoeienis met het onderwijs in deze steden en bleef die in hoofdzaak beperkt tot de Nederduitse schoolmeesters op het platteland en in de kleine steden.
16 Heeringa, Het archief van de Staten van Zeeland, VII-XVII; De Jonge van Ellemeet, Geschiedkundig onderzoek, 32-35.
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Na de vaststelling van de schoolorde en het plakkaat van 1590 was het voor Gecommitteerde Raden
wennen. Eind 1591 diende Jan Willemsz. Stundere een verzoek in om benoemd te worden als schoolmeester van Axel. Het rekest werd voor advies toegezonden aan de magistraat van Terneuzen, waaronder Axel
toen viel, en aan de rentmeester van de geestelijke goederen aldaar. Door deze handelwijze suggereerden
Gecommitteerde Raden dat zij Stundere konden benoemen in plaats van het lokale gezag. Toen Niclaeijs
de Backere zich kort daarop, begin 1592, ook tot Gecommitteerde Raden wendde om te worden aangesteld
als schoolmeester en voorzanger in Domburg verwezen Gecommitteerde Raden hem naar de magistraat
en naar de classis Walcheren voor het afleggen van zijn examen. Ook Stundere werd kort daarop doorgestuurd naar de classis Walcheren. Hetzelfde deden Gecommitteerde Raden met Adriaen Blommaerdt uit
Oudenaarde, die in Oost-Souburg benoemd wilde worden. Daarmee erkenden Gecommitteerde Raden de
lokale overheid als bevoegd gezag.17
Gecommitteerde Raden gingen erop toezien dat een correcte procedure werd gevolgd. In 1598 verzochten de magistraat en kerkenraad van Axel toestemming om Jacques Pietersz. aan te nemen als schoolmeester. Mede naar aanleiding van het advies van de rentmeester van de geestelijke goederen wezen Gecommitteerde Raden erop dat de betrokkene eerst door de classis Walcheren moest worden onderzocht.18
Een strikte controle voerden Gecommitteerde Raden niet uit. Zij gingen er vanuit dat op lokaal niveau
juist was gehandeld en dat dit bleek uit het feit dat het verzoek tot het beschikbaar stellen van het traktement werd gedaan door het plaatselijk bestuur, de kerkenraad, het collegium qualificatum of de classis.
Het was de taak van de kerkenraad om erop toe te zien dat de betrokkene door de classis werd geëxamineerd voor zover dat nog niet was gebeurd. Diende de schoolmeester zelf een verzoek in tot uitbetaling,
dan moest op een of andere wijze blijken dat hij op legale wijze was aangesteld. In de loop van de eerste
helft van de zeventiende eeuw werd het gebruikelijk dat de classes het verzoek tot uitbetaling indienden.
Gecommitteerde Raden lieten er geen misverstand over bestaan dat zij het waren die de betreffende
schoolmeester toelieten of anders gezegd, de aanstelling goedkeurden, ook al was de keuze op lokaal niveau gemaakt. Gecommitteerde Raden bleven de aangewezen instantie voor klachten of zaken, die op het
platteland of in de kleine steden niet bevredigend konden worden afgewikkeld. Daarom was het dagelijks bestuur van het gewest aanspreekbaar voor schoolmeesters. Schoolmeester Floris Pauwelsz. Waeys in
Haamstede klaagde in 1598 en 1599 over de concurrentie die hem werd aangedaan door Leonaert Jobsen,
secretaris van het dorp, maar eerder schoolmeester. Waeys verzocht de tussenkomst van Gecommitteerde
Raden. Het dagelijks bestuur van het gewest nam Waeys in bescherming en gelastte de secretaris zich te
onthouden van het geven van onderwijs met het dreigement om bij nieuwe klachten in te zullen grijpen.19
Dat betekende niet dat Gecommitteerde Raden altijd ingingen op klachten. Dat ondervond Wouter
van Hoochstraten, die in 1676 na 28 jaar werkzaam te zijn geweest, als schoolmeester en voorzanger werd
ontslagen. Wel mocht hij als bijschoolhouder fungeren. Van Hoochstraten deed een beroep op Gecommitteerde Raden. Na onderzoek werd het verzoek om interventie afgewezen. Over het onderwijs van
Van Hoochstraten waren al jarenlang klachten. Bovendien werd hem aangezegd Gecommitteerde Raden
daarover ‘niet meer moeyelicken te vallen’. De verongelijkte meester hield toch aan en wendde zich tot de
Staten. Die vonden in 1680 dat hij zich tevreden moest stellen met de toezegging dat hij zijn traktement
als schoolmeester en voorzanger behield. In 1687 waren ze hem nog ter wille door zijn traktement te verhogen met het oog op zijn hoge leeftijd. Dit onder voorwaarde dat hij Gecommitteerde Raden niet meer
‘sal mogen lastig vallen’.20

17
18
19
20
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ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 472 (3.12.1591, 10.1, 4, 14.2.1592).
ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 474 (9.10.1598, 19.1.1599).
ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 474 (12.5.1598, 9.8.1599).
ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 676 (24.3, 12.5.1676), 685 (1.8.1680), 695 (14.10.1687); Hervormde gemeente te Terneuzen, inv.nr. 1
(23.2.1669, 30.3.1674). Van der Baan, De Hervormde Gemeente van Ter Neuzen, bijlage II, VI-VII.
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Gecommitteerde Raden moesten optreden bij geschillen, die op lokaal niveau niet opgelost konden
worden. In 1683 wendde de ambachtsvrouw van de Middelburgsepolder (Nieuwland) zich tot Gecommitteerde Raden omdat ze van mening verschilde met de predikant over het aanstellen van een nieuwe
schoolmeester. Gecommitteerde Raden hoorden zowel de ambachtsvrouw als de predikant. Het bleek dat
de predikant zijn vraagtekens had bij het aantal stemmen dat de ambachtsvrouw mocht laten uitbrengen: een of twee. Gecommitteerde Raden wezen de dominee erop dat in het collegium qualificatum de
ambachtsvrouw met twee stemmen vertegenwoordigd mocht zijn zoals voorheen het stadsbestuur van
Middelburg als vroegere eigenaar ook steeds met hetzelfde aantal aanwezig was. Gecommitteerde Raden
vermaanden de predikant om vooral ‘goede correspondentie te willen onderhouden’.21
Dergelijke kwesties waren uitzonderingen omdat de bevoegdheden voldoende bekend waren. Omdat
het onderwijs primair een lokale aangelegenheid was, had het gewestelijk bestuur geen behoefte om er
zich mee te bemoeien als er geen problemen waren. Slechts een bijzondere omstandigheid kon daartoe
wel eens aanleiding zijn, zoals een in zijn wiek geschoten lid van Gecommitteerde Raden. In 1676 was
een vaartuig met onder meer mr. Cornelis Pous, lid namens Zierikzee van Gecommitteerde Raden, aan
boord in Sint Philipsland aangekomen om te jagen. De schoolmeester tevens schepen Pieter Roelandsen
van Sierevelt had beslag gelegd op het vaartuig in opdracht van de schout van Sint Philipsland. Pous, die
bekend stond om zijn heerszuchtig karakter, was verbolgen en bracht de zaak in de vergadering van Gecommitteerde Raden, die daarop besloten het traktement van Van Sierevelt als schoolmeester in te houden. Later dat jaar trad Pous af als Gecommitteerde Raad. Nu zijn tegenstander uit dat college vertrokken
was, verzocht Van Sierevelt om opheffing van deze inhouding. Het dagelijks bestuur van het gewest stond
het verzoek toe. Ook kreeg hij het achterstallige traktement uitbetaald.22
Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de bemoeienis van de Zeeuwse Staten en hun Gecommitteerde
Raden beperkt was en dat veel werd overgelaten aan de lokale overheden.

3.3

De Raad van State

Het noordelijk deel van Vlaanderen behoorde tot de Generaliteitslanden, die namens de Staten-Generaal werden bestuurd door de Raad van State in Den Haag. Dit met uitzondering van het Committimus
waarvan het bestuur was opgedragen aan Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland. Het Committimus omvatte Axel, Terneuzen en Biervliet met hun ambachten en tot 1785 de Scheldeforten Lillo en
Liefkenshoek. Als gevolg van hun bevoegdheden had de Raad van State bemoeienis met het onderwijs.
Dat was aanvankelijk beperkt tot het verlenen van een akte van traktement waarmee de schoolmeester
zijn salaris kon verkrijgen. De Raad verstrekte die aan de personen die op lokaal niveau waren gekozen.
De zorg voor het onderwijs was in eerste aanleg een bevoegdheid van de plaatselijke overheid in samenwerking met de kerkenraden van de gereformeerde gemeenten. Omdat Staats-Vlaanderen viel onder
de Zeeuwse kerken was de Zeeuwse kerkorde van toepassing. De Staten van Zeeland hadden de bemoeienis van de betreffende classes op hun verzoek in 1620 gesanctioneerd. Dat betekende dat de schoolmeesters in Staats-Vlaanderen en in Staats-Brabant, voor zover benoemd binnen de territoria van de Zeeuwse
classes Walcheren, Zuid-Beveland en Tholen en Bergen op Zoom, op dezelfde wijze behandeld werden als
hun collega’s in Zeeland. Daarom vond op identieke manier de benoeming van schoolmeesters-voorzangers plaats door de collegia qualificata.23
Overheid en kerk waren op grond van deze regelgeving op elkaar aangewezen. De ontwikkelingen in
21 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 691 (6 en 7.10.1683).
22 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 677 (30.10.1676), 678 (4.5.1677). Zie over mr. Cornelis Pous: De Vos, Vroedschap van Zierikzee, 441-443.
23 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1620 (267). Bouterse, Classicale Acta, 343; Reitsma en
Van Veen, Acta, 163.
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de bemoeienis van het burgerlijke en kerkelijk gezag met het onderwijs komen hierna aan de orde. Het
gaat daarbij ook om inzichtelijk te krijgen of er sprake is van verschuivingen in de mate van bemoeienis.
In het geval van Staats-Vlaanderen speelt de Raad van State een bijzondere rol als centraal bestuursorgaan
in zijn verhouding tot de regionale en lokale overheden. Dat vond zijn oorzaak in het in 1650 genomen
besluit van de Staten-Generaal om het toezicht op het schoolwezen op te dragen aan de Raad van State.24

Vrije van Sluis en Hulsterambacht
Bijzonder voor Staats-Vlaanderen was dat hier twee colleges fungeerden met regionale bevoegdheden.
In het westen was dat het College ’s Lands van de Vrije te Sluis en in het oosten het Hulsterambacht. Zij
bemoeiden zich onder meer met het onderwijs op het platteland op een vergelijkbare wijze als de ambachtsheren.
Het College ’s Lands van de Vrije te Sluis hield de benoeming van schoolmeesters in eigen hand. Het
liet zich ten aanzien van zijn keuze adviseren door de kerkenraden, maar benoemde zelf, desnoods ook
naar eigen inzicht. In 1642 werd daarin een verandering doorgevoerd naar aanleiding van de vacature van
schoolmeester en voorzanger in Cadzand. Het college benoemde niet de door de kerkenraad beoogde kandidaat, maar Paulus van de Walle tot schoolmeester. Daarmee dreigden de functies van elkaar te worden
gescheiden als de kerkenraad vasthield aan de door hem beoogde kandidaat. Daarom bracht de predikant
van Cadzand, Petrus Dobbelaar, de zaak in bij de classis Walcheren. Om het gevaar van de scheiding van de
functies te weren – de afzonderlijke traktementen waren te gering om van te kunnen bestaan – vaardigde
de classis twee predikanten af naar het college. Na intensief overleg en nadat het college inzage had gehad
in het besluit van de synode van Goes van 1620 over het combineren van de twee functies verklaarden de
heren bereid te zijn om zich in het vervolg te houden aan de daarin gegeven regels. De classis Walcheren
en de kerkenraad van Cadzand hadden zich toegeeflijk opgesteld door voor deze keer in te stemmen met
de benoeming van Van de Walle.25 Deze zaak kon van kerkelijke zijde als een belangrijke mijlpaal worden
beschouwd. Het college ’s Lands van de Vrije had zich geconformeerd aan de kerkelijke procedure wat impliceerde dat voortaan de verkiezing van schoolmeesters zou gaan plaatsvinden via de collegia qualificata.
In 1648 deed het College ’s Lands van de Vrije een poging iets van het verloren terrein te herwinnen.
Weer betrof het de verkiezing van een schoolmeester en voorzanger in Cadzand. Pieter Wilsens was beroepen in een vergadering van het collegium qualificatum. De twee gedeputeerden van het college tekenden
protest aan en deelden mee in het vervolg met vier in plaats van twee gedeputeerden te zullen verschijnen.
Ook dit keer wist een deputatie van de classis, bestaande uit twee predikanten, de heren op andere gedachten te brengen en zich te houden aan de kerkorde. Wel wenste het college zich nader op de hoogte te stellen van de bepalingen in de kerkorde. Die kerkelijke regels moeten hen hebben overtuigd want voortaan
verschenen slechts twee vertegenwoordigers bij de kerkenraden.
Een laatste oprisping van de zijde van het Vrije vond in 1649 plaats. Het college stelde toen zelfstandig de uit Vlaanderen gevluchte Paulus de Puyt aan als schoolmeester in Retranchement. De kerkelijke
deputatie naar Retranchement, die kwam voor overleg om De Puyt als voorzanger te benoemen, maakte
bezwaar tegen deze handelwijze. Niettemin vonden de heren elkaar en werd De Puyt ook als voorzanger
aangesteld. Het was de laatste keer dat de heren van het Vrije buiten de kerkelijke regels om iemand benoemden want toen het jaar daarop wegens het vertrek van De Puyt een opvolger moest worden benoemd,
geschiedde dat door het collegium qualificatum.26
Het Hulsterambacht kwam pas in 1645 onder het gezag van de Republiek. Daar fungeerde eveneens

24 Roosenboom, De dorpsschool in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 3.
25 ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 153 (21.10-11.11.1642, 31.1, 10.2, 4.7, 19.10.1643); Classis Walcheren, inv.nr. 3 (20.11, 4.12.1642, 5.3-3.12.1643).
26 ZA, Vrije van Sluis, inv.nrs. 153 (15, 19.5, 21.7.1648, 14, 17, 25.7.1649), 167 (8, 15.3.1650); Classis Walcheren, inv.nr. 3 (3.6, 16, 30.7.1648).
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een regionaal bestuur, dat in Hulst zetelde. Door de Raad van State werd ook hier begonnen met het aanstellen van gereformeerde schoolmeesters. In tegenstelling tot het Vrije van Sluis conformeerden baljuw,
burgemeester en schepenen van het Hulsterambacht zich vanaf het begin aan de Zeeuwse kerkorde en
vonden de benoemingen plaats via de collegia qualificata voor zover het de benoeming van schoolmeesters betrof in plaatsen waar een gereformeerde gemeente was gesticht. Waar dat niet het geval was, benoemde de magistraat van het Hulsterambacht vanaf 1652 zelf schoolmeesters. Het ging om enkele kleine
dorpen. Deze bevoegdheid heeft de magistraat steeds behouden. Een aanstelling namens de Raad van
State kregen deze onderwijzers niet, vooral omdat ze uit de kas van het Hulsterambacht werden betaald.27

Schoolreglementen
In 1655 stelden de Staten-Generaal een schoolreglement vast. Het opvoeden van de kinderen in de gereformeerde religie en hen maatschappelijke normen en waarden bij te brengen was volgens de considerans
het motief om daartoe over te gaan. Gods eer en de welstand van de kerken en het gemenebest waren de
doelen, zo werd gesteld in de aanhef. Het reglement ging gelden in de Generaliteitslanden en richtte zich
vrijwel geheel op het Nederduitse onderwijs.
Het reglement was verdeeld in vijf hoofdstukken en telde 33 artikelen. Het eerste hoofdstuk ging over
de schoolmeesters, onder wie ook vrouwen waren begrepen, en de eisen waaraan zij moesten voldoen. Artikel 1 bepaalde dat niemand onderwijs mocht geven dan nadat zij een akte van de Raad van State of een andere daartoe gerechtigde instantie hadden verkregen. In het tweede artikel werd vastgelegd dat indien de
schoolmeesters, voorzangers en kosters door anderen werden benoemd, zij door de classis moesten worden
geëxamineerd ten aanzien van hun bekwaamheid. Het derde artikel omschreef waaraan de schoolmeesters moesten voldoen. Artikel vier stelde de ondertekening van de gereformeerde belijdenis en catechismus
verplicht. Het tweede hoofdstuk gaf regels voor de inhoud van het onderwijs. Hoofdstuk drie regelde de
traktementen en emolumenten. Wie onbevoegd was om les te geven werd in hoofdstuk vier omschreven.
Het vijfde en laatste hoofdstuk ging in op de plichten van de kosters en bepaalde dat elke schoolmeester gehoorzaamheid was verschuldigd aan de magistraat, predikant en kerkenraad in zijn woonplaats en aan de
classis waartoe de kerkelijke gemeente behoorde. Een nieuw schoolreglement stelden de Staten-Generaal
in 1725 vast. Het was nagenoeg gelijkluidend aan het reglement uit 1655. Aangescherpt waren de bepalingen tot wering van ‘paapsche schoolmeesters en schoolmeesteressen’ en het innen van de verschuldigde
boetes.28 In grote lijnen sloten de regels aan bij die van de Zeeuwse schoolorde en de gegroeide praktijk.
Het schoolreglement van de Staten-Generaal gold voor Staats-Vlaanderen, inclusief het Committimus.29 Daar was voorheen de Zeeuwse schoolorde van kracht die door het nieuwe reglement nog niet buiten het zicht raakte.30 Op grond van het schoolreglement waren de Staten-Generaal bij problemen het
competente orgaan. Dat werd uitgemaakt naar aanleiding van twee kwesties die zich in de jaren 1703-1708
voordeden. Het ging daarbij om de vervulling van vacatures in Hoek en Zuiddorpe, die in het Committimus lagen. In beide gevallen betrof het een controverse tussen de magistraten van Terneuzen en Axel aan
de ene kant en de kerkenraden en de classis Walcheren aan de andere kant. De magistraten stelden zich op
het standpunt dat zij de schoolmeester benoemden en het collegium qualificatum de functie van voorzanger moest vergeven. De besturen baseerden zich op het reglement voor de ambachten van Axel, Terneuzen
27 GA Schouwen-Duiveland, Verz. J. van der Baan, nr. 16 (29.1, 30.11.1652). Het ging om Stoppeldijk/Rapenburg (1652), Lamswaarde
(1652), Pauluspolder (1655) en Graauw (1706). De jaren zijn die van de eerste aanstellingen. Pauluspolder behoorde later kerkelijk bij de
gereformeerde gemeente van Hengstdijk.
28 Wiltens, Kerkelyk Plakaat-boek, I, 475-486; II, 488-498.
29 ZA, Hervormde gemeente te Biervliet, inv.nr. 1 (1.8.1655); Hervormde gemeente te Terneuzen, inv.nr. 1 (14.9.1655). GA Terneuzen, Stad
Terneuzen, inv.nrs. 16 (19.8.1708), 19 (7.10.1771). In 1754 verwezen de gedelegeerde rechters in Lillo naar de Zeeuwse schoolorde toen zij
Catharina Imans verboden om een school te houden voor kinderen ouder dan vijf jaar. Leune, Lillo en Liefkenshoek, 3b, 397 (6.9.1754).
30 ZA, Hervormde gemeente te Hoek, inv.nr. 1 (2.2.1591). Bauwens en Van der Bauwhede, Acta Sluis, 242 (1586, nr. 1334); Leune, Lillo en
Liefkenshoek, 1, 617-618; Scharp, Geschiedenis en costumen van Axel, 101-104.
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en Biervliet uit 1590 waarin was vastgelegd dat de verkiezing van onder meer de voorzangers diende te
geschieden door het collegium qualificatum. De classis wilde daarvan niet weten op grond van de synodale bepaling van 1620, die de kerkenraad deze bevoegdheid gaf. Het kwam niet tot overeenstemming.
Integendeel, de partijen kwamen steeds feller tegenover elkaar te staan. Toen de kerkenraad van Hoek in
1704 aan baljuw, burgemeester en schepenen van Axel en Terneuzen in een rekest te kennen gaf dat hij
nooit zou afwijken van de kerkelijke bepalingen, kwam een scherpe reactie terug. De magistraat zond het
stuk terug en deelde mee dat hij wenste dat de kerkenraad zich in ‘discreeter, sagter, vreedelievender en
gevouglijker termen, u eerwaarde vergadering beter passende’ zou uitdrukken.
In 1707 en 1708 escaleerden de tegenstellingen toen de functie van schoolmeester-voorzanger in Hoek
opnieuw vacant kwam. Zowel hier als in het geval van Zuiddorpe waren de magistraten niet te bewegen
tot inschikkelijkheid. Om deze reden wendde de classis zich tot de Staten van Zeeland. De magistraat van
Terneuzen wendde zich echter tot de Staten-Generaal. Deze besloten op 3 februari 1708 om de Zeeuwse
Staten te verzoeken hun resolutie om afgevaardigden uit Hoek naar Middelburg te laten komen, in te trekken. Hadden die van Zeeland bezwaren tegen handelingen van de magistraat dan dienden de Staten zich
tot de Staten-Generaal te wenden. Bovendien werd de magistraat gelast de bevelen van Gecommitteerde
Raden naast zich neer te leggen. Het stadsbestuur deed zijn eigen zaak weinig goed door de aanstelling
van Aelbregt Snoep tot voorzanger in een collegium qualificatum door te drukken. Die vergadering was
belegd zonder dat de predikant van Hoek, ds. David Coutry, aanwezig was. Snoep werd vervolgens door de
magistraat tot schoolmeester aangesteld.
Nu de magistraat gewonnen leek te hebben, eiste burgemeester mr. Jacobus Willemsen van Sterre in
1710 in Hoek het voorzitterschap op in het collegium qualificatum onder het motief dat hij en zijn medegedeputeerde de Staten-Generaal vertegenwoordigden. Ds. David Coutry weigerde. Vervolgens werd hij
gedagvaard op grond van het feit dat hij een brief had geschreven aan de classis die tot nadeel was van de
Staten-Generaal. De eis was geseling en verbanning, ontheffing uit zijn ambt of een boete. Door interventie van de gedeputeerden van de Staten-Generaal werd het proces stopgezet en een compromis bereikt.
De classis zou zich neerleggen bij de benoeming van Aelbregt Snoep in Hoek, die twee jaar tevoren had
plaatsgevonden mits bij de volgende vacature het beroep op de schoolmeester-voorzanger zou worden uitgebracht door het collegium qualificatum. Toen niettemin het proces tegen ds. Coutry werd voortgezet,
kreeg de magistraat eind 1710 een veeg uit de pan van de Staten-Generaal en opdracht om alle procedures
te staken. In tegenstelling tot Hoek werd de kwestie in Zuiddorpe niet bijgelegd. Eerst in 1717 keurde de
classis de benoeming van Jan de Cubber, die al negen jaar werkzaam was, door de kerkenraad van Axel en
Zuiddorpe goed. Eerder had de classis zijn aanstelling door het collegium qualificatum afgekeurd.
De kwesties hadden geen gevolgen voor de bemoeienis van Gecommitteerde Raden van Zeeland. Dit
college bleef zich, net zoals in Zeeland, bezighouden met het goedkeuren van de aanstellingen van schoolmeesters-voorzangers in het Committimus en het toekennen van traktementen. Een winstpunt voor de
kerkelijken was de uitspraak van de Staten-Generaal dat de benoemingen zouden plaatsvinden met inachtneming van de kerkelijke regels zoals die in Zeeland golden. De magistraten van Axel en Terneuzen
redden hun gezicht door in de collegia qualificata mee te werken aan de benoeming en tegelijkertijd hun
afgevaardigden te machtigen om de schoolmeester te benoemen waarvan deze een akte van aanstelling als
schoolmeester van de magistraat kregen.31

31 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 716 (4.5.1708), 718 (25.11.1710), 725 (11.5, 16.7.1717); Classis Walcheren, inv.nrs. 9 (3.1, 6.3, 1.5.1704,
7.4-4.8.1707), 10 (6.10.1707-11.12.1710), 11 (5.11.1716, 5.5.1717); Hervormde gemeente te Hoek, inv.nr. 2 (9.12.1703-20.4.1704,
31.12.1706-22.3.1711). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1707 (18.8, 8.12). GA Terneuzen,
Stad Terneuzen, inv.nr. 16 (31.12.1703, 10, 16.3.1704, 7.3.1707-6.10.1710), 19 (12.8-7.10.1771); Hervormde gemeente te Axel, inv.nr. 2
(19.8.1708-2.6.1709). Platteeuw, Zaamslag, 49-50; Scharp, Geschiedenis en costumen van Axel, 239; Wiltens, Kerkelyk Plakaat-boek, I, 488489.
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Het standpunt dat de bepalingen in de Zeeuwse kerkorde van toepassing waren in het Committimus werd nogmaals bevestigd door een kwestie
die in 1725 speelde. In dat jaar werd bij de Classis
Walcheren het beroep ingebracht op Jan Jansse van
Roosendaal als voorzanger van Axel. De kerkenraad merkte op dat hij tot deze benoeming genoodzaakt was geweest omdat de magistraat ondanks
alle aangewende moeite zelfstandig een schoolmeester had benoemd. De classis volstond met op
te merken dat was gehandeld overeenkomstig het
bepaalde in de Synode van Goes en deed er verder
het zwijgen toe. In de volgende classisvergadering
deelde de predikant van Axel mee dat de kerkenraad onder druk werd gezet door de magistraat,
die wilde bereiken dat de voorzanger gekozen zou
worden door het collegium qualificatum. De magistraat had een brief geschreven aan de Staten-Generaal waarop de kerkenraad inmiddels had gereageerd. Op advies van raadpensionaris mr. Caspar
van Citters diende de classis een remonstrantie in
mr. Caspar van Citters, raadspensionaris van Zeeland, 1718-1734
bij de Staten van Zeeland. Deze gaven opdracht aan
(Rijksmuseum, Amsterdam).
de Zeeuwse afgevaardigden in Den Haag om met
klem te pleiten voor een beslissing waarbij de magistraat van Axel ‘in haer ongelyck mogen werden gestelt’. De Staten-Generaal besloten inderdaad het
recht van de kerkenraad in tact te laten om de voorzanger te benoemen. Daarmee werd andermaal bevestigd dat op dit punt de kerkelijke regels van Zeeland in het Committimus prevaleerden.32
Op grond van het schoolreglement, de Zeeuwse kerkorde en de gegroeide praktijk lagen de volgende
mogelijkheden open voor benoeming van schoolmeesters (en voorzangers) in Staats-Vlaanderen:
aanstelling/toelating van de schoolmeester-voorzanger door:
het collegium qualificatum, bestaande uit de kerkenraad en twee of drie leden van de magistraat; examen door de classis en
goedkeuring/bekrachtiging door de Raad van State.
aanstelling/toelating van de schoolmeester-voorzanger door:
de Raad van State; examen door de classis.
aanstelling van schoolmeesters in het Hulsterambacht in plaatsen zonder een gereformeerde gemeente door:
de magistraat van het Hulsterambacht.

Vanaf 1710, zoals we hierna zullen zien, ontwikkelde zich nog een vierde mogelijkheid:
aanstelling/toelating van de schoolmeester-voorzanger door:
de Raad van State op voordracht van het collegium qualificatum of de magistraat; examen door de classis.

32 ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 12 (4.10, 7.11.1725, 7.2.1726). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van
Zeeland, 1725 (15.11); Gedrukte resoluties Staten-Generaal, 1725 (18.9, 18.10, 21.11).
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Benoemingsbeleid
Na de vaststelling van het schoolreglement in 1655 begon de Raad van State zich te bemoeien met het
aanstellen van schoolmeesters. Het ging daarbij in het bijzonder om het recht tot benoeming dat was
geregeld in het eerste artikel van het reglement. Als uitgangspunt werd geformuleerd dat de Raad van
State de schoolmeesters benoemde tenzij een ander dit recht had. Omdat de Raad van oudsher een akte
van traktement moest afgeven, lag voor de hand dat hij ook zou proberen zijn stempel te zetten op de
aanstelling. Het schoolreglement was in het nadeel van de colleges in het Vrije van Sluis en het Hulsterambacht. Zij hadden zich geconformeerd aan de Zeeuwse kerkorde waarbij de benoeming van schoolmeesters-voorzangers in handen werd gelegd van de collegia qualificata. Voor hen was op grond van het
schoolreglement geen rol weggelegd. Nu deze colleges naar de zijlijn werden gedrukt, wijzigden zij hun
beleid. Voortaan zagen zij in de kerkenraden en de classes hun potentiële medestanders om de Haagse
macht zoveel mogelijk tegen te gaan.
In 1657 stelde de Raad van State zijn eerste daden. De kerkenraad van de Waalse gemeente te Groede
had het jaar tevoren met gedeputeerden van het college van het Vrije een Franse schoolmeester beroepen.
De Raad van State stelde echter dat de benoeming hem toekwam. Daarom benoemde de Raad zelf de man
die in Groede was gekozen: Hubrecht Thibault, eerder schoolmeester in Renesse. In Hulst had de magistraat na diverse klachten de Franse schoolmeester Gerard du Sans ontslagen. De Raad van State wilde daar
niet zonder meer mee instemmen. Ook hier omdat de Raad zich op het standpunt stelde dat hij het recht
van benoeming had.33
In 1662 deed zich een kwestie voor, die grote verontrusting wekte in Staats-Vlaanderen en bij de classis Walcheren. De Raad van State had bepaald dat bij een vacature van een predikant of schoolmeester
zonder zijn voorkennis en goedkeuring geen beroep mocht worden uitgebracht. De aanleiding voor deze
maatregel was het beroepen van de nieuwe predikant in Cadzand. Zijn traktement was door de classis
aangevraagd nadat hij al een half jaar eerder was bevestigd. Deze nieuwe procedure, die bemoeienis van
de Raad van State met het verkiezen van nieuwe predikanten en schoolmeesters impliceerde, was in strijd
met de Zeeuwse kerkorde. De Sluise kerkenraad bracht dadelijk een gravamen in bij de Classis Walcheren
en stelde de vraag wat gedaan moest worden nu al tweemaal de komende bevestiging van de daar op 22
juni beroepen predikant Jacobus Koelman aan de gemeente was afgekondigd. De classis besloot om langs
informele weg nadere inlichtingen in te winnen en gaf toestemming tot de derde en laatste afkondiging.
Daartoe aangemoedigd door de kerkenraad van Sluis besloot de Classis Walcheren tot een tegenoffensief.
Het college van het Vrije was eveneens verontrust. De aanleiding daarvoor was de benoeming van de
nieuwe schoolmeester van Eede in september 1661. Toen de benoemde, Jacob van den Abeele, in Den Haag
verzocht om goedkeuring van zijn benoeming en om een akte van traktement verwees de Raad hem naar
de gedeputeerden die naar Staats-Vlaanderen zouden komen. Tweemaal per jaar, in het voor- en in het
najaar, kwamen twee leden daar voor onder meer de verpachtingen van de tienden, de inspectie van verdedigingswerken en het controleren van rekeningen. Bij die gelegenheid werden allerlei zaken afgedaan
of werden inlichtingen ingewonnen. Het college van het Vrije schreef meteen aan de classis Walcheren.
Deze antwoordde dat een dergelijke handelwijze nog nooit was voorgekomen. Het college van het Vrije
besloot nu eveneens tot een tegenoffensief door een rekest in te dienen bij de Staten-Generaal waarin zij
hun beklag deden over de Raad van State en om handhaving verzochten van de oude rechten om door
gedeputeerden met de kerkenraad predikanten en schoolmeesters-voorzangers te kiezen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Raad van State. De Staten-Generaal stuurden het verzoekschrift door aan de
Raad om hun visie te vernemen. Deze besloot ook deze zaak in handen te geven van de gedeputeerden die
naar Staats-Vlaanderen gingen.
33 NA, Raad van State, inv.nr. 78 (6, 9, 31.7, 3, 21.8, 18.10.1657). ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 168 (16, 23.9.1656).
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ds. Jacobus Koelman (Rijksmuseum, Amsterdam).

Jacob van Borssele van der Hooghe (Rijksmuseum, Amsterdam).

De Classis Walcheren had een remonstrantie opgesteld, die werd toegezonden aan de Staten van Zeeland. Voorts werd contact gelegd met het Zeeuwse lid van de Raad van State en de raadpensionaris van
Zeeland. Beiden raadden aan de Raad van State te vragen om een nadere interpretatie van hun besluit.
Ook andere informele contacten werden gelegd om een gunstige wending te bewerkstelligen. Zo werden
de twee gedeputeerden in Staats-Vlaanderen aangesproken door enkele predikanten. Op eenzelfde wijze
gingen Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland te werk. De resultaten van deze contacten waren dat er goede hoop werd gegeven dat de gangbare procedure kon worden gehandhaafd. Dat werd inderdaad bereikt. De Raad besloot dat de rentmeesters van de geestelijke goederen weliswaar kennis moesten geven van vacatures, maar dat de oude gang van zaken gehandhaafd kon blijven. De Raad zou zich
derhalve niet inlaten met de te maken keuze voor predikanten en schoolmeesters. Bij nader inzien was het
de bedoeling dat de approbatie zou gevraagd worden na de beroeping en bevestiging van de predikanten.
De Raad schreef aan de classis Walcheren dat men geenszins de Vlaamse kerken van hun rechten wilde
beroven. Hoewel verzacht, betrof het wel degelijk een wijziging in de procedure. Naar aanleiding van
het beroep van de predikant Koelman schreef de Raad van State dat de classis of de kerkenraad van Sluis
goedkeuring van het beroep moest verzoeken. Opnieuw werd de bemiddeling verzocht van het Zeeuwse
lid van de Raad van State, Jacob van Borssele van der Hooghe. Die slaagde er niet in om het besluit te laten
veranderen. Anderzijds stelde hij de classis gerust. De procedure via de Raad van State zou niet anders
worden dan in Zeeland gebruikelijk was en bevestigde dat de goedkeuring alleen achteraf, dat wil zeggen
na het beroep en de bevestiging, moest worden gevraagd en derhalve een procedurele status zou hebben.
Hoewel alleen over predikanten werd gerept, had dit ook gevolgen voor de schoolmeesters die waren genoemd in het besluit van de Raad.
De kwestie van de schoolmeester in Eede maakte duidelijk dat de Raad bij elke vacature wilde nagaan
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of vervulling wel of niet wenselijk was. Daarom waren de gedeputeerden gelast om zich ter plekke op de
hoogte te stellen. Na een positief rapport later dat jaar werd het traktement toegekend. De casus van Eede
was de eerste, maar meteen ook de enige keer, dat werd overgegaan tot een lokaal onderzoek. De nieuwe
procedure was bedoeld om een betere greep te krijgen op de benoemingen. De Raad begreep dat deze
gespannen verhoudingen niet moesten escaleren. Toen de kerkenraad van de Waalse gemeente in Groede
later in het jaar 1662 aan de Raad meedeelde dat na toestemming van het college van het Vrije een nieuwe
schoolmeester-voorzanger als opvolger van Thibaut was benoemd in de persoon van Elias Vincent werd
het verzoek om een akte van traktement meteen gehonoreerd. Ook bij de benoeming van andere schoolmeesters bleef de Raad van State aanvankelijk een terughoudend beleid voeren door de verkiezing op het
lokale niveau te laten.34
De gangbare praktijk werd dat in de meeste steden de magistraat en de kerkenraad hun bevoegdheden
behielden. Zij benoemden als regel door middel van een collegium qualificatum de schoolmeester-voorzanger. Deze benoeming werd vervolgens goedgekeurd, of anders uitgedrukt, bekrachtigd door de Raad
van State. Op het platteland ging de Raad steeds meer de benoeming van schoolmeesters naar zich toe
trekken.
Ging het tot dusverre over het gebied dat behoorde tot de Classis Walcheren, in het oostelijk deel van
Staats-Vlaanderen, dat behoorde tot de Classis Zuid-Beveland, was het niet anders. Ook daar probeerde de
Raad van State meer greep te krijgen op de benoemingen. In Sint Jansteen, wat een zelfstandige heerlijkheid was, werd in 1657 door het collegium qualificatum een nieuwe schoolmeester-voorzanger benoemd.
Toen bij de Raad een verzoekschrift werd ingediend voor diens traktement wilde de Raad weten op wiens
gezag de man was benoemd. De magistraat besloot tot informeel overleg met de gedeputeerden die naar
Hulst zouden komen. Inderdaad lukte het om de benoeming in handen van het collegium qualificatum
te houden.35
In 1665 werd in Ossenisse een schoolmeester-voorzanger door het collegium qualificatum benoemd.
Vervolgens volgde zijn examen door de Classis Zuid-Beveland en werd zijn traktement aangevraagd. De
Raad van State weigerde dit toe te kennen en deelde mee dat het benoemen van schoolmeesters en voorzangers in de gebieden van de generaliteit hem toekwam. De Classis Zuid-Beveland besloot inlichtingen
in te winnen bij de Classes Walcheren en Tholen en Bergen op Zoom. Naar aanleiding van de antwoorden
besloot de Classis Zuid-Beveland op 13 januari 1666 dat het beste was deze kwestie te behandelen in een
conventus, een vergadering van de Zeeuwse classes. Tot een dergelijke bespreking kwam het echter niet.36
Vanaf 1667 en in de jaren zeventig van de zeventiende eeuw intensiveerde de Raad van State zijn bemoeienis met de benoeming van schoolmeesters in het Brabantse deel van de Classis Tholen en Bergen op
Zoom. Ongelukkig was de benoeming door de Raad van de schoolmeester in het Brabantse Hoeven, Marinis van Rooveen. Hij bleek ongeschikt voor zijn functie, maar bovendien was Van Rooveen geen lidmaat,
wat in strijd was met het schoolreglement. Na aandrang van de classis was de Raad bereid Van Rooveen
te ontslaan. Tot een confrontatie kwam het in 1676 in Ossendrecht. Daar koos het collegium qualificatum
Jan Student tot schoolmeester en voorzanger. De Raad van State benoemde echter Christoffel Provestein.
De pogingen van de classis, daarin gesteund door Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland, om
Student benoemd te krijgen, mochten niet baten. Integendeel, in 1677 kreeg de classis opdracht van de

34 NA, Raad van State, inv.nrs. 83 (7.3, 13.7-19.10.1662), 84 (13.11.1663). ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 517 (10.8.1662); 1277 (27.7.1662);
Vrije van Sluis, inv.nrs. 170 (16.5, 17.6, 18.7.1662), 378; Classis Walcheren, inv.nr. 4 (7.6.1662-25.1.1663); Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 30
(27.7.1662); Hervormde gemeente te Sint Kruis, Acta kerkenraad, 1652-1779 (3.9.1662); Kerkenraad Hervormde gemeente te Sluis, inv.nr.
3 (27.7.1662- 1.2.1663). Krull, Jacobus Koelman, 15-17.
35 NA, Raad van State, inv.nrs. 300 (18.1.1759), 370 (30.7.1790). GA Hulst, Heerlijkheid en Gemeente Sint Jansteen, inv.nr. 7 (9.5.1657,
28.2.1658). ZA, Handschriftenverzameling, inv.nrs. 176 (folio 160r., 16.6.1749).
36 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 3 (30.4.1665-13.1.1666), 63 (12.6.1665); Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 4 (12.10.1665); Classis
Walcheren, inv.nr. 5 (29.10.1665).
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Raad van State om Provestein examen af te nemen en toe te laten als schoolmeester-voorzanger. De classis
legde zich neer bij het machtswoord van de Raad.37
Begin 1678 ging de Raad ertoe over om, zonder dat deze eerst door het collegium qualificatum was
gekozen, Jan de Vos te benoemen tot schoolmeester, voorzanger en koster in Sas van Gent. Toen hij zich
voor zijn examen meldde bij de Classis Walcheren werd hem aangezegd dat hij een verkeerde weg was
gegaan om deze functies te verkrijgen. Het examen werd hem daarom geweigerd. Ondertussen hadden
de magistraat en het collegium qualificatum bezwaar gemaakt bij de Raad van State. De predikanten van
Axel en Philippine kregen van de classis opdracht tot informeel overleg met de gedeputeerden van de
Raad van State, die in Sas van Gent werden verwacht. Kort daarop besloot de classis een brief te sturen
aan de Raad van State waarin gevraagd werd het besluit terug te draaien. De Raad had echter al besloten
de bezwaren ter zijde te leggen en de magistraat opgedragen te zorgen dat De Vos in functie kon treden.
De kerkenraad van Sas van Gent diende een gravamen in bij de classis. Hun bezwaar richtte zich, behalve
tegen de procedure, ook tegen het feit dat de Raad van State inmiddels had bepaald dat De Vos het traktement zou krijgen als schoolmeester, voorzanger en koster. Zou het collegium qualificatum ertoe overgaan
om een ander als voorzanger en koster te benoemen, dan diende zij het traktement zelf te betalen, zo had
de Raad bepaald.
De classis was opnieuw verbaasd over deze schending van bestaande procedures en bevoegdheden.
Bovendien wekte het gedrag van De Vos ergernis omdat hij zijn functies was gaan uitoefenen tegen het
standpunt van de kerkenraad, magistraat en classis in. De classis besloot tot het uiterste te gaan. Besloten
werd twee predikanten af te vaardigen naar de Raad van State om te verzoeken de kerk van Sas van Gent
in haar oude vrijheid te laten om zelf de schoolmeester te kiezen. Zou dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan moest een poging met hetzelfde doel worden gedaan bij de Staten-Generaal of elders. Aan Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland werd om een brief gevraagd ter aanbeveling van deze zaak
bij de Zeeuwse gedeputeerden in Den Haag. Het tweetal wist niets te bereiken. De Raad van State was niet
te bewegen het eenmaal genomen besluit terug te draaien en besloot een- en andermaal tot handhaving
van De Vos. De classis deed een nieuwe poging bij de gedeputeerden van de Raad, die naar Staats-Vlaanderen zouden komen. Maar ook die weg leidde niet tot resultaten. De classis, de magistraat en het collegium
qualificatum in Sas van Gent restten niets anders dan zich bij de benoeming van De Vos neer te leggen.
Ook de druk die de magistraat op De Vos legde om naar elders te solliciteren, mocht niet baten.38
Naar aanleiding van deze ontwikkelingen wendden de classes Walcheren en Zuid-Beveland zich met
hun klachten tot de Staten van Zeeland. Zij besloten op 14 november 1678 dat het Zeeuwse lid van de Raad
van State de beide classes zou bijstaan in hun pogingen om bij de Raad te bedingen dat het verkiezen van
een schoolmeester en voorzanger niet door de Raad zou geschieden maar door de kerkenraden, bijgestaan
door twee gedeputeerden uit de magistraat of het garnizoen al naar gelang de situatie ter plaatse. Met
andere woorden: de in Zeeland gebruikelijke praktijk van benoeming door het collegium qualificatum
wilden zij in Staats-Vlaanderen hersteld zien. Ook ten aanzien van het verkiezen van predikanten, ouderlingen en diakenen moesten zij bepleiten dat de Zeeuwse kerkorde zou worden gevolgd.39 Tot een officieel
verzoek kwam het niet en evenmin tot enig resultaat.
De benoemingen van schoolmeesters stonden niet op zichzelf. Ook met het vervullen van vacatures

37 ZA, Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nrs. 4 (9.8.1667- 4.1.1668), 5 (22.9.1676-23.10.1677). Jan Student werd schoolmeester in
Woensdrecht. Idem (10.10, 19.12.1679).
38 NA, Raad van State, inv.nr. 99 (4, 12, 29.1, 29.4, 29.6, 25.10.1678). ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 6 (10.2, 28.4, 9.6, 11.8.1678); Staten van
Zeeland, inv.nr. 680 (10.6.1678). Caland, Hervormde Gemeente van Sas van Gent, 67-68. Een verzoek in 1693 van de magistraat en de
kerkenraad van Sas van Gent om een voordracht te mogen doen aan de Raad van State werd afgewezen. ZA, Handschriftenverzameling,
inv.nr. 171 (folio 565v., 11.8.1692).
39 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 4 (22.11.1678). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1678
(14.11.1678).
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van predikanten wenste de Raad van State zich nadrukkelijk te bemoeien. De Classis Walcheren wilde in
zijn verzet tegen deze inmenging in kerkelijke zaken in 1681 het oordeel horen van de overige Zeeuwse
classes. Maar tot een gezamenlijk standpunt kwam het niet en nog minder een gezamenlijke actie.40
In westelijk Staats-Vlaanderen duurde het tot 1683 voordat men kon merken dat de Raad van State
zelf schoolmeesters wilde benoemen. In dat jaar weigerde de Raad een akte van traktement te verstrekken aan Willem Huybrechtsen, die als schoolmeester was aangesteld door het collegium qualificatum van
Schoondijke. De Raad stelde zich op het standpunt dat hij alleen dit benoemingsrecht had. De poging van
het College van het Vrije van Sluis, zowel per brief als via informeel overleg, en de interventie van de Classis Walcheren, op verzoek van het college, om de Raad van State op andere gedachten te brengen, haalden
niets uit.41
Naar aanleiding van de benoeming door de Raad van State van Louijs Labruijere tot schoolmeester,
voorzanger en koster van Eede in 1685 besloot het college van het Vrije zijn bezwaren nog eens nadrukkelijk aan de orde te stellen. Tot dusverre waren op het platteland in het Vrije de schoolmeesters benoemd
door de collegia qualificata ‘selffs buijten kennisse van hoogstgemelten Raad van State’. De heren maakten
bezwaar tegen deze ‘nieuwigheijt’ en wilden handhaving van hun rechten. Zowel de Classis Walcheren
als het college van het Vrije besloten dat Labruijere geen dienst mocht doen als voorzanger. Bovendien
besloot de classis om de predikanten van Sluis te vragen om met de heren van het Vrije de gedeputeerden
van de Raad van State aan te spreken over deze zaak. Burgemeester Engels en schepen Van der Swalme
moesten melden dat de gedeputeerden, Joh. van Barchem en Marinus van Crommon, niet bereid waren
geweest met hen over deze kwestie te praten. Op zondag 1 april kwamen een sergeant en zes musketiers in
de kerk van Eede. Zij hadden van de beide gedeputeerden opdracht gekregen om te zorgen dat Labruijere
dienst kon doen als voorzanger. Iedereen die zich hiertegen zou verzetten, moest worden meegenomen
naar Aardenburg. Deze voorbeeldloze ingreep verwekte uiteraard veel opzien.
Het College van het Vrije besloot zich te wenden tot de Staten-Generaal. De classis steunde desgevraagd die poging en richtte zich daarbij op de Raad van State waarin de stadhouder zitting had. Ds. Nicolaas Schorer, de door de classis aangewezen predikant, voerde, ten dele samen met een collega, gesprekken
met onder meer stadhouder prins Willem III, diens vertrouweling Willem Adriaan van Nassau, heer van
Odijk en vertegenwoordiger van de prins als Eerste Edele in de Staten van Zeeland, en met Gaspar Fagel,
raadpensionaris van Holland. Het Zeeuwse lid van de raad, Van Crommon, adviseerde ds. Schorer niet al
te strak vast te houden aan de Zeeuwse kerkorde. Dat zou wel eens een averechts effect kunnen hebben
in die zin dat dit kon leiden tot de vraag of die kerkorde wel geldig was in Staats-Vlaanderen. Niettemin
zegde ook Van Crommon zijn steun toe. Omdat de leden van de Raad naar de diverse verpachtingen in de
Generaliteitslanden moesten, werd de zaak verdaagd. Uiteindelijk werd niets bereikt omdat de afhandeling naar de achtergrond werd gedrongen wegens andere kwesties in Staats-Vlaanderen. In het bijzonder
de predikant van Eede, Franciscus Drost, had zich verzet tegen de komst van Louis Labruijere. Beiden
stonden dan ook als kemphanen tegenover elkaar. De classis gaf ten slotte de kerkenraad opdracht de attestatie van Labruijere te aanvaarden, maar bleef zijn toelating als schoolmeester-voorzanger weigeren.42
De volgende casus liet niet lang op zich wachten. In 1686 zette het collegium qualificatum van IJzendijke na herhaaldelijk plichtsverzuim Hendrick van Dijcke af als schoolmeester en voorzanger. De druppel die de emmer deed overlopen was de weigering door Van Dijcke van het bevel van de ouderling, te40 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 3 (3.12.1681).
41 NA, Raad van State, inv.nr. 104 (22.10, 23.11.1683). ZA, Vrije van Sluis, inv.nrs. 9 (2.9.1683), 174 (13.11.1683, 8.4.1684), 378 (16.11.1683);
Classis Walcheren, inv.nr. 7 (5.8.1683, 27.4, 8.6.1684).
42 NA, Raad van State, inv.nrs. 106 (17.1, 24.2, 17.3.1685), 1582 (verbaal 1685 maart, 125). ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 174 (13.1-12.5.1685);
Classis Walcheren, inv.nrs. 7 (8.3.1685-5.9.1686) en 26 (nrs. 1132, 1133, 5.2.1686; 1150, 30.7.1686). De Raad van State gaf, nadat de classis
dit reeds gedaan had, eveneens opdracht aan de predikant om Labruijere toe te laten tot het avondmaal op straffe van inhouding van
zijn traktement. NA, Raad van State, inv.nrs. 107 (8.11.1686), 1585 (najaarsverbaal, 1686, folio 26).
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vens burgemeester, om nog een hoofdstuk en een psalm voor te lezen omdat de predikant nog niet op
de kansel stond. Van Dijcke ging tegen dit besluit in appèl bij de Classis Walcheren. Juist in die periode
waren de gedeputeerden van de Raad van State aanwezig. De classis besloot er meteen twee predikanten
heen te zenden om het kerkelijk recht te handhaven en het appèl aan te nemen. Tevergeefs poogden de
gedeputeerden de zaak bij te leggen. Dat lukte vooral niet omdat de afgevaardigden van de classis erop
bleven staan dat de zaak kerkelijk zou worden afgedaan. De Raad van State gaf eerst opdracht dat er geen
andere schoolmeester mocht worden beroepen. Vervolgens besloot de Raad op 25 januari 1687 Van Dijcke
op diens verzoek te herstellen in zijn functies. De Raad hield daarbij rekening met de omstandigheden
van Van Dijcke: hij was al op leeftijd en had een vrouw en zes kinderen te onderhouden. De Raad gaf hem
opdracht om zich in het vervolg voorzichtig te gedragen en de magistraat en kerkenraad van IJzendijke
met respect te bejegenen. Zijn rekest met daarop de positieve beslissing van de Raad overlegde Van Dijcke
vervolgens in IJzendijke. Het stuk werd behandeld in het collegium qualificatum die weinig goede woorden had over de handelwijze van Van Dijcke. Van Dijcke’s inschikkelijke en boetvaardige houding was
voor het collegium qualificatum aanleiding hem weer te herstellen in zijn functies nadat garanties waren
gegeven om herhaling te voorkomen. Dat nam niet weg dat hier opnieuw sprake was van het schenden
van de gebruikelijke procedure, of in de woorden van het college van het Vrije van Sluis: het had de Raad
van State ‘behaaght de vrijheijt van de kerk te besnoijen’. Op verzoek van het Vrije besloot de classis bij de
Raad van State erop aan te dringen om het ontslag en de benoeming van voorzangers over te laten aan de
kerkenraden. Daarmee legde de classis zich impliciet neer bij het feit zij geen tegenweer kon geven waar
het de schoolmeesters betrof en zich moest beperken tot het kerkelijke ambt van voorzanger. Zelf besloot
het Vrije zich opnieuw tot de Staten-Generaal te wenden om het recht ten aanzien van de benoeming van
schoolmeesters-voorzangers via de collegia qualificata te handhaven. De indiening van een dergelijk verzoek bleef achterwege, ongetwijfeld omdat de heren van het Vrije beseften dat een dergelijk verzoek kansloos was.43
De Raad van State ging ondertussen verder. In 1688 benoemde de Raad opnieuw zelfstandig een nieuwe schoolmeester en voorzanger in Sas van Gent. In datzelfde jaar, op 3 november, deed de Raad uitspraak
over het verzoek van de Classis Walcheren om herstel van het recht van de kerk. Het verzoek werd andermaal afgewezen. Bovendien maakte de Raad duidelijk dat zij niet langer gediend was van dergelijke
verzoeken en gaven zij de classis een veeg uit de pan: het telkens weer wijzen op de Zeeuwse kerkorde gaf
geen pas aangezien de classis zelf de daarin opgenomen artikelen niet in acht nam. De classis had ongelukkig gehandeld door dit verzoek te combineren met de aanvraag voor een emeritaatstraktement voor
Johannes Beverlant terwijl er al een ander in diens plaats was benoemd. Ook op dat punt gaf de Raad lucht
aan zijn verontwaardiging en stelde dat degenen die hiervoor verantwoordelijk waren zelf het bedrag
voor het onderhoud van de emeritus bijeen moesten brengen. Niettemin was de Raad bereid gedurende
twee jaar een bedrag beschikbaar te stellen om ds. Beverlant hiervan niet de dupe te laten worden. Het was
duidelijk dat de Zeeuwse kerkelijken het flink hadden verbruid. Toch gaf de Classis Walcheren zich nog
niet gewonnen en deed een beroep op de heer van Odijk, op mr. Pieter de Huijbert, lid van de Raad van
State namens Zeeland, en op de raadpensionaris van Zeeland, mr. Jacob Verheije. Ondertussen werden
nieuwe schoolmeesters en voorzangers door de Raad benoemd in IJzendijke en Retranchement. In beide
gevallen werd de goedkeuring van het beroep en het examen door de classis geweigerd.44
Pas in 1691 kwam de Classis Walcheren in actie na het bericht dat prins Willem III in Middelburg zou

43 NA, Raad van State, inv.nrs. 107 (13.11.1686), 1585 (najaarsverbaal 1686, folio 66v.-71v.). ZA, Vrije van Sluis, inv.nrs. 70 (6.2.1687), 175
(22.4.1687), 378 (15.2.1687); Classis Walcheren, inv.nr. 7 (4.9.1686-13.3.1687); Hervormde gemeente te IJzendijke, inv.nr. 4 (17.8.1686, 8,
12.2.1687).
44 NA, Raad van State, inv.nr. 109 (3.11.1688). ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 7 (4.11.1688-1.6.1689); Hervormde gemeente te IJzendijke, inv.nr.
4 (1.3.1689).
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arriveren. De oorlogsomstandigheden hadden voor vertraging gezorgd terwijl de prins, inmiddels tot
koning van Engeland gekroond, langdurig afwezig was. Tot de verzoeken die aan de koning-stadhouder werden voorgelegd, behoorde ook het herstel van de bevoegdheden ten aanzien van de schoolmeesters-voorzangers. Bovendien klaagde de classis over het feit dat de kerken onbekwame personen werden
opgedrongen. De prins antwoordde schriftelijk. Hij beloofde de zaak aan de orde te zullen stellen in de
Raad van State en mee te werken aan het bevredigen van de wensen van de classis.45
Nog voordat de classis de prins had gesproken deed zich al weer het volgende geval voor. De schoolmeester, voorzanger en koster van Sint Anna ter Muiden was overleden. De kerkenraad en twee gedeputeerden van de magistraat hadden handopening verzocht aan de Raad van State, dat wil zeggen: toestemming om een ander te benoemen. Die werd geweigerd waarna de Raad van State Jacob van Cruijningen
benoemde. Tegen hem bestonden ernstige bezwaren. Jacob stond bekend om zijn ‘woest en goddeloos
karakter’. Bovendien had Van Cruijningen schulden en was hij door de kerkenraad van Sluis, waar hij
woonde, onder censuur gesteld. Die kerkenraad weigerde hem een attestatie te geven, die nodig was om te
overleggen bij de Raad van State. Ook de magistraat van Sluis weigerde dat. Niettemin slaagde Van Cruijningen erin een attestatie te bemachtigen en op grond daarvan was hij benoemd. Tegen de zin van zowel
de kerkenraad als de magistraat van Sint Anna ter Muiden trad hij in dienst. De plaatselijke predikant
deed zijn beklag bij de Classis Walcheren, maar ten slotte restte hem niets anders dan in zijn actaboek te
noteren: ‘Wij stonden verbaest over de proceduren van de staet. Wij hadden noijt konnen dencken dat sij
sulcke ampten hadde per usurpatie weghgeven aen sulcke die onder censure waeren en geen attestatie
van hare gedraeginge konden toonen. Dogh siende de scherpe bedreijginge van haer Edel Mogenden, soo
waren wij genootsaeckt te lijden en al sughtende te waghten totdat de Heere eens betere tijden nae sijn
belofte sal laeten koomen’.46 Voor Sint Anna ter Muiden had de handelwijze van de Raad tot gevolg dat
er geen invloed meer was ten aanzien van de keuze van de schoolmeester. Dit was te meer wrang omdat
Sint Anna, hoewel klein, tot de steden werd gerekend. Daar was het gebruikelijk dat de schoolmeesters op
lokaal niveau werden benoemd.
In het oostelijk deel van Staats-Vlaanderen was de situatie niet wezenlijk verschillend. Ook hier werden de schoolmeesters tevens voorzangers ‘beroepen’ door de collegia qualificata en vervolgens formeel
aangesteld door de Raad van State. De keuze lag daarmee op het plaatselijk niveau. Maar ook in dit deel
van Staats-Vlaanderen trok de Raad van State de bevoegdheden naar zich toe. In 1691 ontstond een meningsverschil rond de benoeming van een nieuwe schoolmeester en voorzanger in Ossenisse waar de gereformeerde gemeente gecombineerd was met die van Hontenisse. De magistraat van het Hulsterambacht
drong bij ds. Jacobus van Loo aan op vervulling van de vacature. Verschillende sollicitanten meldden zich
aan bij de kerkenraad. Omdat de predikant na de zomer geen moeite deed om een schoolmeester benoemd
te krijgen, besloot de classis in te grijpen. De enige ouderling in Ossenisse was de overleden schoolmeester geweest; de enige diaken was vertrokken. Daarom benoemde de classis, op voorstel van het Hulsterambacht, vier predikanten die samen met de predikant van Honte- en Ossenisse en twee gedeputeerden
van het Hulsterambacht het collegium qualificatum van Ossenisse zouden vormen. Ds. Van Loo verzette
zich daar heftig tegen omdat het besluit gebaseerd was op de veronderstelling dat er een afzonderlijke
kerkenraad in Ossenisse was. Hij stelde daarentegen terecht dat Honte- en Ossenisse een gezamenlijke
kerkenraad hadden. Zijn wijze van opstelling wekte veel wrevel bij de classis, die grote moeite moest doen

45 ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 8 (18.1, 4.2, 29.3.1691).
46 ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 26 (nrs. 1195, 20.2.1691; 1197, 3.4.1691); Hervormde gemeente te Sint Anna ter Muiden, inv.nr. 2 (25.2, 28.3,
1.4.1691). Met schoolmeester Jan van Cruijningen had de kerkenraad nog heel wat te stellen. Wegens dronkenschap, ook op zondag,
en mishandeling van zijn vrouw werd hij door de kerkenraad bij herhaling vermaand. Nadat hij in 1693 schuldbelijdenis deed voor het
collegium qualificatum ging het beter met hem. ZA, Hervormde gemeente te Sint Anna ter Muiden, inv.nr. 2 (12.1691, 7.1692, 21.216.3.1693).
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de predikant weer in het gareel te krijgen.
De lachende derde was Adriaen Robbijt, schoolmeester in Lamswaarde, maar behorend tot de gereformeerde gemeente van Hontenisse. Hij had niet meegedongen naar de vacature vanwege zijn gespannen
verhouding met de kerkenraad. Robbijt en zijn vrouw hadden langdurig de kerkdiensten verzuimd wat
ertoe had geleid dat de kerkenraad hen onder censuur plaatste. Het was dit gecensureerde lidmaat die in
een vergadering van het collegium qualificatum, die tegen de regels in werd gehouden in het Landshuis
te Hulst in plaats van in de consistorie van Ossenisse, op 10 oktober 1691 werd benoemd. De Raad van State
gooide roet in het eten en accepteerde niet dat Robbijt op deze wijze werd benoemd. Toen de magistraat
de Raad in kennis stelde van de benoeming van Robbijt reageerde de Raad scherp. Het collegium qualificatum kreeg het ‘precys bevel […] van sigh in toecomende geene diergelycke dispositie meer aan te matigen’. Het verzoek om het collegium qualificatum te machtigen tot aanstelling maakte vanzelfsprekend al
evenmin kans. De Raad wilde nu overgaan tot het zelfstandig benoemen. De baljuw van het Hulsterambacht, Roelant Cau, reisde af naar Den Haag en bezocht alle leden van de Raad persoonlijk. Aanvankelijk
had de Raad officieus het raadslid Eeck het recht gegeven deze functie te vergeven, maar deze was bereid
dit op zijn beurt door te geven aan baljuw Cau, die vanzelfsprekend Robbijt voorstelde. Deze wendde
zich vervolgens met een rekest tot de Raad om benoemd te worden waarop positief werd beslist. Aan de
voorwaarde om toelating aan te vragen bij de Classis Zuid-Beveland voldeed Robbijt wijselijk niet. De
kerkenraad zou daar terecht bezwaar tegen hebben gemaakt omdat op het leven van de schoolmeester het
nodige was aan te merken. De classis liet het er even wijselijk bij zitten omdat de ontstane situatie voor
een belangrijk deel te wijten was aan enerzijds de houding van de predikant en anderzijds haar eigen,
onterechte, ingrijpen.47
In Sint Jansteen koos het collegium qualificatum in 1709 Witte Brijman, schoolmeester in Vlissingen,
als nieuwe schoolmeester, voorzanger en koster. De Raad van State annuleerde de aanstelling. Ook het
in tweede instantie gedane verzoek om handopening werd afgewezen. In plaats daarvan benoemde de
Raad een ander: Willem van der Hegge, schoolmeester in Breda. Uit respect voor de Raad liet de kerkenraad hem voorzingen in de kerk, maar daarvoor bleek hij onbekwaam te zijn, zelfs om ‘den alderlaasten
nasanger’ te zijn. Ook was er veel op hem aan te merken. In de bewoordingen van ambachtsheer Jacob
Wouters: ‘maer bovendien dat het een monster was, die wij gelooven dat in de gereformeerde kerke noijt
had hooren singen, want den trant gingh op een lijtjen en op sijn alderslegts paaps, soodat het collegium
qualificatum hem aenseijden, dat hij hem behoorde te schaamen om voor een voorsanger te laten emploijeren, dat onse paapse koijwagters beter konde singen’. Hij kon zelfs geen attestatie overleggen dat hij
gereformeerd lidmaat was. Toen men hem vertelde dat hij naar Goes moest gaan om zich te laten examineren door de Classis Zuid-Beveland weigerde hij en vertrok uit Sint Jansteen, ‘latende alles drijven’. Dat
de Raad van State Van der Hegge desgevraagd beloofd had hem in zijn functie te handhaven, kon dat niet
veranderen. Brijman had daarom weinig te duchten van zijn concurrent wat niet weg nam dat hij er beter
aan deed te vertrekken. Nog in hetzelfde jaar werd hij in Heinkenszand benoemd. Uit deze kwestie werd
duidelijk dat het zonder overleg benoemen van schoolmeesters door de Raad van State frictie in de hand
werkte en daarom ongewenst was.48

47 NA, Raad van State, inv.nr. 115 (15.10, 1.11.1691). GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nrs. 26 (29.9, 1, 8, 22.10, 24.11.1691), 197. ZA, Classis
Zuid-Beveland, inv.nrs. 5 (3.10-1691-22.1.1692), 33 (28.10.1691), 63 (29.9.1691). GA Hulst, Hervormde gemeente te Hontenisse, inv.nr.
2 (13.5.1691-9.12.1691). Op 6 april 1692 werden Robbijt en zijn vrouw na schuldbelijdenis ontheven van de censuur. Idem (6.4.1692).
Robbijt deed eerst in 1711 examen voor de classis. ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 7 (6.5.1711).
48 NA, Raad van State, inv.nrs. 168 (26.4, 24.5.1709), 169 (9.8.1709). ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 6 (1, 7.5, 3, 20.7, 20.8.1709), 87. De latere
schoolmeesters in Sint Jansteen werden benoemd door het collegium qualificatum.
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Keuze op lokaal niveau
Vanuit het Hulsterambacht werd in 1710 het initiatief genomen om de keuze voor de nieuwe schoolmeester opnieuw op het lokale niveau te brengen. De aanleiding daartoe vormde het reglement dat de Raad van
State het jaar daarvoor had vastgesteld. Dit bevatte de voorwaarden voor het aanstellen van schoolmeesters, voorzangers en kosters op het platteland in de Generaliteitslanden. Onder meer was bepaald dat zij
26 jaar oud moesten zijn. Dit moest blijken uit een uittreksel uit het doopboek. Voorts moesten zij tenminste een jaar lid van de Gereformeerde kerk zijn. Ook daarvan diende een bewijs te worden overlegd in
de vorm van een attestatie van de kerkenraad van hun woonplaats. Een verklaring van de predikant of van
de kerkenraad van hun woonplaats moest worden getoond waarin stond dat de betrokkene voldoende
kon lezen, schrijven en cijferen, van een goed christelijk gedrag was en in de gronden van de religie zover
geoefend dat hij de jeugd daarin les kon geven. De schoolmeesters dienden in eigen persoon hun functie
te vervullen waarop de classes moesten toezien. Als de onderwijzers niet aan deze voorwaarde voldeden,
dan moest de classis de Raad van State daarvan op de hoogte stellen. Tot slot mochten de ontvangers de
traktementen alleen uitbetalen als de schoolmeesters ieder jaar een verklaring van de classis overlegden
waaruit de trouwe plichtsvervulling bleek.49
Nu de Raad scherp had omschreven welke kaders bij de aanstelling golden, kon dit worden opgevat als
het openen van de deur naar het terugbrengen van de keuze op lokaal niveau. De Raad van State kon zich
dan beperken tot het bekrachtigen van de benoeming van de personen, die aan de vereisten voldeden. Het
was nu zaak te onderzoeken of de Raad daartoe bereid zou zijn. Na het overlijden van de schoolmeester
van Hontenisse verzocht het collegium qualificatum in 1710 aan de Raad van State om de vacature weer
zelf te mogen vervullen zoals voorheen gebruikelijk was geweest. Separaat schreef de Classis Zuid-Beveland eveneens aan de Raad. In hun brief verzocht de classis om de verkiezing van schoolmeesters in het
Hulsterambacht weer te laten plaatsvinden door de collegia qualificata. Bovendien werd het verzoek van
Hontenisse ondersteund door de magistraat van het Hulsterambacht. Het verzoek van de classis werd
afgewezen, maar dat van de magistraat werd daarentegen welwillend tegemoet getreden. De Raad bleek
gevoelig te zijn voor de overlegde stukken waaruit bleek dat voorheen de aanstellingen in het Hulsterambacht plaatsvonden door de collegia qualificata. De Raad van State besloot dan ook op 7 mei 1710 het
verzoek van het collegium qualificatum van Hontenisse in te willigen. Dat gebeurde onder drie voorwaarden. Ten eerste moest de aan te stellen schoolmeester naast het traktement uit de geestelijke goederen ook
de toelage voor het klokluiden, het begraven en andere diensten krijgen. Op de tweede plaats moest de
aangestelde persoon worden voorgedragen bij de Raad met een verklaring van de classis dat hij voldeed
aan de bepalingen in het reglement van 1709. Ten derde moest de magistraat of de kerkenraad bij elke volgende vacature daarvan kennis geven aan de ontvanger die de traktementen aan de schoolmeesters-voorzangers uitbetaalde. Veertien dagen moest worden gewacht met het benoemen van een opvolger. Binnen
deze termijn moest de ontvanger bij de Raad informeren of er bijzondere omstandigheden waren waarom
de vacature niet vervuld kon worden. Dit besluit zou ook gelden voor de overige benoemingen via collegia
qualificata in het Hulsterambacht. De Raad behield alleen aan zich het recht van approbatie, hij verleende
de akten van aanstelling en van traktement en nam de benoemde schoolmeester de eden van trouw en zuivering af. Deze wijziging van het standpunt van de Raad bracht de keuze binnen de eigen invloedssfeer.50
Het was de magistraat van het Hulsterambacht, warm voorstander van het besluit van de Raad van State die dit recht zelf in gevaar bracht bij nota bene de vervulling van deze vacature. In dat bewuste jaar 1710
vergaderde het collegium qualificatum van Hontenisse in de consistorie om een nieuwe schoolmeester

49 De aanleiding voor deze regels was gelegen in problemen in de Meierij van Den Bosch. NA, Raad van State, inv.nrs. 165 (18.8.1708), 169
(20.7.1709). Wiltens, Kerkelyk Plakaat-boek, II, 489-492.
50 NA, Raad van State, inv.nrs. 171 (27.2.1710), 172 (12.4, 7.5.1710). GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nrs. 23 (19.5.1710), 197.
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tevens voorzanger en koster te kiezen. Voor de deur bevond zich een groot aantal inwoners die opgewonden riepen: ‘Wij willen der geen ander hebben als Keijser’, doelend op de sollicitant Isaak de Keijser uit
Waarde. De afgevaardigden van de magistraat, mr. Pieter Cappron en mr. Pieter de Beaufort, werd deze
inmenging te bar. Zij weigerden zich onder druk te laten zetten en verlieten onder protest de vergadering.
Ook verklaarden ze alles voor nietig te houden wat besloten zou worden. De kerkenraad besloot echter
door te vergaderen en koos zonder de twee gedeputeerden De Keijser uit een drietal. De kerkenraad bracht
het beroep vervolgens in bij de classis ter goedkeuring, maar tegelijkertijd lag er een brief van de magistraat van het Hulsterambacht waarin deze de gang van zaken uiteenzette en erop wees dat op deze wijze
een onwettig besluit tot stand was gekomen. De classis besloot het beroep toch goed te keuren. Volgens
de kerkenraad waren de twee gedeputeerden niet opgestapt vanwege het tumult voor de consistoriedeur
maar vanwege het feit dat duidelijk werd De Keijser benoemd ging worden wat tegen de zin van de twee
gedeputeerden was, die Jan Jaques als schoolmeester wensten. Hij was kamerbode van het Hulsterambacht. Vervolgens examineerde de classis De Keijser en vond hem bekwaam.
De heren van het Hulsterambacht lieten het er niet bij zitten. Zij legden de zaak voor aan de Raad
van State, die ook de kerkenraad in de gelegenheid stelde zijn zienswijze te geven. De Raad besloot op
10 december 1710 het beroep op De Keijser af te keuren als ‘informeel en onordelijk’. Daarbij zal van
invloed zijn geweest dat de Raad van State door de magistraat van het Hulsterambacht was meegedeeld
dat de kerkenraad het beroep op De Keijser wilde doorzetten omdat deze zich bereid had verklaard een
deel van zijn traktement af te staan aan de weduwe van de vorige schoolmeester. Dat riekte naar simonie. In die omstandigheden zou De Keijser nooit de zuiveringseed kunnen afleggen. De Raad gaf het
collegium qualificatum opdracht om een nieuw beroep uit te brengen. De Keijser en Jaques mochten
niet meer in aanmerking komen. De keuze moest binnen een maand ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad. Voldeed het collegium qualificatum daaraan niet dan zou de Raad zelf een nieuwe
schoolmeester benoemen. Op 28 december kwam het collegium qualificatum weer bijeen met dezelfde gedeputeerden van het Hulsterambacht. Opnieuw werd een drietal uit de sollicitanten opgesteld
waaruit Willem Weije, schoolmeester van Lamswaarde, werd gekozen. Weije kreeg opdracht om naar
de classis te gaan voor zijn examen. De classis ging daar echter niet op in, handhaafde de toelating van
De Keijser en verzocht aan de kerkenraad van Hontenisse om nadere opheldering. Nadat het beroep op
Weije op 3 februari 1711 door twee leden van de kerkenraad werd ingeleverd en deze de zaak hadden toegelicht, besloot de classis opnieuw om de aanstelling van De Keijser te handhaven. Daarentegen werd
het beroep op Weije als ‘informeel’ verworpen. Weije, die was meegekomen, werd voor de tweede maal
het examen geweigerd. De classis besloot tevens de Raad van State in te lichten over zijn standpunt met
het verzoek om De Keijser te aanvaarden als schoolmeester. Een week later verscheen de predikant van
Hontenisse, Anthoni Bomble, in de classis. Hij gaf een uitvoerige toelichting en overlegde diverse stukken. Ook nu besloot de classis het beroep op Weije af te wijzen. Bovendien kreeg ds. Bomble opdracht
om Weije niet toe te laten als voorzanger. Weije wendde zich daarop tot de Raad van State en diende een
rekest in. Hij wees erop dat hij al 26 jaar lidmaat van de Gereformeerde kerk was en in 1702 examen had
gedaan om schoolmeester van Lamswaarde te worden. Hij verzocht aan de Raad het beroep op hem goed
te keuren en de eed te mogen afleggen. De Raad van State besloot het verzoek van de classis naast zich
neer te leggen en de keuze voor Weije te handhaven. Als reactie daarop besloot de classis op 24 maart
1711 het beroep op Weije af te keuren, zich daarmee lijnrecht tegenover de Raad van State opstellend.
Het besluit van de classis had geen enkel gevolg. De Raad van State verleende Weije de aanstelling op 1
mei en de volgende dag legde deze de eed af. Weije toonde zijn akte van aanstelling op 10 mei aan het
collegium qualificatum van Hontenisse en werd erkend als de nieuwe schoolmeester, voorzanger en
koster. De Keijser werd later in dat jaar benoemd tot schoolmeester van ’s-Heerenhoek. Het besluit van
de classis om Weije de attestatie ten behoeve van zijn traktement te weigeren, had al evenmin waarde.
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De magistraat van het Hulsterambacht had al besloten Weije zijn traktement toe te kennen.51
Er zat aan de hele gang van zaken een vervelende kant voor de magistraat van het Hulsterambacht. Het
besluit van de Raad van State om de keuze van nieuwe schoolmeesters weer aan de collegia qualificata te
laten, was in gevaar gebracht. Uitgerekend de eerste benoeming had gezorgd voor de nodige problemen.
Het was dan ook voor hen een geruststelling dat de agent van het Hulsterambacht in Den Haag, Theodoor
Netscher, die een belangrijke rol had gespeeld in de contacten tussen de magistraat en de Raad van State,
kon melden dat hij twee leden van de Raad van State had gesproken, die hem hadden toegezegd dat de
Raad zich zou houden aan het eerder ingenomen standpunt om de keuze over te laten aan de collegia
qualificata.52
Met dit succes voor ogen werd ook vanuit het Vrije van Sluis een poging gedaan om de keuze weer op
lokaal niveau te krijgen. Dat gebeurde naar aanleiding van de vacature in IJzendijke. Ds. Egbertus Koopsen ging in maart 1711 namens de kerkenraad naar Den Haag om dit ‘op het serieuste’ te verzoeken. Begin april kwam de beschikking binnen. De Raad had op 31 maart besloten om ook hier toestemming te
geven de vacature te laten vervullen door het collegium qualificatum onder dezelfde voorwaarden als in
Hontenisse.53 Maar in tegenstelling tot het Hulsterambacht bleef de Raad van State in het Vrije van Sluis
de meeste benoemingen op het platteland aan zich houden. Dit verschil wordt verklaard uit de omstandigheid dat in het Hulsterambacht de traktementen en de uitgaven voor de scholen uit lokale fondsen
afkomstig waren waarover de magistraat zeggenschap had en niet de Raad van State. In het Vrije lag dit
anders. Dat IJzendijke deze bevoegdheid kreeg, had ook te maken met het feit dat het pretendeerde een
stad te zijn. Zo doende kreeg deze plaats dezelfde positie als de overige steden in het Vrije. Het kleine
Sint Anna ter Muiden bleef daarop een uitzondering omdat daar de Raad van State de benoemingen aan
zichzelf hield.
Op het uitgangspunt dat de Raad de schoolmeesters op het platteland in het Vrije benoemde, werd een
uitzondering gecreëerd en wel ten aanzien van Cadzand. Het college van het Vrije had in 1713 een vergeefse
poging gedaan om de keuze te laten plaatsvinden door het collegium qualificatum. In 1725 lukte dat wel.
Naast het feit dat aangetoond kon worden dat nog in 1676 de benoeming door het collegium qualificatum
had plaatsgevonden, was ook hier een financieel aspect in het geding. Het dorp betaalde honderd gulden
mee aan het salaris voor de schoolmeester. Daardoor hoefde de Raad slechts de andere honderd gulden bij
te dragen, die werd beschouwd als een subsidie. Informeel overleg waarin de heren van het Vrije de Raad
konden overtuigen van de redelijkheid van het verzoek heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het besluit.
Daarbij moet bedacht worden dat alleen het college van het Vrije de bevoegdheid had om de hoofdmannen van Cadzand opdracht te geven tot het uitbetalen van de honderd gulden aan de schoolmeester. De
Raad van State verleende desgevraagd bij elke vacature verlenging van de subsidie en liet steeds de keuze
over aan het collegium qualificatum.54
Een tweede uitzondering betrof de benoeming van de Nederduitse schoolmeester in Groede. Het ging
om een vergelijkbare situatie. Ook daar vond de keuze plaats door het collegium qualificatum. De schoolmeester kreeg een traktement van het waterschap. In het octrooi voor de herbedijking uit 1612 was door de
Staten-Generaal vastgelegd dat de polder 700 gulden moest betalen aan de predikant, 100 gulden aan de
voorzanger en 100 gulden aan de schoolmeester. Ook was er een school beschikbaar voor de meester waar51 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 6 (1.10.1710), 7 (7.1-7.10.1711). GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nrs. 23 (22.9.1710-8.6.1711), 197;
Hervormde gemeente te Hontenisse, inv.nr. 2 (28.9.1710-10.5.1711).
52 GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nr. 197 (brief van T. Netscher, 15.5.1711).
53 NA, Raad van State, inv.nr. 176 (31.3.1711), 234 (3.5.1735); Hervormde gemeente te IJzendijke, inv.nr. 4 (18.3-10.4.1711).
54 NA, Raad van State, inv.nr. 370 (29.7.1790). ZA, Vrije van Sluis, inv.nrs. 9 (8.3.1713, 5.2.1725, 15.2.1730, 21.7.1732, 17.5.1775, 20.7.1784), 187
(30, 31.1, 13.2.1725); Hervormde gemeente te Cadzand, inv.nrs. 1 (8.2, 25.3.1713), 2 (3.2-5.7.1725); Verz. J. de Hullu, inv.nr. 99. In 1694 werd
door dijkgraaf en gezworenen een poging overwogen om toestemming te vragen bij de Staten-Generaal om een of twee stemmen te
mogen uitbrengen bij de verkiezing van de schoolmeester-voorzanger. Dat voornemen werd niet uitgevoerd. ZA, Vrije van Sluis, inv.nr.
155 (16, 19, 23.1.1694).
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van de bouw betaald was uit de kerkelijke goederen, die ter plekke in beheer waren, en het onderhoud uit
de parochiemiddelen.55
Afgezien van deze uitzonderingen liet de Raad van State zich weinig gelegen liggen aan plaatselijke
pretenties. Schoolmeester Baarent van Verssevelt in Zuidzande wilde net zoals zijn voorgangers de ambten van grafdelver en kloksteller en het innen van het stoelengeld in de kerk. Daarom wendde hij zich
in 1724 tot de Raad, die hem dit toestonden. Echter, het college van het Vrije benoemde de grafdelver, de
hoofdmannen van Zuidzande stelden de kloksteller aan en het innen van het stoelengeld was ook een
lokale bevoegdheid. Daarom verzocht het college het jaar daarop aan de Raad om intrekking van het genoemde besluit. Ze hadden vijf jaar eerder aangegeven hoe deze zaken lagen en de Raad had met dat antwoord genoegen genomen. De Raad wees het verzoek af en merkte op dat in het eerdere besluit weliswaar
stond dat genoegen werd genomen met het antwoord, maar ook tot het tegendeel zou blijken. Tot slot
schreef de Raad bits dat zij ‘niet konnen goedvinden dat op deese of geene voorwendsels aan de koster,
schoolmeester en voorleeser door haar Edel Mogenden aangestelt, souden worden ontnomen de voordeelen welke alom bij de kosters, schoolmeesters en voorleesers genooten worden’.56
Niet tot het Vrije behoorden de heerlijkheden Breskens en Nieuwvliet. Net zoals in Groede en Cadzand werd de schoolmeester in Breskens gekozen door het collegium qualificatum. Ook daar kreeg hij
een traktement uit lokale fondsen.57 Echter, in Nieuwvliet had de Raad van State de benoeming naar zich
toe getrokken. Toen hier in 1728 een vacature kwam door het overlijden van Jan Abrahamsz. Klein wilde
de kerkenraad graag dat zijn substituut, Cornelis Willemsen Olijvier, werd benoemd. Hij fungeerde al zes
jaar als diens vervanger waarvoor de Raad toestemming had verleend. Inderdaad werd hij door de Raad
benoemd. Maar op de latere schoolmeestersbenoemingen had de kerkenraad geen invloed.58 De schoolmeester van Nieuwvliet werd, in tegenstelling tot die in Breskens, niet uit lokale fondsen betaald. Kortom: de uitzonderingen op de regel werden gelegitimeerd door de financiële omstandigheden. Waar de
schoolmeester op lokaal niveau betaald werd, mocht de keuze ook op datzelfde niveau worden bepaald.
Ten aanzien van de keuze van de Franse schoolmeesters is een andere ontwikkeling te zien. De behoefte
aan Franstalig onderwijs was sterk na de instroom van Hugenoten. De Staten-Generaal wilden de vluchtelingen zoveel mogelijk tegemoet komen en daartoe behoorde de aanstelling van Franse schoolmeesters,
die tevens voorzangers werden in de Waalse gemeenten. Het College van het Vrije van Sluis kreeg eind 1685
van de Raad toestemming om een voorzanger te benoemen voor de Waalse gemeente in Cadzand. Daar had
zich een groot contingent geloofsvluchtelingen gevestigd, die vooral afkomstig waren uit Guines bij Calais
en omgeving. De gekozene, Jacob Cochefer, werd tevens schoolmeester, het beroep dat hij eerder in Guines
had uitgeoefend. De gegeven toestemming was ‘voor dese reijse ende sonder in consequentie vermogen getrocken te worden’. De Raad van State stelde zich op het standpunt dat de benoeming ‘absolyt hetzelve van
haer privative te dependeren’ en benoemde daarom zelf de volgende Franse schoolmeesters.59
De gedeputeerden van de Raad van State benoemden in 1686 tijdens hun bezoek aan het Vrije een van
de vluchtelingen, Noé de Laval, tot Frans schoolmeester en voorzanger in Oostburg. Dat vond plaats terwijl
de Staten-Generaal de magistraat van Oostburg hadden gemachtigd om een dergelijke functionaris aan te
stellen. De Laval overleed nog in datzelfde jaar. Zijn opvolger werd na de door de Raad van State verleende
handopening benoemd door het collegium qualificatum. Ook hier trok de Raad de benoeming al in 1689

55 ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 75. Boekhout, ‘Polder peilen’, 78, 79; De Hullu, ‘De Waalsche kerk van Groede’, 244; Janssen, ‘Groede’, 350; De
Kraker, ‘Zeeuwse zekerheid verankerd in Zeeuws-Vlaamse bodem’, 88.
56 NA, Raad van State, inv.nr. 210 (3.8.1724). ZA, Vrije van Sluis, inv.nrs. 9 (25.10.1725), 187 (9-30.10.1725). Soortgelijke kwesties waren er
eerder geweest in Eede (1696) en Retranchement (1700).
57 ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 41. Plankeel, Kadastrale atlas, Breskens, 13.
58 ZA, Hervormde gemeente te Nieuwvliet, inv.nr. 1 (18.3.1728).
59 NA, Raad van State, inv.nrs. 106 (16.11.1685), 113 (26.6.1690). ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 384; Verz. J. de Hullu, inv.nr. 11. De Hullu, ‘De
Waalsche kerk van Cadzand’, 2-5.
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naar zich toe. Toen het collegium qualificatum in 1750, net zoals in 1716, 1727 en 1748, een nieuwe Franse
schoolmeester benoemde in de persoon van Jacques Guequierre en hem voordroeg, besloot de Raad om ‘sonder eenig reguard te nemen op de electie’ over te gaan tot het examineren en aanstellen van Guequierre.60
Op deze wijze bepaalde de Raad van State de benoemingen van de Franse schoolmeesters, net zoals zij
dit deed met die in Sluis, Cadzand en Groede. Evenals in Oostburg leidde dat in Sluis tot de vreemde situatie dat de Nederduitse schoolmeester werd benoemd door de magistraat, maar de Franse schoolmeester
door de Raad van State. De magistraat deed in 1742 een poging ook die benoeming naar zich toe te trekken.
Weliswaar was er een Waalse predikant maar er was daar geen Waalse gemeente. De predikant maakte deel
uit van de kerkenraad van de Nederduitse gemeente. Deze kerkenraad trad in overleg met de magistraat.
Gezamenlijk werd besloten sollicitanten te laten komen. Dit leidde ertoe dat Jean Francois le Mahieu werd
gekozen door de magistraat en gedeputeerden van de kerkenraad. Zo werd op identieke wijze gehandeld
als bij de verkiezing van een Nederduitse schoolmeester en voorzanger. Bij het raadplegen van de stukken
over de eerdere benoeming in 1692 bleek weliswaar enige onduidelijkheid over de verhoudingen met de
Raad van State – een zin daarover in de kerkenraadsacta van 15 mei was niet afgemaakt – maar niets scheen
een benoeming in de weg te staan. De Raad van State stelde echter dat zij de Franse schoolmeesters vanaf
1689 hadden benoemd uit een voordracht, die door die van Sluis mocht worden ingezonden. Volgens hen
was ook zo gehandeld in 1692. Om geen problemen te krijgen werd in Sluis besloten op dezelfde wijze te
handelen door Le Mahieu voor te dragen, die vervolgens door de Raad werd benoemd.61
Ook Aardenburg nam een afwijkende positie in. Daar benoemde het collegium qualificatum van de
Waalse gemeente de Franse schoolmeester, steeds nadat handopening was gevraagd aan de Raad van State. In 1720 trok de Raad van State ook hier de aanstelling naar zich toe door in tegenstelling tot de vorige
benoeming de bevoegdheid van het collegium qualificatum niet te erkennen. Niettemin werd dezelfde
persoon benoemd. Datzelfde herhaalde zich in 1735 en 1737. Dat Aardenburg de bevoegdheid tot benoeming behield, was te danken aan de rentmeester van de geestelijke goederen, Daniel Sappius. Hij berichtte in 1747, na in Aardenburg inlichtingen te hebben ingewonnen, dat Aardenburg dit recht steeds had
uitgeoefend. Uittreksels uit de acta van de Waalse kerkenraad met de verslagen van de vergaderingen van
de collegia qualificata werden bijgevoegd. De Raad berustte erin.62
Het strakke regime van de Raad van State betekende niet dat er geen ruimte kon zijn voor lokale initiatieven. Zo kon een kandidaat worden voorgedragen. Het college ’s Lands van de Vrije deed dat regelmatig.
In 1713 schreven zij bijvoorbeeld een brief waarin Nicolas Martin werd voorgedragen ter benoeming als
Frans schoolmeester en voorzanger in Cadzand. Een verklaring van de kerkenraad van de Waalse gemeente, gericht aan de Raad van State, werd bijgevoegd waarin deze bevestigde dat de vorige schoolmeester
was overleden. Verder verzocht ook de kerkenraad Martin te willen benoemen. Hij had naar genoegen
de functies waargenomen en er was op zijn gedrag niets aan te merken. De Raad van State besloot terug
te schrijven dat, indien Martin zich door middel van een rekest tot hen zou wenden daarop ‘zoodanige
reflexie genomen zal worden […] als haer Edel Mogenden zullen bevinden te behooren’. Inderdaad werd
Martin door de Raad benoemd.63

60 NA, Raad van State, inv.nrs. 107 (18.1, 8.8, 13.11.1686), 278 (16, 21.12.1750), 1585 (folio 66r.). ZA, Verz. J. de Hullu, inv.nr. 94. GA Sluis, Stad
Oostburg, inv.nrs. 3 (7.10, 17.11.1686, 31.1, 31.11.1689, 23, 30.3.1716, 17.5, 26.6.1727), 5 (22.1.1748). De Hullu, ‘De Waalsche kerk van
Oostburg’, 201.
61 NA, Raad van State, inv.nrs. 111 (10.8.1689), 251 (16.8, 13.9, 23.10, 27.12.1742). ZA, Hervormde gemeente te Sluis, inv.nrs. 8 (8, 15.5.1692),
11 (24.5-19.7, 13.12.1742).
62 Vermoedelijk zal ook de omstandigheid van de inval van de Franse troepen een rol hebben gespeeld toen de raad tijdelijk buiten spel
werd gezet. NA, Raad van State, inv.nrs. 265 (17.4.1747), 893 (10.4.1747). ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 9 (24.12.1720); Hervormde gemeente
te Aardenburg, Daniel Sappius, Extracten resoluties Raad van State (2.3.1747); Waalse gemeente te Aardenburg, inv.nr. 2 (17.4, 15.7,
15.8.1735, 1.5, 9.9.1737, 9.3.1747); Verz. J. de Hullu, inv.nr. 10. GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 10 (9.3, 10.4.1747, 18.8, 1.9.1749). De Hullu,
‘Het kerkelijk leven in eene Waalsche gemeente’, 89-90.
63 ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 9 (25.3.1713); Verz. J. de Hullu, inv.nr. 11.
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De drang van de Raad van State om de eigen bevoegdheden te bewaken, bereikte ook de stad Hulst,
tot frustratie van de magistraat. In 1717 was de functie van Nederduits schoolmeester in de stad Hulst
vacant. Desgevraagd kreeg het collegium qualificatum in Hulst toestemming om tot aanstelling over te
gaan onder dezelfde voorwaarden waaronder ook Hontenisse dat in 1710 had verkregen. Nu deed de magistraat van Hulst zich gelden, die de benoeming van de schoolmeester aan zichzelf wilde houden en die
van de voorzanger wilde laten beslissen door het collegium qualificatum. Om dit door te drukken ging
het stadsbestuur tot benoeming over waarna de kerkenraad niets anders restte dan de betrokkene, Jacob
van Bensschop, te benoemen tot voorzanger. Omdat niet de magistraat maar het collegium qualificatum
door de Raad van State gemachtigd was, werd besloten dat het verzoek tot approbatie voor de beide functies zou uitgaan van het collegium qualificatum. Daarmee werd de schijn opgehouden dat dit college de
benoeming zou hebben gedaan. Uiteindelijk werd besloten geen brief te schrijven aan de Raad van State,
maar alles op ‘de oude voet’ te laten omdat de toestemming tot benoeming ten onrechte was aangevraagd.
In 1705 was dat ook het geval geweest maar dat was een abuis.
Het liet zich raden dat de Raad van State in het geweer zou komen. Toen Jacob van Bensschop in 1718
door middel van een rekest om zijn traktement verzocht, besloot de Raad dat Van Bensschop in overeenstemming met de regels moest worden voorgedragen. Het collegium qualificatum besloot om een daartoe strekkend verzoek in te dienen op naam van de magistraat en de kerkenraad. Daarnaast besloot de
magistraat de Raad te verzoeken om in het vervolg verschoond te mogen blijven van het aanvragen van
toestemming en zo doende weer zelfstandig de schoolmeester-voorzanger aan te stellen. De kerkenraad
besloot de brief mee te tekenen. Daarbij werd aan de magistraat medegedeeld dat dit gedaan werd zonder daarmee afbreuk te willen doen aan het recht van het collegium qualificatum om de aanstelling van
de schoolmeester-voorzanger te doen. De reactie van de Raad van State loog er niet om. De Haagse heren
besloten op 5 april 1718 hun eerdere besluiten te handhaven. In hun reactie schreef de Raad vinnig dat zij
niet verwacht hadden ‘dat zij in plaats van dankelijk te erkennen de toelaating van een officiant aan te
stellen, welke niet betaald word uit stadskasse, maar door haar Edel Mogenden, die toelaating souden allegueeren als een titul om niet alleen sodanig een officiant aan te stellen sonder voorkennis van haar Edel
Mogenden maar ook om desselfs betaaling te brengen tot laste van haar Edel Mogenden sonder getoont te
hebben met behoorlijk bescheiden, dat hij heeft de qualificatiën waaraan haar Edel Mogenden bij het reglement van de 20 juli 1709 sigselve gebonden hebben in het aanstellen van voorlezers en schoolmeesters’.
De Hulstenaren begrepen dat het verstandig was de afwijzing door Den Haag te accepteren.64
In Hulst stonden nog andere belangen op het spel. De benoeming van de Franse schoolmeester was
steeds een bevoegdheid geweest van de magistraat, te meer omdat er geen Waalse gemeente was. De Raad
van State had het stadsbestuur de vrijheid gelaten om zelf een keus te doen mits vooraf toestemming werd
gevraagd. In 1721 ontstond een vacature waarin Pierre Derbaud uit Amsterdam werd benoemd. Ondanks
vele pogingen daartoe was bij de Raad geen akte van traktement te verkrijgen omdat de magistraat de
vereiste toestemming niet had verzocht. Ettelijke volgeschreven foliovellen mochten niet baten. Eerst in
1724 kwam het tot de gewenste doorbraak. Informeel overleg met de gedeputeerden van de Raad, die op
hun tocht Hulst aandeden, leidde ertoe dat de aanstelling ‘voor ditmaal’ werd goedgekeurd zonder de
voorafgaande machtiging. Dit resultaat was vooral te danken aan de inzet van de agent van Hulst, die de
zaken in Den Haag behartigde. Maar bij toekomstige vacatures diende de magistraat opnieuw vooraf autorisatie aan te vragen, zo had de Raad besloten. Derbaud kreeg met terugwerkende kracht zijn salaris. De
Hulster magistraat begreep maar al te goed dat, wilde zij greep blijven houden op de aanstelling, zij niet
moeilijk moest doen over het aanvragen van deze toestemming. Bij de eerstvolgende vacature, in 1727,

64 NA, Raad van State, inv.nrs. 196 (25.9.1717), 197 (15.3, 5.4.1718), 302 (9, 14.5.1760). GA Hulst, Stad Hulst, nrs. 4 (14.11.1717, 25.3.1718),
532a (1.4.1718), 532p (1718), 532q (25.9.1717); Hervormde gemeente te Hulst, nr. 55 (16.6.1717-16.4.1718).
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werd die dan ook aangevraagd en verkregen. Als gevolg van deze ontwikkeling konden de Hulstenaren
zelf de selectie van hun schoolmeesters blijven regelen, maar moesten zij de Raad van State erkennen in
hun bevoegdheid. In Hulst kwamen de magistraat en de kerkenraad weer op een lijn door de opvolgers
van Van Bensschop in gezamenlijk overleg te benoemen door het collegium qualificatum.65
Eventjes keerden oude tijden terug. In 1747 vielen Franse troepen Staats-Vlaanderen binnen en als gevolg daarvan werd de communicatie met de Raad van State verbroken. In deze omstandigheden vonden
in Schoondijke en Sint Anna ter Muiden de benoemingen van een nieuwe schoolmeester door de collegia
qualificata plaats. Hetzelfde deed het collegium qualificatum van Sint Kruis om een waarnemer te benoemen in plaats van de gevluchte schoolmeester. De benoemden, Arnold Waeijhaert in Schoondijke en
Jacobus van den Ameele, verzochten na het vertrek van de Fransen in 1749 bij de Raad van State om een
akte van aanstelling in verband met hun traktement. De kerkenraad van Sint Kruis deed dat ten behoeve
van Jacobus Casteleijn om hem benoemd te krijgen. De Raad van State benoemde hen ‘zonder dit in consequentie te trekken en zonder regard te nemen op deze aanstelling’. Nadat in 1791 opnieuw de functie
in Schoondijke vacant kwam, verzocht de kerkenraad aan de Raad om de vacature op dezelfde wijze te
mogen vervullen als in 1747. Helaas voor Schoondijke, de heren in Den Haag keken na hoe de benoemingen in het verleden waren gegaan. In 1716 was de schoolmeester benoemd door de Raad van State. In 1747
was het collegium qualificatum eraan te pas gekomen, maar dat lag aan de tijdsomstandigheden. Kortom,
Schoondijke moest erin berusten dat de Raad de keuze maakte.66 Zo was het, zo bleef het.
In de bestaande verhoudingen kwam geen wijziging. In het westelijk deel van Staats-Vlaanderen benoemde de Raad van State op het platteland in vrijwel alle gevallen de schoolmeesters. In het oostelijk
deel en in de meeste steden hadden de collegia qualificata de bevoegdheid om zelf hun schoolmeesters te
kiezen, die vervolgens werden voorgedragen aan en aangesteld door de Raad van State. De Franse schoolmeesters werden door de Raad benoemd, met de kanttekening dat de magistraten in Aardenburg, Hulst
en Sluis het recht van voordracht hadden. Dat leidde steevast tot de benoeming van de eerstgenoemde.
Het door de Raad van State in 1742 genomen besluit dat elke predikant van het overlijden van de schoolmeester in zijn plaats ‘aanstonds met de eerste post’ aan de Raad kennis moest geven, scherpte nog eens de
verhoudingen aan. De Classis Walcheren had daartegen bezwaren vanwege de mogelijke consequenties,
maar tot een poging om het besluit ingetrokken te krijgen kwam het niet.67

Toezicht
In tegenstelling tot in Zeeland waar de scholen zowel door de overheid als door de kerk periodiek werden bezocht, heeft de Raad van State zich in Staats-Vlaanderen niet beziggehouden met een dergelijke
vorm van toezicht. Daarvoor was de afstand te groot. Bovendien kon het niet worden ingepast in de werkzaamheden van de gedeputeerden van de Raad die dit gebied bezochten. Het toezicht werd in de steden
overgelaten aan de magistraten en op het platteland aan de classes. Op regionaal niveau heeft alleen de
magistraat van het Hulsterambacht zich met schoolbezoek beziggehouden, mede omdat het zelfstandig
schoolmeesters aanstelde. Een structureel karakter had deze inspectie niet.68

65 NA, Raad van State, inv.nrs. 78 (21.8.1657), 204 (24.10, 24.11.1721), 210 (4.8.1724). GA Hulst, Stad Hulst, nrs. 4 (14.3.1721), 532p (1721-1724,
21.10.1727).
66 Schoolmeester en voorzanger Abraham Crama vluchtte uit Axel en legde vervolgens zijn functies neer. De magistraat en de kerkenraad
gingen over tot benoeming van een opvolger. In het Hulsterambacht werd na de inval van de Fransen Cornelis Hase benoemd tot
schoolmeester van Hontenisse op 22 oktober 1747. Dit beroep werd eerst in 1749 ingebracht en goedgekeurd. NA, Raad van State, inv.
nrs. 271 (10, 19.2.1749), 272 (29.4.1749). ZA, Classis Walcheren, inv.nrs. 14 (2.11.1747, 3.4, 7.8, 4.9.1749), 27 (nrs.1451, 29.9, 3.10.1747;
1453, 24.10.1747); Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 10 (4.3.1749), 19 (1.3.1749). Hervormde gemeente te Schoondijke, inv.nrs. 2 (21.9.1747,
19.2.1749), 3 (6.12.1791); Hervormde gemeente te Sint Anna ter Muiden, inv.nr. 3 (12, 24.10.1747, 4.9.1749).
67 NA, Raad van State, inv.nr. 251 (23.10.1742). ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 14 (15.11.1742, 6, 7.2, 4.4.1743), 27 (nr.1367, 4.12.1742).
68 GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nr. 40 (17, 31.1.1785).
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3.4

De stadsbesturen

Met het onderwijs beoogden de stadsbesturen: kennisoverdracht, sociale disciplinering en religieuze vorming. Dat waren de drie gezichtspunten van waaruit de magistraten opereerden bij het reguleren van het
onderwijs in hun steden. Het Middelburgse stadsbestuur noemde deze toen zij hun schoolorde in 1591
vaststelden. Het doel was om ‘de jonge jeucht in de vreese des Heeren, in alle sedicheyt, onderdanicheyt
ende goede consten opghevoedet ende opgetoghen worden’. In de Zierikzeese schoolorde van 1659 werden er meer woorden aan gewijd, maar ze kwamen op hetzelfde neer. Het oogmerk van het onderwijs was
om ‘de jonge jeugt ende kinderen van hare teere jaren in de christelijcke gereformeerde religie, de vreese
des Heeren, alle goede zeden en manieren, mitsgaders in alle goede kennissen en wetenschappen mogen
opgevoet en onderwesen werden tot Godes heijligen naems, eere, opbouwinghe zijner kercke, welstant
deser stede ende bijsondere troost en vreugde van ouders en vrienden’.69
In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen nagegaan welke vormen van onderwijs in de zes grote steden
voorkwamen. Vervolgens komen de reglementen aan bod, die de stadsbesturen vaststelden. In dat kader
wordt aandacht gegeven aan het enige Zeeuwse schoolmeestersgilde. Aansluitend komen de smalsteden
aan de orde, die een middenpositie innamen tussen de grote steden en het platteland. Ten slotte wordt
ook de positie van de steden in Staats-Vlaanderen belicht. Aan het eind van deze paragraaf komt het toezicht op het onderwijs aan bod.

Schoolaanbod
De magistraten van de zes grote steden in Zeeland hielden het onderwijsbeleid in eigen hand. Zowel de
aanstelling of toelating van de onderwijsgevenden was een bevoegdheid van de stadsbesturen. Zij konden zich laten bijstaan door een college van schoolopzieners of scholarchen. In alle steden was kortere of
langere tijd een Latijnse school, die financieel werd ondersteund door de magistraten. Die ondersteuning
konden ook Franse en Nederduitse scholen krijgen. Het onderwijs door vrouwen werd daarentegen nergens financieel gesteund met uitzondering van Franse meisjesscholen. Het beleid van de stadsbesturen
verschilde sterk. Zo maakte de magistraat van Middelburg alleen voor de Illustre school en de Latijnse
school financiële middelen vrij. Afgezien van incidentele steun ging het stadsbestuur eerst in 1751 en 1752
ertoe over om het Franse onderwijs financieel te ondersteunen.70
De andere steden voerden een veel actiever beleid. Zo kwam in Zierikzee niet alleen de Latijnse school
voor rekening van de stad, maar daarenboven werd het Franse onderwijs al vanaf het eerste kwart van de
zeventiende eeuw ondersteund door onder andere het toekennen van traktementen. De magistraat vond
in 1722 ‘dat er het intrest, het honneur van de stadt en wel voornamentlijk het welsijn van de jeugt aan
het maintien van een goede en wel geschickte Fransche school grootelijkx gelegen legt’. Vanaf 1625 kreeg
bovendien een van de Nederduitse schoolmeesters een toelage. Ook gaf de stad vanaf 1636 een jaarlijks
traktement voor het onderwijs aan armenkinderen. Later werden daarmee twee schoolmeesters belast, die
daarom stadsschoolmeesters werden genoemd. Ook was de Raad een voorstander van de combinatie van
de functies van schoolmeester en voorzanger. Aangezien er twee Nederduitse kerken en een Waalse kerk
waren, konden drie schoolmeesters profiteren van het daarvoor geldende traktement. Hoe goed de stadsraad van Zierikzee het met het onderwijs meende bleek in 1780. Ondanks financiële problemen besloot
de vroedschap in het vervolg de rector van de Latijnse school, de Franse schoolmeester en de twee Nederduitse schoolmeesters een vaste tegemoetkoming toe te kennen voor hun verhuizing naar Zierikzee. De

69 De schoolreglementen worden hierna aangehaald met plaats en jaar. Een lijst daarvan is opgenomen als bijlage 2. Middelburg, 1591;
Zierikzee, 1659.
70 Zie hoofdstuk 5.1, ook ten aanzien van de andere steden.
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rector kreeg 100, de overigen 60 gulden. Ook stelde de stad panden beschikbaar voor de Franse jongens- en
meisjesscholen, net zoals voor de Latijnse school.71
Ook Goes beijverde zich om het onderwijs op een kwalitatief hoog niveau te brengen. Als enige stad
ging zij ertoe over om de ouders door middel van verordeningen te gebieden hun kinderen naar school te
sturen. Dat was in het belang van de schoolmeesters die daardoor schoolgelden konden innen. Tot driemaal toe liet zij in het laatste kwart van de zestiende eeuw daartoe verordeningen publiceren. Al vanaf
1601 was er een stadsschoolmeester; later, vanaf 1681, zelfs een tweede. Het Franse onderwijs aan zowel
jongens als meisjes werd actief ondersteund door middel van traktementen en faciliteiten aan de onderwijzers. Zowel voor de Nederduitse en Franse stadsscholen als voor de Latijnse school werd huisvesting ter
beschikking gesteld. Vlissingen bewoog zich aanvankelijk in het spoor van Middelburg. In de achttiende
eeuw werd daarentegen een breed scala van onderwijssoorten ondersteund. Hoewel het onderwijsaanbod
in Tholen en Veere beperkt was vanwege het lagere bevolkingsaantal faciliteerden de stadsbesturen het
onderwijs ook daar door het beschikbaar stellen van salarissen en huisvesting voor de schoolmeesters.

Reglementen
Om het onderwijs in goede banen te leiden gingen alle stadsbesturen ertoe over om reglementen vast te
stellen. De reden voor de vaststelling van een eigen reglement was gelegen in de weigering in 1590 om het
plakkaat met de door de Staten vastgestelde schoolorde af te kondigen. De magistraten wilden blijven ‘bij
’t oude gebruijk en privilegie van der scholasterije’, zoals het in Middelburg en Zierikzee werd uitgedrukt.
De weigering om het plakkaat af te kondigen, betekende geen distantie ten aanzien van de inhoud van de
Zeeuwse schoolorde van 1583. Zo had het stadsbestuur van Vlissingen door middel van een publicatie in
1586 alle onderwijsgevenden opdracht gegeven zich te conformeren aan de gewestelijke schoolorde. In
1733 werd in een uitvoerig rapport over de scholen de Zeeuwse schoolorde door de Vlissingse kerkenraad
als uitgangspunt genomen. De schoolopzieners in Veere en Tholen kregen in hun instructies, die in 1600
en 1632 werden vastgesteld, opdracht om erop toe te zien dat onder meer de bepalingen van de Zeeuwse
schoolorde werden nageleefd.72 De reden van het verzet tegen afkondiging van het plakkaat was uitsluitend gelegen in het handhaven van het stedelijk monopolie op onderwijsgebied.
De eerste reglementen hadden een algemene strekking. Vanaf 1612 werden reglementen voor de Franse
scholen vastgesteld en vanaf 1646 voor de Latijnse scholen. De omwenteling in 1795 was in Middelburg en
Vlissingen de belangrijkste reden voor nieuwe reglementen in de daarop volgende jaren. De stedelijke regels sloten nauw aan bij hetgeen bepaald was in de Zeeuwse schoolorde. Zo werd in de Vlissingse schoolorde van 1603 bepaald dat alleen lidmaten van de Gereformeerde kerk, die waren geëxamineerd volgens de
Zeeuwse schoolorde, konden worden toegelaten door de magistraat. Wel gingen hier en elders de reglementen verder door ook andere aspecten te regelen, zoals de schooluren. Elders, zoals in Tholen in 1624,
blijkt dat de Zeeuwse schoolorde bij de hand is geweest bij het redigeren van stedelijke reglementen.73
De magistraat van Goes stelde in 1655 een schoolreglement vast waarin veel meer in detail werd geregeld. Het schoolreglement van de Staten-Generaal dat eerder dat jaar werd vastgesteld, heeft daarbij
als leidraad gediend. Hoewel het reglement alleen de Nederduitse scholen gold, werd het, voor zover relevant, ook van toepassing verklaard op de Franse school, die het jaar daarop van start ging. Het Goese
voorbeeld werd in 1659 door Zierikzee gevolgd. Net zoals in Goes waren de gebreken, die geconstateerd
werden bij de visitatie van de scholen, de directe aanleiding. Een van de klachten betrof de overgang van

71 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nrs. 15 (6.8.1722), 42 (3.10.1780).
72 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924. GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 103 (lemma Scholen, 29.7.1590). GA Vlissingen,
Verz. S. van der Swalme, inv.nr. 5161 (2.10.1586); Kerkenraad Hervormde gemeente te Vlissingen, nr. K 305 (5.12.1733). Veere, 1600; Tholen,
1632.
73 Vlissingen, 1586, 1603; Tholen, 1624.
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leerlingen naar een andere schoolmeester zonder dat het schoolgeld aan de vorige was betaald. Een andere
klacht ging over het geringe gezag dat de schoolmeesters hadden tegenover hun leerlingen. Anders dan
in Goes maakte de stadssecretaris mr. Justus de Huijbert bij de samenstelling van het concept gebruik van
verschillende bepalingen uit de Zeeuwse schoolorde van 1583, het Middelburgse reglement van 1591 en
het schoolreglement van de Staten-Generaal van 1655. Het volgen van het Middelburgse voorbeeld blijkt
onder meer uit het feit dat het reglement van 1659 ook hier de oprichting van een schoolmeestersgilde
impliceerde. De voornemens ten spijt heeft het Zierikzeese gilde echter nooit gefunctioneerd.74
Een nieuwe ronde voor reglementering brak aan rond het midden van de achttiende eeuw. Ook nu was
de aanleiding gelegen in het verval van het onderwijs en de daaruit voortvloeiende klachten. In Zierikzee
waren er al in 1749 plannen waarbij opnieuw gebruik werd gemaakt van schoolreglementen van andere
steden. Tot vaststelling kwam het eerst in 1773. Illustratief voor de noodzaak tot verdere formalisering is
de uitbreiding van het aantal bepalingen ten opzichte van de ordonnantie uit 1659: van 24 naar 40. Veere
was in 1752 voorgegaan. Goes volgde in 1768. Hier werd gekozen voor het actualiseren en uitbreiden van
het reglement van 1655. Het Goese reglement diende als voorbeeld voor de Thoolse magistraat in 1786. De
keuze voor Goes verrast niet als we weten dat de in dat jaar aangestelde Nederduitse schoolmeester Kornelis van Zoom eerder onder andere in Goes werkzaam was.75 Hier en elders werd veel meer dan voorheen
in detail uitgewerkt wat een indicatie is voor de voortschrijdende professionalisering van het onderwijs.
Ook het Franse onderwijs werd gereglementeerd. In 1612 was het stadsbestuur van Veere ermee begonnen. Net zoals bij het Nederduitse onderwijs werd de binding aan de Gereformeerde kerk expliciet benoemd. In het eerste artikel van het Veerse reglement werd bepaald dat de schoolmeester professie moest
doen van de christelijke religie zoals die in de Gereformeerde kerk in Zeeland werd beleden. Een identieke
bepaling werd gemaakt in de instructie voor de rector van de Latijnse school in 1646.76
Koploper op het gebied van schoolregels werd Vlissingen. In de zeventiende eeuw was dat beperkt gebleven tot een door de magistraat vastgestelde instructie voor de schoolmeester van het Weeshuis en een
reglement voor het te geven onderwijs. De scholarchen en hun opvolgers, verenigd in het Comité van Publiek Onderwijs, stelden in totaal twintig reglementen en instructies vast. De variatie aan schoolsoorten gaf
aanleiding tot deze vergaande formalisering van regels naast het mandaat dat scholarchen hier hadden.77

Het schoolmeestersgilde te Middelburg
De weigering van het stadsbestuur om het plakkaat met de Zeeuwse schoolorde uit 1590 af te kondigen,
werd gevolgd door de vaststelling van een eigen reglement op 8 april 1591. Ook hier liet het nakomen van
het Middelburgse schoolreglement te wensen over. Daarom werd dit in 1662 opnieuw gedrukt en gepubliceerd. De schoolorde van Middelburg bleef bijna twee eeuwen van kracht tot de vaststelling van een
nieuw reglement in 1791, waarin de oude bepalingen werden opgenomen, aangevuld met andere die de
toen geldende praktijk vastlegden.78
De stedelijke schoolorde impliceerde onder meer de oprichting van een schoolmeestersgilde. Daarmee was Middelburg de enige Zeeuwse stad, die overging tot het institueren van een eigen gilde voor de

74 GA Goes, Kerkenraad Hervormde gemeente te Goes, inv.nr. 1 (12.9.1655); Stad Goes, inv.nr. 12 (13.9, 11.10, 1.11.1655, 16.2.1656, art. 9).
GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 6 (14.5, 20.6.1659); Kerkenraad Hervormde gemeente te Zierikzee, inv.nr. 1 (8, 15, 22.6.1651,
12.2.1654, 8, 22.2, 19.7.1657).
75 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nrs. 26 (26.2, 10.11, 11.11.1749), 39 (2, 15.11, 29.12.1773). Zierikzee, 1773. Veere, 1752; Goes,
1768; Tholen, 1786.
76 Veere, 1612, 1646.
77 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, Verz. Mr. N.C. Lambrechtsen van Ritthem, inv.nr. 4895 (folio 295, 436-437, 541); Diaconie Hervormde
gemeente te Vlissingen, inv.nr. 3 (8.7, 12.8, 31.10.1665). Van Deinse en Fokker, ‘Iets over armenverzorging in vroegere dagen’, 317; Fortgens,
‘De Latijnse school te Vlissingen’, 61-63.
78 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924; Idem, Aanwinsten, 1955-1990, inv.nr. 1975.28. Middelburg, 1591, 1791. Dekker, ‘Het ontstaan’,
30-34.

3 OVERHEID EN KERK

135

schoolmeesters en schoolvrouwen. Het aantal onderwijsgevenden was zodanig groot dat dit de oprichting
van een dergelijke belangenorganisatie mogelijk en wenselijk maakte. In 1592 telde het gilde 27 leden: 14
schoolmeesters en 13 schoolvrouwen.79 Als voorbeeld diende het gelijksoortige gilde in Antwerpen, waarvan het eerste reglement uit 1468 dateerde. In dit gilde, waarvan Sint Ambrosius de schutspatroon was,
kreeg het religieuze karakter van het onderwijs veel aandacht. Niet dat deel, maar wel andere relevante artikelen uit de ordonnantie van dit Antwerpse schoolmeestersgilde uit 1579 werden overgenomen in
de Middelburgse schoolorde. Wellicht is het Michiel Six geweest, die de Antwerpse ordonnantie, die als
voorbeeld diende, heeft meegenomen. In 1585, toen hij deken was van het Antwerpse gilde, was hij naar
Middelburg uitgeweken om daar schoolmeester te worden.80
Naast Antwerpen en Middelburg kregen ook Leiden (1667), Haarlem (1669), ’s-Hertogenbosch (1687)
en Gouda (1693) een dergelijk gilde. In deze steden lag het accent op de regulering en meer specifiek op de
toelating en examinering van schoolmeesters en schoolvrouwen, die door de magistraat aan het gildebestuur waren gedelegeerd. In Gouda hield de magistraat de admissie aan zichzelf.81

De smalsteden
Zeeland kende naast de zes stemhebbende steden nog een aantal kleinere steden, die weliswaar hun stedelijke status koesterden, maar in de meeste gevallen nauwelijks verschilden van de dorpen. In de smalsteden Domburg, Westkapelle en Kortgene hadden niet de magistraten maar de ambachtsheren de macht in
handen, net zoals de prinsen van Oranje dat hadden in Sint Maartensdijk. De ontwikkelingen op onderwijsgebied lopen parallel aan die in de steden. Continuïteit was er voor wat betreft het onderwijsaanbod
alleen ten aanzien van het Nederduitse onderwijs. Het Franse onderwijs kwam alleen voor in de grotere steden: Arnemuiden, Domburg en, kortstondig, in Brouwershaven. Latijnse schoolmeesters waren er
uitsluitend in Arnemuiden en Brouwershaven. Ze verdwenen vrijwel allemaal in het eerste kwart van de
zeventiende eeuw.
De smalsteden werden geacht zich te houden aan de door de Staten vastgestelde schoolorde. Maar om
hun autonomie te tonen, stelden zij eigen reglementen vast waarin zij bepalingen opnamen die niet in
de gewestelijke schoolorde voorkwamen. De magistraat van Brouwershaven was de eerste in 1584.82 De
benoemingen van de Nederduitse schoolmeesters vonden veelal plaats door het collegium qualificatum
of door de magistraat en kerkenraad afzonderlijk, maar vrijwel steeds op dezelfde persoon. Beiden, magistraat en kerkenraad, waren in deze kleine steden op elkaar aangewezen vanwege de omstandigheid
dat de schoolmeester veelal ook voorzanger was. Het samenvoegen van beide functies was van wezenlijk
belang, niet alleen voor het inkomen van de schoolmeester, maar ook omdat door het toekennen van het
traktement uit de geestelijke goederen de stedelijke financiën ontlast werden.

Staats-Vlaanderen
Verreweg alle stadsbesturen in Staats-Vlaanderen waren betrekkelijk autonoom in het beleid ten aanzien
van het onderwijs. Mede daarom is de problematiek vergelijkbaar met de Zeeuwse steden. Aanvankelijk
hielden de magistraten van de grote steden de benoeming van schoolmeesters in eigen hand. Ook hier was
de combinatie met de functie van Nederduits schoolmeester met die van voorzanger aanleiding tot een
nauwe samenwerking met de kerkenraad. Die resulteerde in de meeste gevallen tot benoeming in het col79 Deze cijfers zijn ontleend aan het register van schoolmeesters en matressen te Middelburg, in combinatie met de aantekeningen van het
afleggen van de poorterseed. ZA, Handschriftenverzameling, Aanwinsten, 1955-1990, inv.nr. 1975.28. Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, IV’, 89.
80 Dekker, ‘Het ontstaan’, 30-34; De Groote, ‘Antwerpse schoolmeesters’ (1967), 217, 222, 302; Idem (1968), 12; Van Schelven,
‘Zuidnederlandsche schoolmeesters’, 81-82.
81 Abels et al, Duizend jaar Gouda. 412, 416; Laansma, ‘Het schoolmeestersgilde te Gouda’, 8; Wolthuis, Onderwijsvakorganisatie, 15, 17, 20-21.
82 ZA, Stad Arnemuiden, inv.nr. 17 (22.6.1610). Brouwershaven, 1584; Arnemuiden, 1587, 1596; Domburg, 1593. Fortgens, ‘De Latijnsche
scholen te Veere en te Arnemuiden’, 68-71.

136

DE SCHOLEN SYN PLANTHOVEN VAN DE GEMEENTE

legium qualificatum. Op die wijze werden in de steden Aardenburg, Axel, Biervliet, Hulst, Oostburg, Sluis
en Terneuzen de Nederduitse schoolmeesters-voorzangers aangesteld. Dat gold ook voor de kleine steden
IJzendijke en Sint Anna ter Muiden al trok in dit laatste geval de Raad van State de benoeming aan zich.
Frans onderwijs werd vanaf de zeventiende eeuw gegeven in Aardenburg, Hulst, Oostburg, Sas van
Gent en Sluis. Deze Franse schoolmeesters werden door de Raad van State benoemd, met dien verstande
dat de stadsbesturen van Aardenburg, Hulst en Sluis het recht van voordracht hadden. Het Latijnse onderwijs was er in slechts beperkte mate voorhanden. In Axel en Sluis was dat alleen in de zeventiende eeuw
het geval, in Hulst ook in de achttiende eeuw. De benoeming van Latijnse schoolmeesters en rectoren was
en bleef een bevoegdheid van de magistraten.
In tegenstelling tot in Zeeland werden door de stadsbesturen in Staats-Vlaanderen nauwelijks schoolreglementen vastgesteld. De reden daarvoor was de aanwezigheid van het schoolreglement van de Staten-Generaal. Dit was dermate gedetailleerd dat er vrijwel geen behoefte bestond aan aanvullende bepalingen. Illustratief is dat het door het stadsbestuur van Aardenburg in 1779 vastgestelde reglement slechts
vier bepalingen bevatte over de stadsschoolmeester en voor het overige verwees naar het schoolreglement
van de Staten-Generaal. Het ging om zaken die niet waren geregeld in het schoolreglement. Dat in tegenstelling tot de functies van klokluider, voorzanger, voorlezer en koster, waarvan de werkzaamheden in
hetzelfde reglement werden geregeld en waaraan in totaal 23 artikelen werden gewijd.83

Toezicht
Alle grote steden en een deel van de kleine steden gingen over tot een geïnstitutionaliseerde vorm van toezicht op het onderwijs in de vorm van daarvoor aangestelde functionarissen. Ze werden meestal scholasters genoemd. In relatie met de Latijnse scholen werd ook wel gesproken van curatoren. Daarnaast waren
ook aanduidingen zoals opzieners, superintendenten of commissarissen in gebruik. Vanwege het belang
voor het stadsbestuur zaten er leden van de magistraat in. Daarnaast werd vaak plaats ingeruimd voor
predikanten waarmee invulling was gegeven aan de kerkelijke bemoeienis met het onderwijs. De onderstaande tabel bevat de oprichtingsjaren van de colleges van scholarchen en de toen gehanteerde samenstelling, grotendeels ontleend aan de stadsresoluties. De tussen haakjes toegevoegde aantallen betreft de
samenstelling rond 1800. Bij drie steden ontbreken deze cijfers omdat de colleges van scholarchen inmiddels waren opgeheven.
Tabel 1: Scholarchen in de steden in Zeeland en Staats-Vlaanderen.
Plaats
Middelburg
Zierikzee
Veere
Arnemuiden
Brouwershaven
Goes
Vlissingen
Sluis
Tholen
Hulst

Oprichtingsjaar
1577
1584
1580
1584
1590
1591
1601
1603
1611
verm. 1624
1655

Aantal leden magistraat
3 (1)
2 (4)
3 (4)
2 (3)
2
2 (3)
1 en 1 arts (2)
2 (2)
2 (2)
1 (2)
2 (2)

Aantal predikanten
(1)
2 (3)
1 (3)
1 (1)
1 (1)
2 (3)
2 (1)
1 (1)
-

Alleen in Middelburg was sprake van continuïteit ten aanzien van de samenstelling en de bevoegdheden
83 Aardenburg, 1779.
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van de scholasters. In de andere steden was dit niet het geval wat in hoofdzaak veroorzaakt werd doordat
bij herhaling de uitvoering van taken na verloop van tijd achterwege werd gelaten. Ook het feit dat vacatures niet werden vervuld, droeg daaraan bij. Naast de aandacht van de magistraat heeft vermoedelijk ook
de omstandigheid dat de Middelburgse curatoren een jaarlijkse vergoeding kregen, bijgedragen aan een
strakkere regelmaat. Oefenden zij hun functie niet uit, dan kregen zij deze toelage niet.84
Als enige kende Middelburg twee colleges. Het toezicht op de schoolmeesters en schoolvrouwen was
aanvankelijk opgedragen aan drie leden van de raad. Later bestond het college uit twee scholarchen. De
ene scholarch was een van de burgemeesters, later werd dit de oudste stadssecretaris. Hij was tevens overdeken van het schoolmeestersgilde. De andere scholarch was een van de Nederduitse predikanten. Daarnaast werd in 1584 een college van curatoren voor de Latijnse school ingesteld. Dit bestond aanvankelijk
uit een burgemeester en secretaris, later uit drie leden van de magistraat. In 1602 werden daar twee predikanten aan toegevoegd en in 1611 was daar de tweede stadspensionaris bijgekomen. In 1640 werd het
aantal predikanten op drie werd gebracht. Daardoor bestond het college uiteindelijk uit vier leden van de
magistraat en drie predikanten.85
Een dergelijke variatie kenden de andere steden niet. Ten aanzien van de Latijnse school was alleen
in Hulst in de achttiende eeuw kortstondig een college van curatoren werkzaam met twee magistraatsleden en een predikant. Een specifiek college van toezicht voor de Franse school, met twee leden uit het
stadsbestuur, bestond alleen in Veere van 1724-1737, en in Middelburg vanaf 1764 voor de toen opgerichte
Franse kostschool. In Veere waren twee leden uit het stadsbestuur daarmee belast, later geassisteerd door
de Waalse predikant, en in Middelburg twee magistraatsleden en een van de Waalse predikanten.86 Ook
in Goes, Tholen en Sluis stond de Waalse predikant de scholarchen bij ten aanzien van het toezicht op
de Franse scholen. Van een opsplitsing in ‘deelcommissies’, zoals die elders voorkwamen, was in Zeeland
maar beperkt sprake.87
In Zierikzee en in de tweede helft van de zeventiende eeuw in Brouwershaven waren uitsluitend leden van de magistraat scholarch, dat in tegenstelling tot de overige steden.88 Het aantal dominees in de
colleges was echter nooit hoger dan twee met eventueel de Waalse predikant als derde. Moesten er keuzes
worden gemaakt, dan was het veelal gebruik de oudst dienstdoende predikant te nemen, zoals in Brouwershaven. In Middelburg, Goes, Tholen, Veere, Arnemuiden en Sluis hield het aantal leden van de magistraat en van de predikanten elkaar in evenwicht, maar dat gold veelal slechts voor beperkte periodes.
In Vlissingen werd dit patroon doorbroken. Daar werd in 1795 het college van scholarchen opgeheven en
vervangen door het Comité van Publiek Onderwijs, met eerst vier, later vijf leden waaronder twee Nederduitse dominees en de Waalse predikant. Echter, niet hun predikantschap was het motief voor hun benoeming maar hun engagement tot het nieuwe bewind en hun kennis van zaken. Ouderlingen waren alleen
in Sluis vanaf het eind van de zeventiende eeuw bij het schooltoezicht betrokken.89
Hoewel de predikanten formeel op voet van gelijkwaardigheid participeerden binnen de colleges is het
veelzeggend dat de leden van de magistraat voorrang hadden boven de predikanten. Als er bijvoorbeeld
84 De vergoeding bedroeg 24 gulden. ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 847d (25.7.1615).
85 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 847b (19.3.1584). Dekker, ‘Het ontstaan’, 24; NN, ‘Echte berichten’, 101; De Stoppelaar, Inventaris van
het oud archief der stad Middelburg, 169; Voegler, ‘Geschiedenis Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 350-351, 354, 368369, 395.
86 GA Hulst, Stad Hulst, nr. 4 (20.1.1719). ZA, Stad Veere, nrs. 15 (12.8.1724), 16 (19.4.1727), 20 (12.1.1737); Handschriftenverzameling, inv.nr.
851d (lemma Schoolmeesters, 28.1.1764); Aanwinst 1960.17, inv.nr. 307, 212 (22.10, 19.11, 10.12.1763). Vgl. Visser, ‘Franse scholen in Veere’,
4-5.
87 Dodde, “Een speurtocht naar samenhang”, 68-70, 91.
88 ZA, Stad Brouwershaven, inv.nrs. 4 (7.5.1655), 5 (31.12.1686), 6 (5.7.1699); Stad Zierikzee, nr. 103 (lemma Scholarchen, 12.9.1580,
22.11.1596). De Vos, ‘De Latijnsche school te Zierikzee’, 6. In Arnemuiden en Hulst waren later onder de scholarchen ook predikanten.
89 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2930 (22.6.1795), 2931 (22.8.1796, 17.1, 13.3.1797), 5158 (29.4, 14.6, 11.11.1795, 11.3.1797). Vgl.
Visser, ‘De Franse school voor jonge heren te Vlissingen’, 11. ZA, Hervormde gemeente te Sluis, inv.nrs. 7 (5, 17.2, 23.4.1688), 8 (6.1.1689,
18.4.1697).
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prijzen in de vorm van boeken werden uitgedeeld, tekenden de regenten eerst en daarna de predikanten.
Ook waren het de regenten die hier de rekeningen van ontvangsten en uitgaven als eersten tekenden.90
Elders waren de verhoudingen niet anders. De predikanten maakten deel uit van scholarchen krachtens
een mandaat van de magistraat en niet van de kerkenraad. Zij dienden in de eerste plaats te handelen in
overeenstemming met het inzicht van het stadsbestuur en op basis van de reglementen, die van overheidswege waren vastgesteld.
Het presidium van scholarchen kon nog een heikel punt zijn. Vanzelfsprekend werd dit geacht een privilege te zijn van een van de afgevaardigde leden van de magistraat. In Sluis berustte dat echter bij een van
de predikanten. In 1733 kwam het tot een botsing op dit punt. De magistraat eiste de ‘vooraanzitting’ op.
Na veel heen en weer gepraat werd een compromis bereikt. In de scholen zou een van de predikanten het
woord voeren. Gingen de visitatoren over straat dan zou de ‘hoge eer-rang’ worden vergund aan de magistraatsleden. Het is tevens, impliciet, een indicatie dat weliswaar de magistraat, meestal ook in numeriek
opzicht, de eerste plaats innam, maar dat inhoudelijk de predikanten niettemin een zwaar stempel drukten op de werkzaamheden van de scholarchen. In Veere waren de meeste voorstellen, die door de scholarchen behandeld werden, afkomstig van de predikanten, die ook de onderwijsgevenden examineerden.
Hier en elders waren het de dominees die het onderzoek naar de schoolprestaties instelden en meestal de
vermanende of bemoedigende toespraken hielden tot de leerkrachten en de leerlingen.91
Personen anders dan regenten en predikanten werden nauwelijks ingeschakeld. Bij de instelling van
een college van scholarchen in Goes in 1601 werd daarin een arts opgenomen, die reeds twee jaar later
vervangen werd door een van de stadssecretarissen. Zij en de stadspensionarissen werden vaak in deze colleges benoemd. Dat hield niet alleen verband met hun vaardigheid met de pen maar ook met de voorkeur
voor universitair opgeleiden, vooral vanwege het toezicht op de Latijnse scholen. In Zierikzee hadden
bijna alle scholarchen rechten gestudeerd. In Goes werden naast juristen vaak medici benoemd, maar in
alle gevallen waren zij op de eerste plaats lid van de magistraat.
De bevoegdheden van de scholarchen verschilden sterk. Zo waren zij in Tholen gemachtigd om desnoods over te gaan tot ontslag van schoolmeesters na overleg met de baljuw en de beide burgemeesters.
In Middelburg lag dat anders. Daar stelden de curatoren van de Latijnse school in 1699 een preceptor aan,
wat hun op een scherpe terechtwijzing kwam te staan van de magistraat die deze bevoegdheid aan zichzelf wenste te houden. In Zierikzee namen scholarchen de examens af van kandidaat-schoolmeesters en
brachten advies uit aan de raad, die besliste over toelating. De toelating van schoolvrouwen werd echter
aan de scholarchen overgelaten, met uitzondering van de Franse schoolvrouwen waarover de vroedschap
besliste. In Goes waren scholarchen bevoegd om desnoods disciplinaire maatregelen te nemen ten aanzien van de schoolmeesters en schoolvrouwen. Alleen van een schorsing moesten zij mededeling doen aan
de raad.92 Elders bleven zulke maatregelen de bevoegdheid van de magistraat.
De belangrijkste taak van scholarchen was het periodiek visiteren van de scholen. De frequentie van
deze bezoeken verschilde: eenmaal, tweemaal of viermaal per jaar, soms meer.93 Motieven voor verhoging
of verlaging van de frequentie werden niet gegeven. De mogelijkheden om zich al of niet voor deze taak
vrij te maken, zal hier ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. In Middelburg was een hoge mate van continuïteit ten aanzien van de schoolvisitatie. Zo vergaderden de curatoren van de Latijnse school vrijwel

90 ZA, Stad Veere, nr. 27 (5.8, 9.12.1752, 13.1.1753); Scholarchen Veere, Resoluties en rekeningen.
91 ZA, Hervormde gemeente te Sluis, inv.nr. 10 (8, 13, 15.1, 23, 26, 30.4, 17, 21.5.1733); Scholarchen Veere, Resoluties (10.1, 11.4.1753).
92 GA Tholen, Stad Tholen, nrs. 1a (17.6.1632), 2 (20.6.1632). GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 37 (17.7.1779). Voegler, ‘Geschiedenis Middelburgsch
Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 420.
93 In Zierikzee, Middelburg, Tholen, Arnemuiden en Brouwershaven tweemaal per jaar, in Goes viermaal, later, vanaf 1768, tweemaal. In
Hulst, Sluis, Vlissingen en Veere eenmaal per jaar, maar in de laatstgenoemde stad vanaf 1753 viermaal. Die laatste frequentie gold ook in
Sluis, maar werd daar in 1738 teruggebracht tot tweemaal. In Vlissingen werd de visitatie in 1764 teruggebracht naar eenmaal in de twee
jaar. NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 292 (11.3.1799). GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930.
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elke maand. Onderdeel van die bijeenkomsten was het zich op de hoogte stellen van de vorderingen van
de leerlingen. De schoolvisitatie door de scholarchen had zich geëvolueerd tot een vast ritueel. De twee
scholarchen, geassisteerd door het bestuur van het schoolmeestersgilde, bezochten tweemaal per jaar alle
schoolmeesters om hun werkzaamheden en de vorderingen van de leerlingen na te gaan. De visitatie geschiedde in de achttiende eeuw per rijtuig en werd afgesloten met een maaltijd in het Schuttershof. In
de tweede helft van de achttiende eeuw zaten incidenteel ook de gildebroeders aan bij deze maaltijd. In
deze zelfde periode, vanaf 1774, werd de visitatie extra luister bijgezet doordat de gildeknaap, gekleed
in de rok van het gilde en voorzien van het gildeschild, de visitatoren vooraf ging. Hij kondigde bij elke
schoolmeester het komende bezoek aan. De scholarchen werden met respect bejegend. Toen ds. Andreas
Andriessen in 1780 voor de eerste keer als scholarch deelnam aan de visitatie werd hij toegezongen door de
schoolmeesters en hun leerlingen en er werden gedichten voorgedragen.94
Waar geen college van scholarchen bestond, kon het schoolbezoek worden opgedragen aan enkele leden van de magistraat, zoals in Terneuzen. In verschillende steden bestond daarnaast een visitatie vanwege de kerkenraden, waarover uitvoeriger in paragraaf 7. Ook kwam het voor dat de visitatie plaatsvond
door vertegenwoordigers van de magistraat en de kerkenraad. In Axel vond de visitatie vanaf 1670 plaats
op de eerste woensdag van de maand door een van de schepenen met een predikant. Nadat van dit initiatief niets was overgebleven besloot de kerkenraad in 1688 tot een nieuwe start. Elke veertien dagen werd
de school gevisiteerd door een van de predikanten met een ouderling bij toerbeurt. Wie verzuimde zonder
te zorgen voor een plaatsvervanger betaalde een schelling als boete. Deze frequentie was duidelijk te hoog
gegrepen waardoor ook van deze visitatie weinig terecht kwam. Het disfunctioneren van een schoolmeester kon ook een reden zijn om te beginnen met het visiteren. Dat was het geval in 1715 in Oostburg waar
deze taak werd opgedragen aan twee leden van de magistraat met de Nederduitse predikant. Al eerder, in
1633, was om een soortgelijke reden door de magistraat besloten de school te visiteren. Van continuïteit
was ook daar geen sprake.95
In Zierikzee werden de predikanten weliswaar buiten het college van scholarchen gehouden, maar dat
betekende niet dat ze werden uitgeschakeld ten aanzien van het toezicht. In 1619 werd in Zierikzee besloten de visitatie van de Franse en Latijnse scholen te laten bijwonen door de predikanten maar vermoedelijk heeft dat niet lang plaatsgevonden. Tien jaar later besloot de magistraat, naar aanleiding van klachten
van de kerkenraad, tot een tweejaarlijkse visitatie van de Franse en Nederduitse scholen. Die werd opgedragen aan een delegatie uit de raad, daarin bijgestaan door leden van de kerkenraad. Later bezochten de
predikanten met hun ouderlingen de scholen tot dit achterwege werd gelaten, vermoedelijk vanwege het
verzet van het stadsbestuur die dit tot een exclusieve taak van scholarchen wilde maken.96
Hoe een kerkelijke visitatie de overheid kon stimuleren om het toezicht meer inhoud te geven, bewijst
het voorbeeld van Goes. Daar namen de predikanten het initiatief om de scholen te bezoeken. In 1654
wees de magistraat op verzoek van de kerkenraad twee schepenen aan voor de visitatie, die voortaan werd
bepaald op de maandag na de bediening van het avondmaal. Zo kreeg de visitatie een betere status. In
het in het jaar daarop vastgestelde schoolreglement werd de visitatie geformaliseerd. Bovendien werden
de visitatoren belast met het afnemen van examens van toe te laten schoolmeesters. Nieuw was het voorschrift dat na afloop van hun bezoeken de visitatoren bijeen dienden te komen om te beraadslagen wat
dienstig kon zijn voor het onderwijs. Door deze uitbreiding van taken werden de visitatoren opzieners

94 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924; Idem, Aanwinst 1960.17, inv.nr. 307 (folio 209, 211). Middelburg, 1791. Zeelands Chronykalmanach, 329.
95 GA Terneuzen, Stad Terneuzen, inv.nrs. 9 (14.11, 5.12.1647), 11 (6.8.1660); Stad Axel, nr. 685 (25.10.1670, 22.8.1671); Hervormde gemeente
te Axel, inv.nr. 1 (19.10.1670, 6.8.1688). GA Sluis, Stad Oostburg, inv.nrs. 1 (8.7.1633), 3 (27.5.1715). Scharp, Geschiedenis en costumen van
Axel, 230.
96 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nrs. 1b (24.7.1619), 2 (18.12.1629), 4 (26.7.1655), 6 (15.12.1658). Zierikzee, 1773 (art.39).
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van de Nederduitse scholen, een term, die in 1661 voor het eerst valt. De steeds wisselende samenstelling
van de visitatoren bevorderde geen consistent toezicht. Daarom werd in 1745 een permanent college van
scholarchen benoemd. Het bestond uit drie leden, allen lid van de stadsraad. Gedrieën werden ze, samen
met de vier Nederduitse predikanten, belast met de visitatie, die viermaal per jaar plaatsvond. In 1767
werd het aantal scholarchen van drie op twee gebracht. Daaraan werden de twee oudste predikanten als
scholarchen toegevoegd. Op deze wijze was door de bemoeienissen van de Nederduitse kerkenraad een
permanent schooltoezicht tot stand gekomen.97
Tot slot verdient het schooltoezicht in Arnemuiden de aandacht. Opmerkelijk is dat hier een verband
kan worden gelegd tussen de schoolvisitatie en de participatie van de schoolmeesters in het stadsbestuur,
iets dat elders zelden voorkwam. In 1590 werd een college van toezichthouders ingesteld. Aanvankelijk
bestond dat alleen uit twee leden van de magistraat. Vanaf 1594 werden ook de beide predikanten daarin
opgenomen. De voornemens ten spijt verdween het toezicht geruisloos. In 1627 wordt de visitatie voor het
laatst vermeld. Een verklaring daarvoor kan zijn gelegen in het feit dat enkele schoolmeesters bestuurlijk
actief waren. Zoals Abraham van Overbeque, vanaf 1630 schoolmeester in Arnemuiden, die het jaar daarop
lid werd van zowel de vroedschap als de kerkenraad. Het lag niet voor de hand dat deze colleges opdracht
gaven hun medelid te gaan controleren. In 1721 werd de visitatie door de magistraat weer ter hand genomen. De aanleiding werd gevormd door de ongunstige ervaringen die men had met schoolmeester Izaak
Schoe. Een lid van de magistraat visiteerde samen met een ouderling de toen enige school. De schoolmeester maakte op dat moment geen deel uit van de magistraat en evenmin van de kerkenraad.98

3.5

De ambachtsheren en de colleges van schout en schepenen

In de tijd van de Republiek hadden de ambachtsheren grote invloed. Zij domineerden het bestuur van
het platteland. De Zeeuwse adel was als gevolg van de Opstand voor een belangrijk deel verdwenen. Rijke patriciërs hadden zich aangediend als nieuwe ambachtsheren, die, mede om hun status te verhogen,
heerlijkheden aankochten. De formele belening daarvan stond onder toezicht van de Staten van Zeeland,
die de landsheerlijke bevoegdheden aan zich hadden getrokken. Ook konden heerlijkheden worden aangekocht door de steden, die daarmee hun macht op het platteland uitbreidden. Heerlijkheden in Zeeland
waren splitsbaar zodat het ook mogelijk was een deel ervan te verwerven. Als de ambachtsheer werd aangemerkt degene die alle delen of de meerderheid daarvan in zijn bezit had gekregen. Hij was ‘heer van’
in tegenstelling tot de ‘heer in’. Had geen van hen de meerderheid, dan moesten beslissingen tot stand
komen in gemeenschappelijk overleg tussen de eigenaren. De meeste ambachtsheren hadden een rentmeester, die de zaken behartigde.
Het dagelijks bestuur in de heerlijkheden was in handen van de baljuw of schout met de schepenen.
Zij werden benoemd door de ambachtsheer en bestuurden namens hem de heerlijkheid en spraken recht.
Daarnaast benoemde de heer ook andere functionarissen zoals de secretaris en de gerechtsbode. De ambachtsheer hield ingrijpende beslissingen aan zichzelf, zoals het vaststellen van verordeningen. Omdat
de bemoeienis van de ambachtsheren en hun dorpsbesturen zich uitstrekte tot alle onderdelen van de
heerlijkheid gold dat ook het onderwijs.99 In deze paragraaf gaat het over de vraag hoe en welke inbreng
zij hadden.

97 GA Goes, Kerkenraad Hervormde gemeente te Goes, inv.nr. 1 (22.4.1651, 2, 7.11.1654); Stad Goes, inv.nrs. 12 (4.11.1654, 1.9.1655), 13
(21.11.1661), 29 (16.10.1745), 34 (25.4, 11.7.1767). Goes, 1655.
98 ZA, Stad Arnemuiden, inv.nrs. 13 (17.4.1590), 17 (1.5.1612); Hervormde gemeente te Arnemuiden, inv.nrs. 1 (3.9.1594), 2 (21.2.1627), 5
(28.12.1721, 13.12.1722, 30.3.1727, 4.4, 13.6.1728). Adriaanse, De Kroniek van Arnemuiden, 1695 t/m 1794, 88.
99 Dekker, ‘Het bezit van heerlijkheden ’, 125-131.
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Ambachtsheren
Het benoemen van schoolmeesters was het recht van de ambachtsheren. Dat was althans hun eigen standpunt. De Zeeuwse Staten hadden dat recht onverlet gelaten in het plakkaat van 1590. Vanwege de combinatie van de functies van schoolmeester en voorzanger en het aan die laatste functie verbonden traktement uit de geestelijke goederen moest ten aanzien van de aanstelling nauw worden samengewerkt met
de predikant en de kerkenraad van het dorp. De door de Staten gesanctioneerde kerkelijke regels schreven
dat voor. Het was wenselijk deze combinatie in stand te houden om de schoolmeester een basisinkomen
te verschaffen. Daarom waren de ambachtsheren min of meer gedwongen zich te conformeren aan de procedure die voorschreef dat de aanstelling plaatsvond door het collegium qualificatum. In dit college had
de ambachtsheer zitting met een door hem aan te wijzen lid van het dorpsbestuur. Ook kon hij zich laten
vertegenwoordigen. Vaak wees hij zijn rentmeester, de baljuw of schout of een andere vertrouweling aan.
Op die wijze kon de ambachtsheer zelf zijn stem (laten) uitbrengen en had hij een directe invloed op die
van de andere afgevaardigde. In het collegium qualificatum hadden ook de leden van de kerkenraad zitting: de predikant, de ouderlingen en de diakenen. De kerkenraadsleden maakten steeds de meerderheid
uit. Zelfs de kleinste kerkenraad telde, ziekte en vacatures daargelaten, vijf leden. Daarenboven was de
leiding van het collegium qualificatum in handen van de predikant.
Vanwege de rol van het collegium qualificatum bij de benoeming van schoolmeesters-voorzangers was
de positie van de Zeeuwse ambachtsheren zwakker dan van de Hollandse ambachtsheren. Die konden
zelfstandig een schoolmeester aanstellen zoals de Staten van Holland in 1589 hadden bepaald.100 Ook in
andere gewesten hadden de ambachtsheren deze bevoegdheden in eigen handen, zoals in Gelderland en
Utrecht. In dit laatste gewest ontwikkelde zich in de praktijk een recht van voordracht van het plaatselijke
gerecht en de kerkenraad waarbij de beslissing was voorbehouden aan de ambachtsheer. Elders, bijvoorbeeld in Groningen, was het recht van benoeming van de schoolmeester in handen van de collatoren, die
soortgelijke bevoegdheden hadden als de ambachtsheren.101
Aanvankelijk moesten zowel de Zeeuwse ambachtsheren als de dorpsbesturen wennen aan de regels
voor het aanstellen van schoolmeesters. In 1614 werd een nieuwe schoolmeester in Burgh aangesteld in
de persoon van Pauwels Florissen Waeys. Hij had om die benoeming gevraagd bij de ambachtsheren en
–vrouwen van Burgh, die daarop positief hadden beslist. De kerkenraad van Haamstede en Burgh – beide
dorpen waren gecombineerd voor wat betreft de gereformeerde gemeente – had besloten in te stemmen
met die keus, maar overleg was achterwege gebleven. Daarom maakte de classis bezwaar en vaardigde
twee predikanten af om de ambachtsheren en –vrouwen alsnog te bewegen tot een gezamenlijke aanstelling. Omdat er geen verschil was ten aanzien van de benoemde persoon slaagden beide dominees erin
de ambachtsheren en –vrouwen een schriftelijke akte te laten tekenen waarin zij zich ten aanzien van de
benoeming conformeerden aan het Zeeuwse schoolreglement.102
Elders probeerden ambachtsheren zich te laten gelden. In 1624 werd de schoolmeester van Baarland
afgezet. De ambachtsheren wensten Jan Baeck uit Goes benoemd te zien. Het dorpsbestuur voelden daar
weinig voor omdat er bekwamere sollicitanten waren. Hector Baudaer, schoolmeester uit Vlissingen, leek
hen geschikt. Niettemin gingen twee vertegenwoordigers, een schepen en de secretaris, naar de kerkenraad met het voorstel om Baeck te benoemen. De meerderheid koos voor Baudaer. Daarop stelden de ambachtsheren Baeck aan. Een brief van de kerkenraad kon hen niet tot andere gedachten brengen. Na een
bezoek van drie schepenen en de predikant stelden de ambachtsheren voor om zowel van Baeck als Baudaer af te zien en een nieuwe te kiezen. De kerkenraad wees dat af en hield vast aan Baudaer. Deze was
100 Over het aanstellingsrecht van schoolmeesters in Holland door de ambachtsheren zie Roelevink, Classicale Acta, 397, en Broeders,
‘Onderwijs en recht in Raamsdonk’, 30.
101 Boekholt, Het lager onderwijs in Gelderland, 14; De Booy, Weldaet der scholen, 86-87; Bottema, Naar school in de Ommelanden, 44-46.
102 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nrs. 1 (29.10.1614, 25.2.1615), 71 (16.11.1614).
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inmiddels gaan schoolhouden in het parochiehuis. Daarop sommeerden de ambachtsheren Baudaer dat
binnen een week te verlaten. Uiteindelijk bleef Baudaer schoolmeester waaraan niet weinig meewerkte
dat deze niet alleen door de kerkenraad en de schepenen maar ook door een van de ambachtsheren werd
gesteund.103
In de eerste helft van de zeventiende eeuw werd de benoeming door middel van het collegium qualificatum gemeengoed, met uitzondering van Walcheren waar een aantal ambachtsheren het verkiezen van
de schoolmeester aanvankelijk overlieten aan de kerkenraad. Gaandeweg, in de loop van de zeventiende
eeuw, ging ook hier de benoeming volgens de gangbare procedure. Zo had in het Walcherse Serooskerke
ambachtsheer Hendrik van Tuyll van Serooskercke in 1619 de benoeming aan de kerkenraad overgelaten. Maar bij de volgende vacature in 1628 verliep de aanstelling via het collegium qualificatum. Hetzelfde is te zien bij heerlijkheden, die eigendom waren van de steden. Zo ging vanaf 1669 de verkiezing van
de schoolmeester in Ritthem, waarvan de heerlijkheid in het bezit was van de stad Middelburg, via het
collegium qualificatum. De laatste heerlijkheid waar de kerkenraad nog in 1709 was overgegaan tot het
zelfstandig benoemen van de schoolmeester was die van Biggekerke. Hij deed dat op grond van alle voorgaande aanstellingen. Maar bij de volgende vacature, in 1713, werd het collegium qualificatum ingeschakeld. Mogelijk heeft daaraan meegewerkt dat het jaar ervoor de heerlijkheid was verworven door de stad
Vlissingen.104
De reden waarom in Biggekerke de benoeming van de schoolmeester in handen van de kerkenraad
lag, was ongetwijfeld gelegen in het feit dat de heerlijkheid tot 1686 een rooms-katholieke ambachtsheer
had. Dergelijke ambachtsheren waren bij benoemingen uitgesloten. De provinciale synode van 1602 had
ter nadere interpretatie van de kerkorde van 1591 uitgesproken dat alleen gereformeerde ambachtsheren
een stem hadden bij het beroepen van predikanten en daarmee ook bij de aanstelling van schoolmeesters,
net zoals de magistraatsleden die daarbij betrokken waren ook gereformeerd moesten zijn. De synode van
Tholen van 1638 had dit alles nog eens bevestigd. De Staten hechtten hun goedkeuring eraan en preciseerden dit. Was de ambachtsheer geen belijdend lid, maar wel de gereformeerde leer toegedaan, dan mocht
hij niettemin twee leden uit de magistraat aanwijzen. In het geval van een rooms-katholieke ambachtsheer werden de twee plaatsen ingenomen door leden van het dorpsbestuur. Als de ambachtsheer zich liet
vertegenwoordigen, dan diende ook deze gedeputeerde tot de Gereformeerde kerk te behoren. Was er een
ambachtsvrouw dan liet zij zich vertegenwoordigen door twee leden van de magistraat. Was zij rooms-katholiek dan werd ook zij geacht zich niet in te laten met de aanstelling van de schoolmeester.105
De classis Zuid-Beveland – op dat eiland waren nogal wat ambachtsheren katholiek – was op dit punt
extra waakzaam. In 1673 werd bepaald dat indien de benoeming plaats vond door een collegium qualificatum met een katholieke ambachtsheer, deze niet goedgekeurd zou worden. Zou een dergelijke situatie
dreigen, dan moesten de kerkenraden vooraf het advies aan de classis vragen. Aanvullend bepaalde de
classis in 1676 bovendien dat er geen roomse ambachtsheren of rentmeesters mochten verschijnen in de
vergadering van de classis om beroepen op predikanten of schoolmeesters en voorlezers in te brengen.106
Van kerkelijke zijde was geprobeerd in het geval van een rooms-katholieke ambachtsheer de vertegenwoordiging van de zijde van de overheid achterwege te laten. Gecommitteerde Raden hadden in 1679 naar
aanleiding van een dergelijke poging van de classis Walcheren bij het beroepen van een nieuwe predikant
in Meliskerke, waar een roomse dame ambachtsvrouw was, bepaald dat steeds twee vertegenwoordigers
103 GA Borsele, RAZE, inv.nr. 2480 (7.12.1624-3.3.1625).
104 ZA, Hervormde gemeente te Serooskerke (Walcheren), inv.nr. 1 (29.7.1619, 5.3.1628); Hervormde gemeente te Biggekerke, inv.nr. 4
(6.1.1709, 22.2.1713). GA Vlissingen, Hervormde gemeente te Ritthem, inv.nr. 2 (20.10.1669). Dekker, ‘Het bezit van heerlijkheden‘, 138;
Wielemaker, Biggekerke, 27, 77.
105 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1639 (75). Reitsma en Van Veen, Acta, 32, 54; Lasonder,
‘Acta der Zeeuwsche synode van 1638’, 100, 121.
106 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 3 (22.8.1673, 8.7.1676).
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van de magistraat de vergaderingen van het collegium qualificatum moesten bijwonen.107
Hoewel het aantal heerlijkheden dat in handen was van niet-gereformeerden niet groot was, hielden
de classes nauwlettend toezicht op een strikte naleving van deze bepalingen. Zo gingen de wenkbrauwen van de predikanten omhoog toen zij eind 1635 een apostille onder ogen kregen die Gecommitteerde
Raden hadden geplaatst op het rekest van de classis Walcheren voor het toekennen van een traktement
aan de nieuwe schoolmeester van Grijpskerke. In tegenstelling tot het gebruik stond daarin dat de instemming van de ambachtsheer moest worden overgelegd en zo die paaps was van zijn gereformeerde
gemachtigde. Dit zou een opening kunnen zijn naar invloed van een rooms-katholieke ambachtsheer. De
classis besloot Gecommitteerde Raden hierover aan te spreken. Zover kwam het niet. Het initiatief werd
doorkruist doordat Gecommitteerde Raden kort daarop vier van de meest vooraanstaande predikanten
- uit elke classis een - voor zich lieten verschijnen. De weleerwaarde heren werd in niet mis te verstane
bewoordingen te kennen gegeven dat de heren er niet van waren gediend dat geruchten verspreid werden
dat de overheid voornemens zou zijn de rooms-katholieken de openbare uitoefening van hun godsdienst
in de Republiek toe te staan. Vooral gold hun kritiek de acties die door de classes werden gevoerd tegen
dat vermeende voornemen. De predikanten begrepen maar al te goed dat zij in deze omstandigheden
niet over de apostille moesten beginnen, althans niet langs de officiële weg. De betreffende schoolmeester kreeg kort daarna zijn traktement op de gebruikelijke wijze toegekend en een dergelijke voorwaarde
werd in het vervolg niet meer gesteld.108
Sommige scholen hadden een streekfunctie. In een enkel geval leidde dit tot bemoeienis van ambachtsheren van naastgelegen heerlijkheden. In Elkerzee stond een school waar niet alleen de kinderen uit het
betreffende dorp op school gingen, maar ook uit het naburige Ellemeet en Looperskapelle. Na het overlijden van de schoolmeester waren bij de benoeming van zijn opvolger in 1614 niet alleen de ambachtsheer
van Elkerzee, maar ook de heren van Ellemeet en Looperskapelle betrokken. Later was niet langer sprake
van een dergelijke bemoeienis omdat Ellemeet in of omstreeks 1652 een eigen schoolmeester kreeg. De
belangen van Looperskapelle waren niet dusdanig dat hier behoefte was aan continuering van deze bemoeienis.109
Was de ambachtsheerlijkheid in handen van meerdere personen dan was de uiteindelijke beslissing
in handen van degene die het grootste deel in zijn bezit had. Het was echter niet ongebruikelijk met de
andere bezitters rekening te houden. Zo werd de vergadering van het collegium qualificatum in Renesse
in 1709 bijgewoond door ambachtsheer mr. Hubertus Mogge, maar ook door schout Abram Jumelet als
vertegenwoordiger van Pieter Kemp, die behalve heer van het naburige Moermond ook voor een deel eigenaar was van de heerlijkheid Renesse.110
Ten slotte waren er kerkelijke gemeenten die twee dorpen omvatten en daardoor bemoeienis hadden
met twee schoolmeesters. In zulke gevallen was het veelal gebruikelijk dat alleen de kerkenraadsleden uit
dat betreffende dorp de zitting van het collegium qualificatum bijwoonden. Ook kwam het voor dat de
gehele kerkenraad meestemde. In zulke gevallen was het gebruik om de vergadering te beleggen in het
dorp waar de vacature was.111
Een complex geval was Kats, dat in kerkelijke zin aanvankelijk bij Colijnsplaat behoorde. De schoolmeester werd er gekozen door de kerkenraad van Colijnsplaat met twee gedeputeerden van het dorps107
108
109
110

ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 683 (3/5.8.1679).
ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 495 (17.11, 18, 27, 28.12.1635), 496 (1.1, 29.3.1636); Classis Walcheren, inv.nr. 2 (7, 13.12.1635).
GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 1 (31.5.1614).
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Renesse-Noordwelle, inv.nr. 2 (29.4.1709). Ditzelfde gebeurde in 1742. Blom, Van den
Bosch en Meerhof, 500 jaar Jacobuskerk in het hart van Renesse, 55-56.
111 Duidelijke voorbeelden zijn Driewegen en Ovezande, ’s-Heer Abtskerke en Sinoutskerke, Renesse en Noordwelle, en, tot de scheiding
in 1661, Burgh en Haamstede. GA Borsele, Hervormde gemeente te Driewegen en Ovezande, inv.nrs. 1, 2; Hervormde gemeente te
’s-Heer Abtskerke, inv.nrs. 1 (11.7.1707), 2 (14.5.1730). GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Renesse-Noordwelle, inv.nr. 1
(2.11.1681); Hervormde gemeente te Haamstede (en Burgh), inv.nr. 41.
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bestuur van Kats. Maar in 1635 en 1656 kozen schout en schepenen zonder overleg met de kerkenraad
van Colijnsplaat een schoolmeester. In beide gevallen diende de kerkenraad een gravamen in bij de classis
Walcheren. De eerste keer legde de classis zich neer bij de benoeming maar wel met de kanttekening dat
dit geen precedent mocht zijn. De tweede keer raadde de classis de kerkenraad aan het beroep af te wijzen
en te streven naar handhaving van zijn recht. Inderdaad wist de kerkenraad dit doel te bereiken waarna zij
de nieuwe schoolmeester voordroeg bij de classis. Dat de kerkenraad succes kon boeken was dankzij het
feit dat de schoolmeester van Kats om de twee of drie weken dienst deed als voorzanger en voorlezer in de
kerk van Colijnsplaat en bovendien als ziekentrooster fungeerde omdat in Kats nog geen predikant was
aangesteld. Die werkzaamheden rechtvaardigden de bemoeienis van de kerkenraad.112
De procedure was van toepassing indien in het dorp een kerk stond waar gepreekt werd. Was dat niet
zo en gingen in zulke gevallen de inwoners naar de kerk in het naburige dorp, dan gold deze regeling niet.
Zo gingen de bewoners van het zoëven genoemde Ellemeet naar Elkerzee ter kerke. De schoolmeesters
van Ellemeet werden dan ook niet door een collegium qualificatum benoemd, maar door de ambachtsheer
omdat in zo’n geval de schoolmeester niet als voorzanger fungeerde. Was de ambachtsheer rooms-katholiek, dan werd gehandeld analoog aan de kerkelijke regels en vond de benoeming plaats door de magistraat zoals in het Schouwse Nieuwerkerke in 1718.113
De ambachtsheren zochten ten tijde van de Republiek in beperkte mate samenwerking. Veelal waren
het overwegingen van pragmatische aard die daartoe aanleiding gaven. Alleen in het westelijk deel van
Zuid-Beveland kwam het tot een verdergaande samenwerking. Daar sloegen een aantal ambachtsheren de
handen ineen, vooral in verband met de bedijkingen aan de westzijde van het eiland. De op deze wijze ontstane vereniging van gerechtigden voerde de ambachtsheerlijke taken uit. Als uitvloeisel daarvan werden
de gedeputeerden aangewezen die de vergaderingen van de collegia qualificata bijwoonden en daarover
rapporteerden. Tot interventie in onderwijszaken kwam het niet. De collegia qualificata in deze heerlijkheden – ’s-Heer Arendskerke, ’s-Heerenhoek, Heinkenszand en Ovezande – bleven de schoolmeesters benoemen.114
In Staats-Vlaanderen golden dezelfde uitgangspunten met dit verschil dat het aantal heerlijkheden
beperkt was. Bovendien gold hier het schoolreglement van de Staten-Generaal waardoor er bemoeienis
was van de Raad van State.
Hoewel de ambachtsheren slechts twee stemmen konden uitbrengen in de vergaderingen van het collegium qualificatum en zij daarmee bij voorbaat in de minderheid waren tegenover de stemmen van de
kerkenraadsleden moet hun invloed niet onderschat worden. Hun macht en bevoegdheden en die van
hun vertegenwoordigers gaven hun de mogelijkheid om de stemming te beïnvloeden. Dergelijke stemmingen vonden als regel niet schriftelijk maar mondeling plaats. Omdat de vertegenwoordigers van de
overheid in de collegia qualificata als eersten stemden maakten zij meteen duidelijk welke kandidaat zij
wensten.115

De Staten van Zeeland als ambachtsheer
Een aantal heerlijkheden in Zeeland was gedurende kortere of langere tijd niet in leen uitgegeven. In zulke heerlijkheden werden de ambachtsheerlijke rechten uitgeoefend door Gecommitteerde Raden namens
de Staten van Zeeland. Het ging om heerlijkheden of aandelen daarin op Schouwen-Duiveland en Tholen,
die in 1704 en 1705 door de Staten van de hand werden gedaan.116 Omdat de band een andere was dan die
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ZA, Classis Walcheren, inv.nrs. 2 (3.11.1625, 7.6.1635, 2.6.1638), 3 (5.9.1640), 4 (7.12.1656, 18.1, 8.2.1657), 24 (3.12.1656).
GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nrs. 4917 (1782), 5039 (9.2.1718).
ZA, Vereniging van ambachtsgerechtigden van ’s-Heer Arendskerke c.a., inv.nrs. 4-6.
ZA, Hervormde gemeente te Breskens, inv.nr. 1 (11.10.1658). GA Borsele, Hervormde gemeente te Hoedekenskerke, inv.nr. 1 (22.10.1663).
Dekker, ‘Het bezit van heerlijkheden’, 138; Nagtglas, Zelandia Illustrata, II, 356.
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met een eigen ambachtsheer kon een zelfbewuste magistraat menige bevoegdheid naar zich toe trekken.
Dat deed de magistraat van Poortvliet in 1640 toen deze Nicolaes Gabriëlsen uit Goes als schoolmeester
aanstelde buiten de kerkenraad om, juist op een dag dat de predikant afwezig was. Gecommitteerde Raden waren echter het competente orgaan als het om de schoolmeester ging. In 1657 bereikten het dagelijks
bestuur van het gewest klachten over het feit dat de schoolmeester zijn school verwaarloosde waardoor de
kinderen ‘verwoesten ende leedich loopen’. Schoolmeester Gideon Heylinck, de opvolger van Gabriëlsen,
was een getalenteerd landmeter, die zijn tijd liever aan die bezigheden besteedde dan aan het lesgeven.
De magistraat van Poortvliet werd aangeschreven om de schoolmeester te wijzen op zijn plichten. Was
hij daartoe niet te brengen, dan moest de magistraat advies geven over het aanstellen van een bekwaam
opvolger. Tevergeefs protesteerde de kerkenraad tegen het feit dat deze gepasseerd werd.117
Hoe onervaren Gecommitteerde Raden waren om als ambachtsheer op te treden, bleek in 1661. In dat
jaar moest in Poortvliet een nieuwe schoolmeester worden benoemd vanwege het overlijden van Heylinck. Naar aanleiding van het verzoek van baljuw Philibert van Borssele benoemden Gecommitteerde Raden een nieuwe schoolmeester in de persoon van Adriaen Louissen van der Poele, schoolmeester in Bommenede. Daarmee gingen zij voorbij aan de gebruikelijke procedure. Ze stelden de baljuw op de hoogte
en verzochten de kerkenraad om Van der Poele te benoemen tot voorzanger. Meteen daarna verzochten
gedeputeerden van de magistraat en de kerkenraad om op de gebruikelijke wijze, via een collegium qualificatum, tot benoeming te mogen overgaan. Gecommitteerde Raden beseften dat zij onjuist hadden gehandeld. Nu Van der Poele was benoemd, verzochten zij de magistraat en de kerkenraad om de benoemde
te accepteren. Beide waren daartoe bereid.118
Ten aanzien van de beide Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek hielden Gecommitteerde Raden lang
vast aan de gewoonte om zelf de schoolmeester te benoemen. De kerkenraad mocht iemand ter benoeming voordragen die vervolgens door Gecommitteerde Raden benoemd werd. Pas in 1673 geschiedde de
benoeming in Liefkenshoek door het collegium qualificatum. Hoe onwennig dit was, toont de vervulling
van de vacature in 1690. Gillis Pietersen Deurwaarder, schoolmeester in Kleverskerke, diende een verzoekschrift in bij Gecommitteerde Raden om benoemd te worden. Prompt kreeg hij zijn aanstelling maar nog
diezelfde maand februari lag er een ander rekest op tafel, ditmaal van de kerkenraad die verzocht dat
de benoeming van de nieuwe functionaris zou blijven aan het collegium qualificatum waartoe twee gedeputeerden werden verzocht. Gecommitteerde Raden, die begrepen dat ze de gebruikelijke procedure
hadden geschonden, besloten het stuk mee te geven met de twee heren die er de verpachtingen van de belastingen zouden bijwonen. In de secrete resoluties werd aanvullend genoteerd dat deze twee gemachtigd
werden om mee te werken aan het collegium qualificatum waar ‘op het krachtigste’ Deurwaarder moest
worden aanbevolen opdat ‘de voorige keuse moge blijven in haer geheel’. De volgende maand kon het
lid mr. Anthonie Hoffer de geruststellende mededeling doen dat Deurwaarder inderdaad was benoemd.
Gezichtsverlies van Gecommitteerde Raden werd voorkomen toen het verzoek binnenkwam om de benoeming van Deurwaarder te willen goedkeuren.119
Passend binnen de benoemingsprocedure was dat Gecommitteerde Raden hun macht lieten gelden
via hun baljuw of schout. Toen in Zonnemaire, een heerlijkheid die eigendom was van de Staten, in 1663
de functie van schoolmeester vacant was, werd baljuw Jacob de Huijbert aangeschreven om erop toe te
zien dat Cornelis Danckerse zou worden gekozen. Danckerse was in Zierikzee aangesteld om de doops-

117 ZA, Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 3 (9.10.1640); Staten van Zeeland, inv.nr. 509 (6.7, 25.9.1657). GA Tholen, Hervormde
gemeente te Poortvliet, inv.nr. 1 (11, 30.11.1657).
118 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 514 (10, 15, 22.2.1661); 652 (6.5.1661); 1276 (8.2.1661). GA Tholen, Hervormde gemeente te Poortvliet, inv.
nr. 1 (20, 27.2.1661).
119 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 671 (12, 19.10, 27.12.1673), 698 (16, 28.2, 21.3, 15.8.1690), 867 (28.2.1690). Vgl. Leune, Lillo en Liefkenshoek,
1, 626.
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gezinden onder de vluchtelingen uit Vlaanderen te weren, maar in dat werk was weinig meer te doen. Hij
was eerder schoolmeester in Noordwelle en Gecommitteerde Raden voelden zich verantwoordelijk hem
opnieuw aan werk te helpen. Dat De Huijbert de wens van Gecommitteerde Raden niet wist te verwezenlijken, blijkt uit het feit dat niet Cornelis Danckerse maar Daniel Buret werd benoemd. Gecommitteerde
Raden hadden al eerder aan de Classis Schouwen-Duiveland verzocht om voor Cornelis Danckerse uit te
zien naar een post als schoolmeester. Een poging om Danckerse benoemd te krijgen tot schoolmeester van
Ouwerkerk vond eveneens geen doorgang. Uiteindelijk drukten Gecommitteerde Raden in 1665 door dat
Danckerse werd benoemd in Liefkenshoek.120

De steden als ambachtsheer
De stadsbesturen van Middelburg, Vlissingen, Veere, Zierikzee, Goes en Brouwershaven traden ook op als
ambachtsheren. Door heerlijkheden aan te kopen konden zij onder meer hun macht laten gelden op het
omliggende platteland. Onbetwiste koploper was Middelburg dat 25 heerlijkheden in Walcheren of aandelen daarin in zijn bezit had.121 In de collegia qualificata lieten de stadsbesturen zich vertegenwoordigen
door gedeputeerden, die als regel vrij mandaat hadden ten aanzien van de keuze van een schoolmeester.
Ook op andere wijze konden de steden zich bemoeien met het aanstellen van schoolmeesters op het
platteland. De inwoners van Kieldrecht in het Hulsterambacht behoorden voor een deel tot de gereformeerde gemeente in de stad Hulst. Toen hier in 1656 voor het eerst een predikant en schoolmeester mochten worden beroepen nodigde de classis Zuid-Beveland een afgevaardigde van de stad Hulst en een van
het Hulsterambacht uit, te meer omdat de nieuwe gereformeerde gemeente werd gevormd uit lidmaten
die voorheen tot de Hulsterse kerk behoorden. Vier jaar later moest een nieuwe schoolmeester worden
aangesteld. De recent aangestelde predikant verzocht om twee gedeputeerden uit het Hulsterambacht,
onwetend van de procedure in 1656. Toen het stadsbestuur van Hulst hem daarop wees, werd alsnog een
plaats ingeruimd voor een afgevaardigde van het Hulster stadsbestuur.122
Een andersoortige bemoeienis was er voor de magistraten van Veere en Vlissingen, die vanwege het
bezit van de hoge jurisdictie over de aangrenzende heerlijkheden pretendeerden dat zij als ‘halsheren’
mochten verschijnen in de collegia qualificata. De oplossing werd gevonden door de twee plaatsen te laten
bezetten door een gedeputeerde van de stadsmagistraat en door de ambachtsheer of diens vertegenwoordiger. Vervolgens werd in een aantal heerlijkheden nog lang gekibbeld over wie nu de ‘voorzitting’ had.
Als regel werd dit gelaten aan de halsheer waartegen de ambachtsheer protesteerde, wat vervolgd werd
door een contraprotest namens de magistraat. Omdat geen van beide partijen wilden toegeven, behoorden deze protesten tot het eind van de achttiende eeuw tot het vaste ritueel voorafgaand aan de opening
van de vergadering.123 Een bijzondere situatie was er in Ritthem, dat behoorde tot het rechtsgebied van
Vlissingen, maar waarvan de heerlijke rechten met de aangrenzende heerlijkheden Welzinge en Nieuwerve in het bezit waren van de stad Middelburg. Daarom betwistten de afgevaardigden van Middelburg en
Vlissingen elkaar de medezeggenschap en de voorzitting. Over het laatste werd geloot.124
In de loop van de zeventiende en in de eerste helft van de achttiende eeuw verkochten de steden Middelburg, Zierikzee en Goes een groot deel van hun heerlijkheden om financiële redenen. Hierdoor werd
de stedelijke bemoeienis met de aanstelling van schoolmeesters op het platteland sterk gereduceerd.

120 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 518 (25, 26.1, 21.6.1663), 522 (18, 22.7, 13.10, 3.12.1665).
121 Dekker, ‘Het bezit van heerlijkheden’, 137.
122 Kieldrecht inundeerde in 1672/1673. Na de herdijking werd hier opnieuw een gereformeerde gemeente gesticht. In 1686 deed zich een
soortgelijke kwestie voor bij het aanstellen van een nieuwe schoolmeester. ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 3 (29.10.1686), 63 (8.9.1655,
23.9.1660, 29.8.1661, 7, 24, 27.10, 26.11.1686). GA Hulst, Stad Hulst, inv.nr. 532DH3; Hulsterambacht, inv.nr. 197.
123 Bijvoorbeeld in Gapinge en Serooskerke. ZA, Hervormde gemeente te Gapinge, inv.nrs. 3 en 4; Hervormde gemeente te Serooskerke, inv.
nr. 3. De Meij, Serooskerke (Walcheren), 78. Zie ook Wielemaker, Biggekerke, 77.
124 De Meij, Ritthem, 73-74.

3 OVERHEID EN KERK

147

Schouten en schepenen
Woonde de ambachtsheer elders dan liet hij veel over aan de dorpsbesturen. Immers, zij moesten intensief samenwerken met de schoolmeester. Dat was voldoende reden om bij hen het primaat te laten ten
aanzien van de te maken keuze. De baljuw, schout of rentmeester kon daarbij als schakel fungeren tussen
de ambachtsheer en het plaatselijk bestuur en deelnemen aan de vergaderingen van het collegium qualificatum als vertegenwoordiger van de ambachtsheer. Waren de verhoudingen met de predikant en zijn
kerkenraad goed, dan stond niets in de weg om via de gebruikelijke weg de schoolmeester-voorzanger
te benoemen.
Ook voor de dorpsbesturen was het wennen aan de nieuwe regels. Baljuw en schepenen van Dreischor
benoemden in 1612 Jaques Hendricxsen als hun nieuwe schoolmeester. Dat de magistraat geen verkeerde
bedoelingen had ten aanzien van de Gereformeerde kerk bleek uit de gestelde voorwaarde: de classis en de
kerkenraad moesten met deze keuze instemmen. Toen Hendricxsen zich bij de classis meldde, bepaalde
deze dat er gezamenlijk overleg plaats diende te vinden tussen de kerkenraad en de magistraat. De classis
had er beter aan gedaan dat wat duidelijker te omschrijven want de magistraat van Dreischor vatte deze
woorden letterlijk op. Op 19 november waren beide colleges bij elkaar gekomen en hadden toen samen
besloten het een jaar met Jacques Hendricxsen te proberen. Zij beschouwden hem daarmee als tijdelijk
benoemd. De classis vond deze wijze van aanstellen ‘wat vremdt’, maar legde zich erbij neer. Ook zijn
opvolger, Jacob de Punder, ondermeester in de Franse school te Zierikzee, werd door de magistraat en de
kerkenraad gezamenlijk benoemd.125 Ook hier werd in de loop van de zeventiende eeuw de verkiezing via
het collegium qualificatum gebruikelijk.

Toezicht
Veel minder dan in de grote steden werd in de kleine steden en dorpen gedaan aan toezicht op het onderwijs. Over de bevoegdheid bestonden geen tegenstellingen. Zo was in het schoolreglement van het
Walcherse Serooskerke vastgelegd dat zowel de ambachtsheer als de predikant gerechtigd waren te allen
tijde de school te bezoeken ‘en van hen zulke orders gesteld worden als zij zullen oordeelen te behooren
tot welzijn der jeugd en stichting der gemeente’. In het reglement van Westkapelle was bepaald dat de
schoolmeester zijn school moest ‘laten visiteeren zoo menigmaal de magistraat en kerkenraad sulks zal
goetvinden’. Elders, zoals in Haamstede, was dit beperkt tot gedeputeerden van de beide colleges. Over de
frequentie was in het reglement voor de schoolmeester in Bruinisse opgenomen dat de magistraat en de
kerkenraad dit bezoek elk kwartaal mochten afleggen.126
Het benoemen van schoolopzieners kwam slechts hier en daar voor. In Kapelle werden in 1664 opzieners benoemd in de personen van de heer Van Bruelis, een van de ambachtsheren, de predikant Abel
van Hesse en de secretaris Jan de Coo. In Kloetinge werden door de ambachtsheer vanaf 1649 jaarlijks
‘opsienders over de schoolhoudinge’ aangesteld: twee leden (later een lid) van het dorpsbestuur en de predikant. In Nieuw- en Sint Joosland stelde het dorpsbestuur in 1787 twee schepenen aan als opzichters van
de school. Dit was een uitvloeisel van het door de ambachtsheer vastgestelde reglement voor de schoolmeester.127
In het schooltoezicht was geen continuïteit te bespeuren. Veel hing samen met de interesse van de
baljuw of schout. Zoals in Breskens waar baljuw Jacobus Loke in 1718 een voorstel deed aan de predikant. Het leidde ertoe dat om de maand of om de twee maanden op de eerste maandag of woensdag

125 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 482 (1.1, 2.4.1613). GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 1 (31.10, 4.12.1612, 31.7,
4.9, 30.10.1613).
126 Serooskerke (Walcheren), 1771, 1780, 1786; Westkapelle, 1787; Haamstede, 1682; Bruinisse, 1763.
127 GA Goes, Gemeente Kloetinge, inv.nrs. 1 (4.4.1649 e.v.), 2 (17.5.1799). ZA, Gemeente Nieuw- en Sint Joosland, inv.nr. 45 (20.1.1787).
Lepoeter, Kerk Kapelle, 220; Walraven en Polderdijk, Nieuw- en Sint Joosland, 176-177
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de predikant en een ouderling de school bezochten, vergezeld van de baljuw en een ander lid van de
magistraat.128

3.6

De Provinciale synode en de classes van de Gereformeerde kerk

De schoolorde en de kerkorde brachten overheid en kerk samen waar het ging om het behartigen van het
onderwijs. Vooral omdat de overheid gevormd werd door voorstanders of belijders van de gereformeerde
religie was er voor de provinciale synode en voor de classes alle reden hen te erkennen als hun wettige
overheid. Overheid en kerk werkten in onderwijszaken ieder vanuit hun eigen terrein. Over de verhoudingen liet de overheid geen misverstand bestaan: van gelijkwaardigheid was geen sprake.129 Het was de
overheid die de beslissende macht aan zichzelf hield. De gereformeerden waren voor hun invloed afhankelijk van de mogelijkheden die de school- en kerkorde hun lieten.
De bemoeienis van de provinciale synode en de classes van de Gereformeerde kerk concentreerde zich
vooral op de toelating van de Nederduitse schoolmeesters. Een belangrijke taak was ook het houden van
toezicht door middel van de periodieke visitatie. Over die aspecten gaat het in deze paragraaf. Verder komt
de regelgevende taak van de classes aan de orde en ten slotte de maatregelen die de classes namen in het
kader van de bescherming van de schoolmeesters tegen onjuiste besluiten. Dat laatste aspect is relevant
omdat het daarbij gaat om de interactie met de overheid.

Synode en classes
De Zeeuwse Gereformeerde kerk telde aanvankelijk drie classes, die gezamenlijk de provinciale synode vormden. Vanaf 1584 vier toen de classis Beoosten Schelde werd opgedeeld in de classis Schouwen en
Duiveland (inclusief Sommelsdijk) en de classis Tholen (inclusief Reimerswaal).130 Aan deze laatste classis
werd Bergen op Zoom en het omliggende gebied toegevoegd, inclusief Sint Philipsland en de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek, later ook de forten Frederik Hendrik en Kruisschans. Bij de classis Walcheren
werden het Committimus (zonder de Scheldeforten) en Noord-Beveland ingedeeld met het westelijk en
middendeel van Staats-Vlaanderen. Hulst en het Hulsterambacht met de aangrenzende gebieden werden
bij de classis Zuid-Beveland gevoegd. Staats-Vlaanderen en een deel van Staats-Brabant behoorden derhalve kerkelijk gezien bij drie van de vier Zeeuwse classes.131
Vanaf 1586 was er bemoeienis van de Staten van Zeeland met de regelingen van de Zeeuwse kerken.
In dat jaar keurden de Staten de kerkorde goed die de Synode van Den Haag had vastgesteld. Dit was
de voorloper van de Zeeuwse kerkorde, die in 1591 door de Staten werd goedgekeurd. In deze kerkorde
werd de verhouding tussen de overheid en de kerken geregeld. Daarbij kreeg de overheid zeggenschap
in bepaalde aangelegenheden. Deze hadden betrekking op onder meer het beroepen en het afzetten van
predikanten. Ook was daarin vastgelegd dat voor het houden van een provinciale synode de toestemming
was vereist van de Staten. Die toestemming werd voor het laatst in 1638 verleend.132 Na dat jaar kwamen afgevaardigden van de Zeeuwse classes alleen nog bijeen in de vorm van een coetus voor het behandelen van
appelzaken van predikanten die zich bezwaard voelden over tegen hen genomen besluiten van een van de
classes. Daarnaast werd eenmaal in de drie jaar een ‘conventus’ gehouden van afgevaardigden van de classes voor het aanwijzen van de Zeeuwse vertegenwoordigers tot het nazien van de acta en andere stukken
van de Dordtse synode van 1618/1619. Door de weigering van de Staten tot het houden van synodale verga-
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ZA, Hervormde gemeente te Breskens, inv.nr. 1 (29.11.1718, 19.1.1719). Van Melle, ‘De Hervormde gemeente van Breskens’, 96.
Bisschop, Sions vorst en volk, 256-257; Woltjer, ‘De religieuze situatie’, 102.
ZA, Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 1 (4.4.1584).
Bos en Uil, ‘Kerkelijke archieven’, 174-175.
De Jonge van Ellemeet, Geschiedkundig onderzoek, 261-266; Reitsma en Van Veen, Acta, VII-VIII, 15-35.
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Kaart van Zeeland met daarin aangegeven de grenzen van de vier classes, door W.A. Bachiene (ZA, Zelandia Illustrata, I, 125).

deringen was de Zeeuwse kerk zijn meest belangrijke middel tot het nemen van besluiten ontnomen.133
Tot gezamenlijke standpunten over onder meer het onderwijs moesten de classes komen door informele
contacten. Het toelatingsbeleid en de visitatie waren voor deze classes de directe mogelijkheden om het
onderwijs te beïnvloeden. Dat de classes niet meer in synodaal verband bijeen konden komen, heeft andere initiatieven verhinderd. In tegenstelling tot elders zoals in Zuid-Holland waar de synode in 1776 een
eigen schoolreglement vaststelde.134
Uit de voorgaande paragrafen is gebleken dat de Gereformeerde kerk weinig zeggenschap had in onderwijszaken in de steden in Zeeland en in Staats-Vlaanderen. De classes bleven het meest actief ten aanzien van het onderwijs op het platteland. Maar ook daar, zoals we hierna zullen zien, moesten de classes en
de kerkenraden steeds meer terrein prijs geven. Zo kon uiteindelijk slechts een deel van de schoolmeesters
verplicht worden om zich door de classes te laten examineren. In 1695 was er een laatste poging om tot
herziening te komen van al die zaken waarin de kerkenraden en de classes het onderspit hadden moeten
delven. De classis Walcheren gaf Nicolaas Schorer, Lucas Osdorpius en Martinus van Groenenbergh, predikanten in Middelburg respectievelijk Vlissingen en Cadzand, opdracht om alle resoluties van de betrokken overheden en synodes op het gebied van de scholen na te zien. Het jaar daarop brachten zij rapport
uit. Desgevraagd werkten zij dit om in hoofdstukken. De classis besloot daaruit een uittreksel te maken
van die zaken die herziening behoefden. Dit zou vervolgens aan de andere drie Zeeuwse classes toegezon-

133 Van Empel en Pieters, Zeeland door de eeuwen heen, I, 565-566.
134 Esseboom, Onderwysinghe der jeught, 29, 60.
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den worden en na hun goedkeuring met een rekest worden ingediend. Dat voornemen werd echter niet
verwezenlijkt en in 1697 werd deze aangelegenheid afgevoerd van de agenda.135 Het is illustratief voor het
feit dat de Gereformeerde kerk zich bij de gegroeide situatie neerlegde.

Toelating van de schoolmeesters-voorzangers
Volgens de schoolorde waren de classes belast met de examinering en toelating van de schoolmeesters,
voor zover ze tevens voorzanger waren. Gecommitteerde Raden gingen alleen tot het toekennen van een
traktement over als daaraan was voldaan. In Staats-Vlaanderen kwam dit onder druk te staan vanwege het
feit dat de Raad van State steeds meer zelf reguleerde. De classes Walcheren en Zuid-Beveland schikten
zich in deze positie. De classis Tholen en Bergen op Zoom deed dat ook ten aanzien van de schoolmeesters
in hun Brabantse ressort. Toen die classis in 1716 had geconstateerd dat de nieuwe schoolmeesters in Oudenbosch en Ossendrecht niet volgens de Zeeuwse kerkorde waren aangesteld, besloot deze ook daarin te
berusten. Veelzeggend was de reden: ‘omdat het gevaerlijk is sig tegen ’t goedvinden van den souveraine
oppermagt aan te kanten’. Wel hielden de classes vast aan de bepaling dat alle schoolmeesters examen voor
hen dienden af te leggen. Toch konden zij dat niet afdwingen.
In 1717 weigerde de zoëven bedoelde schoolmeester van Ossendrecht, Pieter Pijl, in tegenstelling tot
zijn collega uit Oudenbosch, examen af te leggen voor de classis Tholen en Bergen op Zoom. Dit op grond
van het feit dat hij was geëxamineerd door de predikant Henricus Velse in Den Haag. De Raad van State
had bovendien bepaald dat vanwege dit examen niemand bevoegd was hem opnieuw examen af te nemen. De classis legde zich erbij neer, mede vanwege de oprechtheid van Pijl. Het gevolg was dat weliswaar
de meeste schoolmeesters zowel in Vlaanderen als in het Brabantse deel van de classis Tholen en Bergen op
Zoom het classikale examen aflegden, maar dat het geen algemeen gebruik meer was. Het liet zich raden
dat bij problemen met schoolmeesters de classes niet meer genegen waren in te grijpen. In 1719 klaagde de
kerkenraad van Oudenbosch dat hun nieuwe schoolmeester onbekwaam was, in het bijzonder in het zingen. De classis Tholen en Bergen op Zoom om advies en hulp gevraagd, constateerde dat de betrokkene,
Petrus van Hogerlinden, geen examen voor de classis had gedaan en verwees de kerkenraad daarom door
naar de Raad van State. Zij wenste zich niet met de zaak te bemoeien.136
De classis Walcheren moest constateren dat steeds vaker door de Raad van State aangestelde schoolmeesters zich niet lieten examineren voor de classis. Bij de visitatie van de scholen in Staats-Vlaanderen in 1722, in
opdracht van de Raad, werd nagegaan om hoeveel schoolmeesters het ging. Het aantal was inmiddels opgelopen tot zeven van de zeventien schoolmeesters. Met een beroep op de betreffende bepaling in het schoolreglement, waarin het examen voor de classis was voorgeschreven, drong de classis dan ook aan op een lastgeving
door de Raad aan de betrokkenen.137 Zo ver kwam het niet. Het ging daarentegen een andere kant op.
Op 19 april 1728 besloot de Raad van State om niet meer incidenteel maar structureel alle aspirant-schoolmeesters, die zij wilde gaan aanstellen, te laten examineren. De Raad besloot daartoe om, naast
de reeds vastgelegde regels, waarborgen te creëren ‘in een saak, daar land, kerk en eeuwig welzijn van een
groote menigte zielen sooveel gelegen legt, als er gelegen legt aan de goede onderwijsing en opvoeding
van de kinderen in de eerste beginselen en gronden van religie en goede zeeden’. Het examen vond plaats
ten overstaan van twee leden van de Raad van State. Het examen zelf werd afgenomen door een, later ook
wel door twee Nederduitse predikanten uit Den Haag. Voor het examineren van de Franse schoolmeesters

135 ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 9 (7, 8.9.1695, 26.4, 5, 6.9, 6.12.1696, 7.3, 12.6.1697).
136 ZA, Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 6 (7.7.1716, 5.1.1717, 22.8.1719).
137 Het betrof de schoolmeesters in Zuidzande, Retranchement, Eede, Sint Anna ter Muiden, Waterlandkerkje, Schoondijke en Breskens. Die
van Zuidzande, Balthasar Bocx, had indertijd examen afgelegd voor de Classis Eindhoven en die van Sint Anna ter Muiden, Hermanus
Ghijben, voor de Classis ’s-Hertogenbosch. In alle gevallen constateerden de gedeputeerden van de classis dat zij behoorlijk of goed
functioneerden. NA, Raad van State, inv.nr. 755 (4/11.6.1722).
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werd een van de Waalse predikanten aldaar gevraagd. Tijdens het examen werd nagegaan of de betrokkene vertrouwd was met de gereformeerde religie om les te geven. Voorts of hij voldoende bekwaam was ten
aanzien van lezen, schrijven, cijferen en zingen.138 Daardoor kon de Raad zich, naast de overlegde verklaring van de predikant in de woonplaats van de betrokkene, ervan vergewissen dat een bekwaam persoon
werd benoemd.
Een noviteit was het examen niet want het schoolreglement van 1655 bood de Raad deze mogelijkheid.
Zoals hiervoor al bleek, werd ook voor 1728 geëxamineerd. Nu ging de Raad daarvan op structurele wijze
gebruik maken. Problematisch was dat het wel enige tijd kon duren voordat de examens werden afgenomen. Om daaraan een einde te maken, bepaalde de Raad in 1733 dat dit binnen een maand moest plaatsvinden nadat de betrokkene daartoe was toegelaten. Bovendien moesten de benoemde meesters binnen
twee weken naar hun standplaats vertrekken om daar te beginnen. Deze maatregelen waren bedoeld
om te zorgen dat de functie niet nodeloos lang vacant bleef.139 Niet minder zal hebben meegespeeld dat
hierdoor de benoemingsprocedure zo efficiënt mogelijk kon verlopen en de aanstelling van onbekwame
schoolmeesters werd voorkomen.
Het besluit van de Raad van State tot het afnemen van examens, liet onverlet de verplichting voor de
schoolmeesters om zich aan te melden bij de classes om zich te laten examineren, nu voor de tweede maal.
Het aangehaalde voorbeeld van Pieter Pijl laat zien dat schoolmeesters er niets voor voelden tweemaal
examen af te leggen. De classis Walcheren besloot in 1733 onderzoek te doen naar schoolmeesters, die zich
niet hadden gemeld. Het bleek alleen te gaan om Pieter van Tol, die eerder dat jaar als schoolmeester in
Sint Kruis was benoemd. Tot driemaal toe werd hij gemaand bij de classis te komen om zich te laten examineren maar hij bleef weigeren. De predikant aldaar reageerde uiteindelijk met de mededeling dat Van
Tol niet kwam omdat hij in Den Haag examen had afgelegd. De classis besloot dat drie predikanten ‘dese
gewigtige saak ernstig’ ter hand zouden nemen. Overwogen werd daarover een remonstrantie in te dienen bij de Raad van State, met voorkennis van de raadpensionaris.140 Het bleef bij een voornemen. Achteraf
bleek dat Van Tol een klacht had ingediend bij de Raad zodat die al op de hoogte was van de intenties van
de classis. De Raad besloot dat, indien de classis bleef weigeren een attestatie af te geven, de ontvanger
Cornelis de Jonge in Sluis opdracht zou krijgen het traktement te betalen aan de hand van een attestatie
die de kerkenraad van Sint Kruis hem diende te verstrekken. De Raad sprak expliciet uit dat door hen
geëxamineerde schoolmeesters niet opnieuw examen behoefden af te leggen, mede vanwege de daaraan
verbonden kosten.141 De classis schikte zich ook hier met het gevolg dat de schoolmeesters, die rechtstreeks
door de Raad van State werden aangesteld, zich niet meer door de classis lieten examineren.
De classis Walcheren stond met zijn bezwaren alleen. De andere twee classes, die hiermee van doen
hadden, schikten zich bij voorbaat. De Raad van State had, voordat de classis Walcheren besloot tot het
genoemde onderzoek, op 10 februari 1733 opdracht gegeven om na te gaan hoe in het verleden was gehandeld ten aanzien van de aanstelling van de schoolmeesters. De Raad had daarbij vooral het oog op de examens. Een rapport daarover werd echter niet uitgebracht waardoor het niet duidelijk is wat de bedoeling
is geweest.142 Misschien wilde de Raad de kritiek van de classis Walcheren voor zijn. In ieder geval laat het
verloop van de gebeurtenissen zien dat de Raad zich weinig gelegen liet liggen aan de mening van deze
kerkelijke organen.

138 NA, Raad van State, inv.nr. 217 (folio 403v.-405r., 19.4.1728). ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 173 (lemma Schoolmeesters, folio 167v.,
26.1.1729); Verz. J. de Hullu, inv.nr. 99. De Hullu, ‘Het kerkelijk leven in eene Waalsche gemeente’, 90-91.
139 NA, Raad van State, inv.nr. 230 (folio 25v.-26, 7.1.1733). Wiltens, Kerkelyk Plakaat-boek, II, 597-598.
140 ZA, Classis Walcheren, inv.nrs. 12 (3.12.1733, 1.4, 6.5, 2, 3.6, 1.7, 1.9.1734), 13 (2.12.1734).
141 NA, Raad van State, inv.nr. 320 (13.10.1733). ZA, Hervormde gemeente te Sint Kruis, Acta kerkenraad, 1652-1779 (8.11.1733). In 1735 deed
de Raad van State een soortgelijke uitspraak ten aanzien van de schoolmeesters in de Meierij van ’s-Hertogenbosch. Roosenboom, ‘”Het
stuck van de scholen ende schoolmeesteren”’, 50.
142 ZA, Verz. J. de Hullu, inv.nr. 99.
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Dat de Raad van State de classes zag als uitvoerder van zijn belangen werd in 1742 duidelijk. Toen gaf
de Raad de classes in de Generaliteitslanden opdracht om de predikanten in hun ressorten te gelasten
om bij het overlijden van een schoolmeester daarvan ‘met de eerste post’ kennis te geven aan de raad.143
De classis Walcheren begreep onmiddellijk wat de (onuitgesproken) bedoeling was. Op deze wijze zou de
Raad van State meteen na de kennisgeving tot benoeming over kunnen gaan. Daarmee zou de mogelijkheid voor het maken van de keuze voor de nieuwe schoolmeester-voorzanger door de collegia qualificata,
voor zover dat nog gebeurde, kunnen worden verhinderd. Daarom gaf de classis weliswaar gevolg aan de
opdracht, maar tegelijkertijd verzocht zij de gemeenten in Staats-Vlaanderen om inlichtingen te verstrekken over de wijze van het benoemen van schoolmeesters. De antwoorden werden ter hand gesteld aan
de gedeputeerden voor de Vlaamse kerken – over hen hierna uitvoeriger – maar tot enige actie leidde dit
niet.144 De classis begreep dat hij zich ook nu moest schikken in de bestaande verhoudingen. Trouwens,
het gevreesde ‘misbruik’ bleef achterwege.

Visitatie in Zeeland
Een van de middelen om de opbouw van de Gereformeerde kerk te stimuleren was, naast het samenkomen
in de classes en in de provinciale synode, het visiteren van de gemeenten. Op die wijze kon vanuit de classis
toezicht worden uitgeoefend op het functioneren van de predikanten, de kerkenraden en de kerkelijke gemeente. De tweede provinciale synode, die in 1581 te Vlissingen werd gehouden, besloot tot het tweemaal
per jaar visiteren van alle gemeenten in classicaal verband. De classes wezen daartoe zelf de visitatoren uit
hun midden aan die zich onder andere op de hoogte moesten stellen van de toestand in de scholen. De synode van 1610 bepaalde daarenboven dat bij de visitatie van de scholen de schoolmeesters moesten worden
opgewekt tot hun plichten. Ook moest erop worden toegezien dat de hand werd gehouden aan de Zeeuwse schoolorde die voorschreef dat de scholen om de drie maanden moesten worden gevisiteerd. Tien jaar
later, in 1620, werd dit besluit op voorstel van de classis Walcheren door de provinciale synode herhaald
voor wat betreft de scholen op het platteland. Daarnaast werden de kerkenraden opgedragen om met assistentie van vertegenwoordigers uit de magistraat ook op plaatselijk niveau te komen tot visitatie van de
scholen. Ten slotte was in de kerkorde, vastgesteld in de nationale synode van Dordrecht van 1618/1619,
de visitatie als jaarlijkse plicht opgenomen. Die moest zich richten op de predikanten, kerkenraden en
schoolmeesters, met name of de laatste getrouw waren in hun functies.145
Over de bevoegdheid van de classes bestond geen misverstand. Slechts één keer is getracht een bovenlokale visitatie van overheidswege ingevoerd te krijgen. Het initiatief daartoe werd genomen door de
schoolmeester van Domburg, Gabriel Pauwels. Hij wendde zich in 1588 tot Gecommitteerde Raden met
het verzoek hem te willen aanstellen als opziener over de Walcherse schoolmeesters. De kerkenraad van
Middelburg werd om advies gevraagd. Of dit werd uitgebracht blijkt niet, maar in ieder geval kwam van
een dergelijke aanstelling niets.146
De classis Walcheren belastte zich met de visitatie, direct na de vaststelling door de Staten van het plakkaat in 1590. Ook de andere Zeeuwse classes begonnen met de visitatie van de scholen: Tholen eveneens in
1590, Zuid-Beveland in 1594 en op Schouwen-Duiveland vermoedelijk in 1598. Alle classes deden dit door
bij toerbeurt twee predikanten te benoemen. Zij bezochten de scholen en lieten zich door de schoolmeesters op de hoogte stellen. Aanvankelijk, zoals in Tholen, werden ook leerlingen ondervraagd en stimuleer-

143 NA, Raad van State, inv.nr. 251 (folio 1560v., 23.10.1742).
144 ZA, Classis Walcheren, inv.nrs. 14 (15.11, 6.12.1742, 7.2, 4.4.1743), 27 (nr. 1367).
145 ZA, Classis Tholen en Sint Philipsland, inv.nr. 1 (1.10.1590). GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 114. Bouterse,
Classicale acta, 162 (28.4.1610); Kersten, Kerkelijk Handboekje, 185-186; Reitsma en Van Veen, Acta, 5-6, 101, 103, 162; Uil, ‘De Nadere
Reformatie en het onderwijs in Zeeland’, 16-17.
146 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 471 (28.10.1588). Dekker, ‘Het ontstaan’, 29.
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den de predikanten verbeteringen in het onderwijs. Ze boekten daarbij beperkt succes omdat de schoolmeesters niet altijd gevolg gaven aan de wenken. Daarom gaf de classis in 1594 de ‘visitatores scholarum’
opdracht om in zulke gevallen de hulp in te roepen van het plaatselijke gerecht ‘om alsoo de schoolmeesters met meerder authoriteyt te vermanen’.147
In 1624 staakte de classis Zuid-Beveland de visitatie. In Tholen werd dit ook in deze zelfde periode
achterwege gelaten. In Walcheren was de classis al eerder gestopt. De reden was dat, naast de daarmee
gemoeide tijd, de onkosten niet werden vergoed. De classis Schouwen had dit als enige ten laste van de
geestelijke goederen gedeclareerd. In 1605 hadden Gecommitteerde Raden besloten deze kosten niet meer
te vergoeden. Daarmee wilde het dagelijks bestuur van het gewest een einde maken aan de uitzonderingspositie van deze classis. Daarnaast speelde ook de hoogte van het bedrag mee – toen al ruim 200 gulden.148
In Zuid-Beveland werd de visitatie niet meer hervat. Alleen bij problemen zou in het vervolg nog visitatie plaatsvinden, analoog aan de werkwijze van de classis Walcheren. In plaats daarvan besloot de classis
Zuid-Beveland in 1672 tot het jaarlijks stellen van een aantal vragen over het kerkelijk leven in de gemeenten. Dit gebeurde in de vergadering van oktober. Een van de vragen aan de predikanten en ouderlingen
was of de school regelmatig werd bezocht. In 1738 stelde de kerkenraad van Kruiningen voor om de visitatie weer in te voeren, onder andere om nauwkeurig te letten op het gedrag van de schoolmeesters ‘dewijl
daervan het wel of qualick sijn van de gemeijnte afhangt’. Het voorstel werd niet overgenomen.149
In 1632 besloot de classis Tholen en Bergen op Zoom de visitatie weer ter hand te gaan nemen, zowel
ten aanzien van de scholen als de kerken. Voortaan zouden elk jaar drie of vier gemeenten worden bezocht, zowel in Tholen als in het Brabantse deel van de classis. Na 1638 bleef de visitatie van kerken en
scholen achterwege om halverwege die eeuw weer te worden hervat tot tegen de eeuwwisseling.150
Staakten de andere classes de visitatie, de classis Schouwen-Duiveland ging daarmee door. Daar was
in 1607 besloten om twee predikanten, Godefridus Cornelisz. [Udemans] in Zierikzee en Elias de Monier
uit Bruinisse, op te dragen om een onderzoek in te stellen naar alle scholen en schoolmeesters. Daartoe
moesten ze in elke plaats een vergadering beleggen met de predikant, de kerkenraad en de magistraat.
Bijna driekwart jaar later hadden zij deze opdracht uitgevoerd. Over het geheel genomen, was de toestand
volgens hen gunstig. Hier en daar hadden ze problemen opgelost, schoolmeesters aangemaand tot meer
ijver of zich voor hen ingezet ten aanzien van hun traktementen.151
In 1608 werd de schoolvisitatie geïntegreerd in het bezoeken van de kerkenraden. Op die wijze kon de
taak voldoende worden behartigd. De onkosten van de visitatie van de kerken werden nog steeds vergoed
zodat ook het financiële aspect geen rol speelde. Per kwartaal werden twee visitatoren benoemd. Deze
twee predikanten moesten in overleg met de preses drie kerken en scholen bezoeken, dat in volgorde werden afgewerkt. Was het kwartaal voorbij, dan moesten zij in de eerstvolgende vergadering verslag doen.
Door allerlei oorzaken, waarvan tijdgebrek de belangrijkste was, werd de visitatie niet altijd naar behoren
uitgevoerd. Een geldboete voor predikanten, die nalatig waren geweest, moest dit voorkomen. Omdat dit
regelmatig leidde tot discussies besloot de classis in 1641 deze boete zonder meer op te leggen ‘opdat wij
niet meer hiermede den tijt tevergeefs slijten’. De goede voornemens ten spijt verliep de visitatie niet altijd

147 ZA, Stad Arnemuiden, inv.nr. 4 (31.7.1590); Rekenkamer B, inv.nr. 27322; Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 1 (1.10.1590, 21.1, 22.4,
15.7, 7.10.1591, 8.1, 5.8, 15.10.1592, 26.7.1594); Handschriftenverzameling, inv.nr. 265 (3.10.1594).
148 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 265 (3.10.1594, 5.8.1624, 9.7.1629); Staten van Zeeland, inv.nr. 478 (10.2.1605).
149 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 3 (achterin, 12.10.1672), 9 (9.7.1737). GA Goes, Hervormde gemeente te ’s-Heer Arendskerke, inv.nr.
1 (16.9.1673); Hervormde gemeente te Kloetinge, inv.nrs. 2 (achterin als bijlage bij de classikale wetten van 1749), 3. GA Reimerswaal,
Hervormde gemeente te Kruiningen, inv.nr. 4 (15, 29.6.1738).
150 ZA, Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 2 (7.10.1631, 6.1, 30.3, 6.7.1632, 5.1, 5.4, 5.7.1633). GA Tholen, Hervormde gemeente
te Poortvliet, inv.nr. 1 (27.9.1666, 20.8.1670, 17.5.1673, 5.5.1688, 1.6.1695); Hervormde gemeente te Stavenisse, inv.nr. 2 (12.8.1638,
13.4.1678); Hervormde gemeente te Sint Maartensdijk, inv.nrs. 2 (13.5.1659), 3 (26.6.1684, 4.5.1688, 9.10.1692); Hervormde gemeente te
Scherpenisse, inv.nr. 1a (10.8.1638).
151 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 1 (10.7, 9.10, 10.11, 7/8.12.1607, 15.4.1608).
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naar wens en bleef regelmatig achterwege. Niettemin werd deze steeds weer hervat, zoals in 1744 toen in
de classicale wetten werd vastgelegd dat een kerk en een school tenminste een keer in de vier jaar bezocht
moesten worden. In 1779 werd dat teruggebracht tot eenmaal per drie jaar om in 1786 te worden bepaald
tot een keer in de vijf jaar.152
Net zoals elders slaagde de classis Schouwen-Duiveland er niet in om bij de visitatie de scholen van de
grote steden te blijven betrekken. Al in 1607 had een van de twee burgemeesters van Zierikzee meegedeeld
dat het bezoeken van de scholen uitsluitend een bevoegdheid van het stadsbestuur was. In 1627 deed de
classis een nieuwe poging de schoolvisitatie ook in de stad Zierikzee te laten houden. De magistraat wilde
er niet van weten. Omdat de classis daarvan geen afstand wilde doen was de oplossing pragmatisch van
aard. De classis gaf de predikanten van Zierikzee opdracht de scholen te visiteren en daar verslag van te
doen. Daarvan kwam niets en omdat de magistraat bij zijn standpunt bleef – het stadsbestuur weigerde
nogmaals in 1633 – bleef de visitatie van de scholen achterwege. Een laatste poging deed de classis in 1662.
De gedeputeerden informeerden tijdens hun bezoek aan de kerkenraad naar de toestand van de scholen
en de daar gebruikte boeken. Zij kregen als antwoord dat het toezicht een zaak van het stadsbestuur was.
Een ouderling, tevens scholarch, bevestigde dat dit naar behoren plaatsvond.153 Daarentegen werd de gedeputeerden in de smalstad Brouwershaven niets in de weg gelegd.
Incidenteel werd de toegang van de school geweigerd. Het belangrijkste argument om zich
tegen de visitatie te verzetten, was de wijze van
benoeming. De schoolmeester van Bruinisse, Cornelis Heijndricksen van Sprundel, was door de ambachtsheer in 1667 benoemd. De kerkenraad had
echter een ander tot voorzanger benoemd. Daarom
weigerde de schoolmeester de visitatoren toe te laten in zijn school. Aan de oproep om voor de classis
te verschijnen gaf hij geen gevolg. Een poging om
via de ambachtsheer alsnog de school te kunnen visiteren, liep in 1672 op niets uit.154 Afgezien van dit
incident werd de visitatie op het platteland niets in
de weg gelegd.
Door deze ontwikkelingen bleef alleen in de
classis Schouwen-Duiveland de visitatie in stand.
Formeel althans, want tijdens de bezoeken werd
als regel weinig aandacht meer gegeven aan de
school. Een voorstel van ds. Petrus Haack uit Sommelsdijk om daarin verandering aan te brengen
met Zuid-Holland als voorbeeld, ingediend in 1781,
bleef onuitgevoerd.155 De Zeeuwse classes hadden
daardoor een van de middelen tot controle van het
onderwijs uit handen gegeven.
ds. Petrus Haack (Rijksmuseum, Amsterdam).
152 Idem, inv.nrs. 1 (12.11.1608, 25.2, 29.4, 29/30.7.1615, 24.2, 27.4, 27.7.1616), 2 (24.4.1641), 3 (9.4, 5.11.1681), 5 (25.8.1744), 72 (hoofdstuk 3),
73 (hoofdstuk VI), 75a (hoofdstuk 6).
153 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 1 (28.4.1627, 27.4.1633); Kerkenraad Hervormde gemeente te Zierikzee,
inv.nr. 2 (19.9.1662).
154 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 3 (4.11.1666, 23.2, 30.3.1667, 28.10.1671, 24.2.1672). Van Lieburg, Een
eiland na de Reformatie, 127.
155 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 6 (10.10.1781).
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Visitatie in Staats-Vlaanderen
Zoals opgemerkt bleef binnen de classes Walcheren, Zuid-Beveland en Tholen en Bergen op Zoom de visitatie van de scholen vanaf de zeventiende eeuw achterwege. Alleen bij problemen benoemde de classis
gedeputeerden die zich ter plekke op de hoogte stelden van de situatie. Op initiatief van de Raad van State
kwam het daarentegen wel tot een (kortstondige) visitatie van de scholen in Staats-Vlaanderen en het Brabantse deel van de classis Tholen en Bergen op Zoom.
De Raad van State besloot in 1719 de drie classes aan te schrijven om nadere inlichtingen omdat niet alle
schoolmeesters naar behoren hun functies zouden vervullen. In de loop van het volgende jaar startten de
classes Walcheren en Zuid-Beveland met hun onderzoek. Er waren op dat moment achttien schoolmeesters werkzaam in het ressort van de classis Walcheren. Slechts één schoolmeester oefende niet in eigen
persoon zijn functie uit. Het ging om de 74-jarige Pieter Slock in Waterlandkerkje, die een substituut
had. De classis Zuid-Beveland volstond met een zeer summier rapport: alle schoolmeesters in Hulst en het
Hulsterambacht waren door gedeputeerden bezocht en er was niets aan te merken. De classis Tholen en
Bergen op Zoom ontplooide geen enkele activiteit om te voldoen aan het verzoek van de Raad van State.156
Op verzoek van de classis Walcheren had de Raad van State besloten om aan de drie classes jaarlijks een
bedrag van 125 gulden toe te kennen ter dekking van de kosten van de visitatie. De classis Zuid-Beveland
had bezwaren tegen de voorwaarden in dit besluit omdat daarin stond dat het ging om de visitatie van de
kerken en niet alleen om de scholen. Kerkvisitatie was de vrijheid van de classes om daartoe wel of niet te
besluiten evenals het bepalen van de werkwijze. Zuid-Beveland verzocht de andere classes om hun mening. De classis Tholen en Bergen op Zoom hulde zich opnieuw in een stilzwijgen. De classis Walcheren
antwoordde de bezwaren niet te delen. De toevoeging over de kerken had betrekking op de classes Maastricht en ’s-Hertogenbosch, die al eerder een dergelijke vergoeding hadden gekregen. De classis Zuid-Beveland was weliswaar niet gerustgesteld, maar besloot zich niet op principiële gronden te verzetten. Wel
schreef de classis, in voorzichtige bewoordingen, aan de Raad om hun bedenkingen te kennen te geven.
Die wilde echter van geen wijken weten ten aanzien van de gevraagde visitatie. De Raad besloot op 16
september 1720 geen genoegen te nemen met het zeer summiere rapport van de Zuid-Bevelandse classis
dat ze eerder dat jaar hadden gekregen en weigerde de uitbetaling van de 125 gulden. Als voorbeeld werd
toegezonden het visitatieverslag van de kerken en scholen in Peelland.157
In 1721 en 1722 gingen de classes Walcheren en Zuid-Beveland opnieuw over tot het visiteren van de
scholen. Ze zonden daartoe ieder twee predikanten uit hun midden naar Staats-Vlaanderen om daar in
alle plaatsen te informeren naar de schoolmeesters. Omdat de onkosten van de jaarlijkse visitatie het bedrag van 125 gulden te boven gingen, besloot de classis Walcheren het onderzoek in 1723 langs schriftelijke weg uit te voeren. Na 1723 vonden dergelijke visitaties door de classis Walcheren niet meer plaats. De
classis Zuid-Beveland had al vanaf 1722 de visitatie achterwege gelaten. De Raad van State ondernam geen
actie om de beide classes te herinneren aan hun plicht tot de visitatie.158
Op het lokale vlak hebben zowel de magistraten als de kerkenraden deze stopzetting niet betreurd.
Van hun kant waren er allerlei bezwaren. Het was een ‘nieuwigheijt hier ongebruijkelijck’, de schoolmeester werd niet betaald en aangesteld door de Raad van State (Breskens en Sluis), men kende een eigen visitatie (Breskens), het werd beschouwd als classikale heerszucht omdat een dergelijke visitatie in Walcheren
niet werd gehouden (Sint Anna ter Muiden), de visitatie kon niet geschieden zonder toestemming van het

156 ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 11 (5.10, 2.11, 7.12.1719, 1.2, 7.3, 5.6, 4.9.1720); Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 7 (4, 31.10.1719, 3.1-27.8.1720);
Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 6 (3.10.1719).
157 ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 11 (4.9, 1, 15.8.1720); Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 7 (17.9, 19.11, 3.12.1720, 21.1, 4.3, 1.4.1721), 15 (9.7, 5,
8.9.1720, 27.1.1721), 35 (16.9.1720); Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 6 (1.10.1720, 1.4.1721).
158 ZA, Classis Walcheren, inv.nrs. 11 (4.6.1721, 5.3.1722, 15.4.1723), 14 (6.4.1752); Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 7 (27.5, 2, 8, 29.7.1721), 15 (9,
29.7.1721).
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college ’s Lands van de Vrije (Groede) of de schoolmeester was benoemd door de magistraat (Hulst). Na
ruggespraak met de lokale magistraat of het genoemde college en na navraag bij andere kerken waren de
betreffende kerkenraden met tegenzin ertoe overgegaan om de visitatoren te ontvangen. In deze omstandigheden waren zij wel de laatste die het verdwijnen van de visitatie betreurden.159
In 1750 lieten de Staten-Generaal een plakkaat verschijnen gericht tegen huwelijken van gereformeerden met rooms-katholieken. Tegelijkertijd werden de predikanten opgedragen om nauwkeurig toezicht
te houden op het naleven van de bepalingen in het schoolreglement. Ook werden de classes gelast om
onder meer aan dit aspect aandacht te geven bij de visitatie van de kerken en scholen. Naar aanleiding
daarvan besloot de classis Walcheren dat, nu de Staten-Generaal ervan uitgingen dat de visitatie moest
plaatsvinden, dit het beste kon geschieden door de ‘Vlaamse kreitsen’ of districten. De kreits van Sluis
ontwierp daartoe een voorstel, dat voor commentaar werd toegezonden aan de overige drie kreitsen. De
opzet van de hand van de Sluise predikant ds. Jacob Masson was zeer uitvoerig en bevatte onder meer het
voorstel voor een nauwkeurig onderzoek naar de vorderingen van de leerlingen. Evenals in 1719 wilde de
classis niet meewerken aan een kerkvisitatie en zich beperken tot de schoolmeesters. De kerkenraden in
Staats-Vlaanderen waren het daar niet mee eens en tekenden protest aan. De kerken stelden zich op het
standpunt dat zij zich moesten schikken naar de bevelen van de Staten-Generaal. Uiteindelijk vond men
elkaar in een compromis, dat werd vastgesteld in de classisvergadering van 6 september 1752: de Vlaamse
kreitsen kregen de vrijheid om een kerk- en schoolvisitatie te houden mits zij jaarlijks daarvan verslag
zouden doen en alle voorvallen mededelen aan de classis, die daarover bindende uitspraken zou doen.
Weliswaar werden initiatieven ontplooid om te komen tot het invoeren van deze visitatie, maar in 1753
werd besloten tot uitstel.160
De zaak van de visitatie kwam opnieuw ter tafel in 1754. De Sluise kreits wendde zich buiten de classis
om tot de Raad van State met het verzoek om toestemming tot de kerk- en schoolvisitatie in hun ressort
en om een vierde deel van het daarvoor beschikbare bedrag van 125 gulden. De classis had moeite met
deze gang van zaken en drukte de ambtsbroeders op het hart zich bij de visitatie vooral te houden aan de
Zeeuwse kerkorde en het compromis van 1752. De Raad van State besloot op 19 december 1754 opdracht
te geven om de twee jaar een kerk- en schoolvisitatie te houden in de vier Vlaamse kreitsen. De Raad verzuimde echter om dit besluit ter kennis te brengen van de Classis Walcheren.161
Toen twee jaar later, in 1756, het besluit alsnog werd toegezonden, zette de classis de bezwaren tegen
de kerkvisitatie nog eens uiteen. Die was geregeld in de Zeeuwse kerkorde. Uitvoering van de bevelen
van de Raad van State zou een terzijdestelling van die kerkorde inhouden. Alleen de classes konden een
besluit nemen tot kerkvisitatie en niet de Raad van State. De classis wist zich gesteund door de Staten
van Zeeland, die zich steeds op het standpunt hadden gesteld dat de kerkorde van Zeeland ook gold voor
de kerken in Staats-Vlaanderen omdat zij tot Zeeuwse classes behoorden. De classis besloot de recent benoemde raadpensionaris van Zeeland, Jacob du Bon, te raadplegen. Conform diens advies besloot de classis op 7 april 1757 zich te excuseren voor de kerkvisitatie. Eerst op 24 maart 1758 nam de Raad van State
een besluit. De Raad had zich laten overtuigen door de argumenten van de classis en besloot de besluiten
uit 1720 en 1754 in te trekken. Het verzoek van de kreits van Sluis om de visitatie te laten doen door predikanten uit Staats-Vlaanderen werd afgewezen. Tot slot werden de eerdere besluiten over het vergoeden
159 NA, Raad van State, inv.nr. 755 (4/11.6.1722). ZA, Hervormde gemeente te Breskens, inv.nr. 2 (11, 20.5.1722); Hervormde gemeente te
Groede, inv.nr. 2 (10-20.5.1722); Hervormde gemeente te Sint Anna ter Muiden, inv.nr. 2 (1.9.1720). GA Hulst, Hervormde gemeente te
Hulst, nr. 55 (8.6-31.8.1720, 17.4.1721). Van Melle, De Hervormde gemeente van Breskens’, 97-98.
160 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten-Generaal, 1750 (3.6). ZA, Classis Walcheren, inv.nrs. 14 (4.3-4.11.1751,
2.3-6.9.1752), 30 (nrs.1511, 1.3.1751; 1546; 1558, 2.8.1752); Hervormde gemeente te Aardenburg, Acta kerkenraad, 1721-1754 (16.5.1753);
Hervormde gemeente te Eede, Acta kerkenraad, 1748-1760 (29.12.1752); Hervormde gemeente te Sluis, inv.nrs. 11 (25, 28.5, 1, 22.6,
14.9.1752), 12 (26.10, 2.11.1752, 10.5.1753).
161 ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 378 (19.12.1754); Classis Walcheren, inv.nrs. 14 (5.9-5.12.1754), 30 (nrs.1597, 18.7.1754; 1598, 5.8.1754; 1610,
7.11.1754; 1611, 19.11.1754; 1648, 7.10.1756), 38 (26.8, 19.12.1754).
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van de onkosten buiten werking gesteld en alle verdere verzoeken om vergoeding van onkosten afgewezen. De classis Walcheren kon tevreden zijn. De
Zeeuwse lobby om onder de visitatie uit te komen,
was succesvol geweest.162
Opvallend verschillend was de situatie in
Staats-Brabant en de Landen van Overmaze waar de
visitatie een vast ritueel was en bleef tot het einde
van de Republiek. Ook in het Brabantse deel van de
Classis Tholen en Bergen op Zoom was dat het geval.163 Ongetwijfeld heeft druk vanuit Zeeland het
besluit van de Raad van State in 1758 uitgelokt. Een
belangrijke factor was dat de Zeeuwse Staten invloed konden uitoefenen door hun vertegenwoordiging in de Raad van State. In een gemeenschappelijke afkeer van Haagse inmenging hadden voor
deze keer de politieken en kerkelijken met succes
de handen ineen geslagen. De gewestelijke autonomie had het hier gewonnen van het centralisme
van de generaliteit. Daarbij was voorbij gegaan aan
mr. Jacob du Bon, raadspensionaris van Zeeland, 1757-1760 (ZA,
het feit dat de visitatie een nuttig instrument kon
Zelandia Illustrata, IV, 254).
zijn om het gereformeerde onderwijs te controleren. Echter, noch aan landelijke inmenging noch
aan bovenlokale bemoeienis was van kerkelijke zijde behoefte. De belangen van het gereformeerde onderwijs kon volgens hen in voldoende mate op lokaal niveau worden behartigd.

Classicaal Schoolreglement
Zowel op gewestelijk als op plaatselijk niveau werd het nodige gedaan aan reglementering van het onderwijs. Initiatieven daartoe konden ook worden genomen door de classes vanwege hun bemoeienis met het
onderwijs. Alleen de classis Zuid-Beveland heeft dit overwogen. Op 7 februari 1583 werd besloten een reglement te ontwerpen voor de schoolmeesters. De reden daarvan zal zijn gelegen in het feit dat de vaststelling van de Zeeuwse schoolorde op zich liet wachten. Het voornemen werd echter niet uitgevoerd want de
Staten stelden een dag later de schoolorde vast. De classis gaf vervolgens de schoolmeesters in hun ressort
opdracht zich te houden aan deze orde.164
In 1677 besloot dezelfde classis opnieuw een eigen schoolreglement vast te stellen. De wens om meer
eenheid te brengen in het onderwijs was daarvoor het belangrijkste motief. Ook heeft het besluit vermoedelijk verband gehouden met een geval van simonie dat eerder dat jaar speelde bij de benoeming van een
nieuwe schoolmeester in Kruiningen. Het reglement bevatte niet alleen bepalingen voor de schoolmeester, maar ook voor de voorzanger en de koster, ervan uitgaande dat deze drie functies door een persoon

162 ZA, Classis Walcheren, inv.nrs. 15 (2.9, 16.12.1756, 7.4.1757), 30 (nrs. 1634, 11.6.1756; 1648, 7.10.1756; 1673, 3.2.1757; 1684, 7.4.1757), 38
(18.8.1756, 24.3.1758), 38 (18.8.1756, 24.3.1758). Het besluit van 24 maart 1758 werd ook toegezonden aan de Classes Zuid-Beveland
en Tholen en Bergen op Zoom, die geen activiteit hadden ontplooid ten aanzien van de visitatie. ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 10
(3.5.1758), 33 (24.3.1758); Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nrs. 8 (4.7.1758), 13 (24.3.1758).
163 NA, Raad van State, inv.nr. 1132 (Verbaal visitatie kerken en scholen door gecommitteerden van de classis Tholen en Bergen op Zoom,
exh. 13.7.1785). Munier, ‘Over onderwijs en onderwijzers in de Landen van Overmaze’, 83-92; Roosenboom, De dorpsschool in de Meierij
van ’s-Hertogenbosch, 4-5, 149-150.
164 Bouterse, Classicale Acta, 402 (7.2.1583), 407 (3.10.1583).
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werden vervuld. Het reglement was, anders dan in 1583, bedoeld om in elk dorp gebruikt te worden. Niet
in de stad Goes omdat die al een eigen schoolreglement kende. Bij de samenstelling van het reglement was
gebruik gemaakt van de Zeeuwse schoolorde, het schoolreglement van de Staten-Generaal, het schoolreglement van de stad Goes en van lokale reglementen die in gebruik waren op Zuid-Beveland. Vooraf werd
het voor commentaar toegezonden aan alle predikanten. Vervolgens besloot de classis op 16 augustus 1678
dat elke predikant aan zijn ambachtsheer zou vragen om het reglement goed te keuren. Vrijwel nergens
lukte dat. In 1684 en 1690 besloot de classis nog eens pogingen te doen om in die plaatsen waar nog geen
schoolreglement was vastgesteld, het door de classis opgestelde voorbeeld ingevoerd te krijgen.165 Ook nu
was dat tevergeefs. De oorzaak lag in de omstandigheid dat het reglement als te uitvoerig werd ervaren
voor de dorpsschoolmeester. Het telde maar liefst 36 artikelen waarvan er 22 aan de schoolmeester waren
gewijd. Veel belangrijker was dat de ambachtsheren de goedkeuring weigerden of geen medewerking gaven.166 Daarin heeft een rol gespeeld dat in het classicale schoolreglement beperkingen stonden, die als
niet aanvaardbaar werden beschouwd. Zo was opgenomen dat de schoolmeesters geen ambten mochten
vervullen, die naar het oordeel van de kerkenraad hinderlijk konden zijn voor de school. In ieder geval zal
een deel van de ambachtsheren dit hebben ervaren als een beknotting van hun bevoegdheden. Ten slotte
kan de weigering niet los worden gezien van het aanstellen van schoolmeesters door de ambachtsheren
zonder overleg met de kerkenraden zoals meermalen gebeurde en waarover hierna uitvoeriger.167
Voor zover bekend was Borssele de enige plaats waar het reglement in 1681 werd ingevoerd toen een
nieuwe schoolmeester werd benoemd. De verklaring daarvoor is dat deze heerlijkheid in het bezit was
van de stad Goes. Het reglement van die stad had als voorbeeld gediend en de magistraat zal geen bezwaar
hebben gezien in de beperkende bepalingen.168

Bescherming van de schoolmeesters
De classes meenden dat het ook hun taak was om schoolmeesters te beschermen tegen willekeur en onrechtvaardig handelen. Floris Pauwelssen Waeijs was in 1594 schoolmeester in Haamstede geworden.
Toen hij oud geworden was en zijn krachten afnamen, deed de ambachtsheer van Haamstede vanaf 1620
pogingen om van hem af te komen. De classis Schouwen-Duiveland nam het op voor de toen 67- of 68-jarige Waeijs: ‘dat soo een oud getrouw dienaar in syn hoogen ouderdom niet en behoort versteeken te zyn
van syn ordinaris stipendium voor syn leeven’. Uiteindelijk werd een nieuwe schoolmeester benoemd en
liep de interventie van de classis om Waeijs een toelage te bezorgen op niets uit. Wel toonde dit geval aan
dat de schoolmeesters bij problemen een beroep konden doen op de classes.169
Met succes intervenieerde in 1691 de classis Zuid-Beveland voor Paes Janssen, schoolmeester in Driewegen. Zijn gedrag had veel te wensen overgelaten. Omgang en dansen met getrouwde vrouwen, dronkenschap en vechtlust waren de belangrijkste mankementen. Over dat alles deed hij schuldbelijdenis met
de belofte zich voortaan stichtelijk te zullen gedragen. De classis adviseerde het collegium qualificatum
om Janssen te ontheffen van de schorsing als voorzanger. De ambachtsheer van Driewegen had echter
besloten Janssen het schoolhouden te verbieden. De classis vond deze handelwijze van de ambachtsheer

165 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 3 (13.10, 9.11, 14.12.1677, 16.8, 12.10.1678), 4 (6.10.1683, 5, 11.1.1684), 5 (12.9.1690);
Handschriftenverzameling, Aanwinst 1960 nr. 17, inv.nr. 129.
166 GA Borsele, Hervormde gemeente te Nisse, inv.nr. 2 (10.8.1686).
167 Een vergelijkbaar initiatief in Holland, in de Classis Schieland, in de jaren dertig van de achttiende eeuw, strandde eveneens. Van der
Hoeven, ‘Schoolmeesters binnen de classis Schieland’, 67.
168 GA Borsele, Hervormde gemeente te Borssele, inv.nr. 2 (13.2.1681). Bij de aanstelling van de volgende schoolmeester vond geen
ondertekening plaats omdat na onderzoek het reglement bleek te ontbreken in de acta van de Classis Zuid-Beveland. Idem (18.7.1746,
2.5.1748).
169 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 487 (26.4.1622, 7.1 en 25.7.1623); 1237 (brief van de Classis Schouwen-Duiveland, 5.10.1622). GA
Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 1 (29.7.1620, 27.10.1621, 23.2-7.9.1622, 6.9.1623); Hervormde gemeente te
Zierikzee, inv.nr. 54 (3.8.1623).
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onjuist en besloot twee predikanten af te vaardigen om hem over te halen Janssen weer toestemming te
geven zijn school te openen. Dankzij die interventie kon Paes in Driewegen blijven.170
In 1683 kwam de schout van Sint Philipsland bij de classis Tholen en Bergen op Zoom zijn beklag doen
over de schoolmeester aldaar. Hij zou een rekest hebben geschreven dat tegen de schout was gericht en
waarin deze als een schelm werd aangeduid. Dat verzoekschrift was getekend door bijna alle leden van
de kerkenraad. De schoolmeester kon zich vrijmoedig verweren en legde uit dat het ging om een ruzie
tussen de schout en de schepenen. De classis zag geen enkele aanleiding iets tegen de schoolmeester te
ondernemen.171

3.7

De kerkenraden van de gereformeerde gemeenten

De taak van de kerkenraden was op de eerste plaats gericht op de verkondiging van Gods Woord en het
toezicht op de gemeente. Maar vanzelfsprekend had ook datgene dat indirect daaraan kon bijdragen hun
belangstelling. In de nog te belichten memorie die de Vlissingse kerkenraad in 1733 opstelde klonk een
helder geluid. De bemoeienis met het onderwijs bleek ‘uit de natuur der saek self dewijl de scholen zijn als
queeckerijen waeruit soowel kerk- als borgerstaet gebout moet worden en dienvolgens is het de pligt der
opsienderen daerop agt te geven als behorende onder de kudde over dewelke sij amptshalven gestelt zijn
(Handelingen 20:28), verpligt ook in desen te ijeveren dat alles eerlijk en met orde geschiede (1 Corinthe
14:40)’.172
Vanuit een dergelijke visie lag er voor de gereformeerde kerkenraden een belangrijke taak weggelegd
om te zorgen dat het onderwijs dienstbaar was aan de kerk. Naast een nauwe bemoeienis met het aanstellen van schoolmeesters was het belangrijk om regels vast te stellen. Ook het toezicht op het onderwijs
kreeg aandacht. In al die contacten speelden de verhoudingen tussen de kerkenraden en de schoolmeesters een grote rol. Naast die aspecten worden in deze paragraaf ook de verschillen tussen de steden en het
platteland en hun verhouding tot de classes betrokken.

Reglementen
Stelden in de steden de magistraten reglementen vast voor het onderwijs, op het platteland waren het de
kerkenraden die daartoe het initiatief namen. De helft van de Zeeuwse kerkenraden op het platteland – 40
van de 79173 - ging daartoe over waarbij het reglement als regel werd vastgesteld door het collegium qualificatum. Omdat de ambachtsheer of diens vertegenwoordiger daarvan deel uit maakte, kreeg het diens
goedkeuring en dat gold ook voor het lokale bestuur. Het oudste reglement werd in Grijpskerke in 1612
vastgesteld. Het laatste, voor de eerste Onderwijswet van 1801, was dat van Burgh in 1799. In Meliskerke
werd nog kort voor de vaststelling van de wet een reglement vastgesteld, maar daar waren al eerder reglementen van kracht. Deze reglementen bevatten veelal ook bepalingen voor de voorzanger, de koster en de
consistoriedienaar als deze functies gecombineerd waren met die van schoolmeester. Vaak werd bij een
nieuwe benoeming het reglement nagezien. Voor zover nodig of wenselijk werd bij die gelegenheid een
nieuw reglement vastgesteld of in het oude wijzigingen aangebracht.
De belangrijkste aanleiding voor de vaststelling van lokale regels was dat de bepalingen in de Zeeuwse
schoolorde onvoldoende en ontoereikend werden gevonden.174 Daarom dienden de reglementen vooral
om aanvullende regels vast te leggen, zoals over de hoogte van de schoolgelden. De gewestelijke schoolor-

170
171
172
173
174

ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 5 (10, 17.10.1690, 3, 9.1, 6.2, 20, 27.3.1691).
ZA, Classis Tholen en Sint Philipsland, inv.nr. 5 (10.8.1683). Van Manen, ‘Uit het leven van een dorpsschoolmeester’, 166-167.
GA Vlissingen, Kerkenraad Hervormde gemeente te Vlissingen, inv.nr. 305 (5.12.1733).
Zie bijlage 2.
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Zonnemaire, inv.nr. 1 (16.12.1660).
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de werd daarmee niet buiten werking gesteld. In een deel van de reglementen werd naar die regeling verwezen.175 Ook werd wel vastgelegd dat ze geacht werden in het lokale reglement te zijn opgenomen.176 In
plaatsen waar geen schoolreglement werd vastgesteld of waar dat in vergetelheid was geraakt, bleef de
Zeeuwse schoolorde van toepassing.177 Daarenboven bleef de provinciale schoolorde prevaleren boven de
lokale verordening. Zo verzocht de schoolmeester van Westkapelle in 1771 tevergeefs om intrekking van
de bepaling dat hij de toestemming nodig had van het collegium qualificatum voor het aanstellen van een
ondermeester. De kerkenraad wees dat af onder verwijzing naar de Zeeuwse schoolorde.178
In Staats-Vlaanderen en in het Committimus kwam het vrijwel niet voor dat dergelijke reglementen
werden vastgesteld. De belangrijkste reden was de gedetailleerdheid van de schoolreglementen die de
Staten-Generaal hadden vastgesteld. Daardoor was er nauwelijks behoefte aan aanvullende bepalingen.
Ten aanzien van de dorpen werd in onder meer Groede een dergelijk reglement vastgesteld, maar ook in
dat geval bleef het schoolreglement van de generaliteit van kracht.179 De kwaliteit van dit schoolreglement
was zodanig dat verschillende bepalingen werden overgenomen in een aantal Zeeuwse reglementen.
Soms met expliciete verwijzingen naar de verschillende artikelen.180 Elders, zoals in Grijpskerke, werd de
schoolorde van de stad Middelburg zo deugdelijk bevonden, dat de schoolmeester gehouden was die na te
komen.181 Voor de vaststelling van schoolreglementen werd gebruik gemaakt van voorbeelden uit andere
dorpen. Zo heeft het reglement van ’s-Gravenpolder uit 1740 gediend als voorbeeld voor het opstellen
van het reglement in Biezelinge in 1748, dat van Heinkenszand in 1758 en dat van ’s-Heer Abtskerke in
1759. Net zoals bij de reglementen in de steden werden de bepalingen in de achttiende eeuw steeds verder
gedetailleerd en uitgebreid. Het reglement van Kloetinge uit 1778 bevatte negentien artikelen over de
schoolmeester, negen meer dan in het reglement van 1721.
Naast regulering van het onderwijs dienden de reglementen ook om allerlei ge- en verboden vast
te leggen. Soms was dat dan ook de aanleiding om zulke regels op te stellen. Zo was de nalatigheid van
schoolmeester Cornelis Horthemels in 1622 reden voor de kerkenraad van Groede om een schoolreglement vast te stellen. Hierin werden bepalingen opgenomen over onder meer de schooltijden, verboden
activiteiten onder schooltijd en het toegestane verzuim.182

Toezicht
De kerkenraden, en in het bijzonder de predikanten, hadden een toezichthoudende taak ten aanzien van
het onderwijs. Die taak werd nog eens bevestigd tijdens de provinciale synode van 1620. In het kader van
de maatregelen tot verbetering van het onderwijs, in het bijzonder van de catechese, werd de kerkenraden
opgedragen om ‘goede inspectie [te] nemen op de schoolen’ waartoe zij moesten verzoeken ‘d’assistentie
van eenighe uuijtten edele magistraet’.183 De visitatie diende een kerkelijk doel. In Vlissingen bijvoorbeeld
had de kerkenraad in 1619 besloten om door middel van de visitatie aan te dringen op het beter leren
van de catechismus.184 Ook op het platteland werd op die wijze toezicht uitgeoefend. De kerkenraden van

175 In de reglementen van Aagtekerke, Colijnsplaat, Domburg, Dreischor, Meliskerke, Noordgouwe, Ouwerkerk en Scherpenisse. Ook in de
van overheidswege vastgestelde reglementen van Bruinisse en Brouwershaven wordt verwezen naar de Zeeuwse schoolorde.
176 Wissenkerke, 1760.
177 NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 294 (Brieven Gemeenten Aagtekerke, Domburg en Grijpskerke, 29.3, 9.4.1799).
178 ZA, Hervormde gemeente te Westkapelle, inv.nr. 2 (20.10.1771).
179 ZA, Hervormde gemeente te Groede, inv.nr. 1 (25.4.1667). Om soortgelijke redenen bleef het aantal reglementen op het platteland in
Utrecht beperkt. De Booy, Weldaet der scholen, 28.
180 ZA, Hervormde gemeente te Aagtekerke, inv.nr. 2 (1.10.1738).
181 ZA, Retroacta Burgerlijke stand, inv.nr. 215c, met daarin Acta kerkenraad Gereformeerde gemeente te Grijpskerke (8.2.1609, 25.3.1612, art.
V).
182 ZA, Hervormde gemeente te Groede, inv.nr. 1 (30.1.1622).
183 Reitsma en Van Veen, Acta, 162.
184 GA Vlissingen, Kerkenraad Hervormde gemeente te Vlissingen, inv.nr. 302 (3.8.1619).
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Hoek en Grijpskerke hadden in 1603 en 1604 besloten tot het visiteren van de school.185 Niet alle kerkenraden hebben deze opdracht uitgevoerd. In de grote steden waren in bijna alle colleges van scholarchen
predikanten opgenomen. Weliswaar handelden zij daar niet namens de kerkenraden, maar zij konden er
wel de kerkelijke belangen behartigen.
De uitzondering was Zierikzee, waar het college van scholarchen uitsluitend uit leden van het stadsbestuur bestond. Daar gingen de predikanten van de Nederduitse gereformeerde gemeente met hun ouderlingen zelfstandig op visitatie in de scholen, met uitzondering van de Latijnse school, in ieder geval vanaf
1651. Aan dit gebruik kwam na zes jaar een einde, vermoedelijk vanwege bezwaren van het stadsbestuur
die dit een taak vond van scholarchen. In 1682 stelde een van de predikanten voor om, met kennisgeving
aan de scholarchen, elke maand de scholen te bezoeken en te informeren naar het godsdienstonderwijs.
Het voorstel werd weliswaar aangenomen, maar blijkbaar is het niet gekomen tot uitvoering. Vermoedelijk hebben de scholarchen zich daartegen verzet.186 In Brouwershaven, waar in de tweede helft van de
zeventiende eeuw het college van scholarchen alleen uit leden van de magistraat bestonden, werden de
scholen ook gevisiteerd door vertegenwoordigers van de kerkenraad.187
De herhaaldelijke verwaarlozing van het toezicht door de scholarchen bracht de Vlissingse kerkenraad
in 1656 op de gedachte zelf het initiatief te nemen om dit weer in te voeren. Met de wens tot verbetering
van het godsdienstonderwijs als aanleiding besloot de kerkenraad dat voortaan viermaal per jaar de scholen bezocht zouden worden. Iedere predikant – er waren er op dat moment zes - ging met zijn oudste
ouderling op pad, vergezeld van een schepen of een raadslid. Ook deze visitatie heeft niet lang stand gehouden want in 1663 besloot de magistraat opnieuw gedeputeerden voor het bezoeken van de scholen aan
te wijzen. Acht jaar later wees de magistraat weer gedeputeerden aan, maar bepaalde tegelijkertijd dat
deze met de predikanten op pad moesten gaan.
In 1690 wilde de kerkenraad een soortgelijk initiatief nemen met dezelfde aanleiding. Hij zag ervan
af omdat de magistraat voornemens leek daartoe een besluit te nemen. Gewerkt werd aan een voorstel
dat inhield dat de scholen bezocht zouden worden door een schepen met de twee oudste predikanten.
Maar ook dat lijkt geen doorgang te hebben gevonden. Daarom besloot de kerkenraad zes jaar later zelf
dit bezoekwerk ter hand te nemen, nu tweemaal per jaar – in mei en november - door alle predikanten in
hun wijken, samen met hun ouderlingen. Maar ook dit initiatief verwaterde. De kerkenraad beperkte zich
ertoe de Vlissingse magistraat te blijven wijzen op het belang van een goed toezicht. Uiteindelijk leidde
dat tot het revitaliseren van het college van scholarchen in 1709.188
Met een nieuw college van scholarchen was nog niet het onderwijs verbeterd. In 1733 maakte de kerkenraad zich zorgen, wat ertoe leidde dat de predikanten Du Pon en Andriessen met ouderling Grindet
een memorie opstelden. Illustratief is dat het stuk begint met een uitvoerige motivatie waarom de kerk
belang stelde in het onderwijs onder verwijzing naar kerkelijke en overheidsbepalingen. Tweemaal per
jaar, in mei en november, moest elke predikant de scholen in zijn wijk bezoeken, vergezeld door een van
de ouderlingen. De dominees moesten de namen van de bezochte schoolmeesters en schoolvrouwen noteren en de lijstjes inleveren bij de kerkenraad. De koster zou het bezoek gaan aankondigen bij de betrokkenen. De predikanten kwamen niet met lege handen. Voor de beste leerlingen moesten ze prijsjes meenemen en om dat te bekostigen deed de kerkenraad een beroep op het stadsbestuur. Ook bij de inhoud van de

185 ZA, Retroacta Burgerlijke stand, inv.nr. 215c, Acta kerkenraad Grijpskerke (9.5.1604, 4.12.1611); Hervormde gemeente te Hoek, inv.nr. 1
(29.3.1603).
186 GA Schouwen-Duiveland, Kerkenraad Hervormde gemeente te Zierikzee, inv.nrs. 1 (8.6, 9, 16.11.1651, 14.1, 12.2, 5.3.1654, 25.1, 8.2.1657),
4 (27.9.1682). Of deze visitatie ook voor 1651 voorkwam, kan niet worden vastgesteld wegens het ontbreken van de acta van de
kerkenraad.
187 ZA, Hervormde gemeente te Brouwershaven, inv.nrs. 3 (17, 18.2.1641), 4 (16.4.1646), 7 (1.7.1757).
188 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 5050 (16.2.1656, 26.5.1663, 14.4.1671, 23.3.1709); Kerkenraad Hervormde gemeente te Vlissingen,
inv.nrs. 302 (19.2.1656), 304 (22.7.1690, 15.9, 16.10.1696, 25.8.1708, begin 1709).
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bezoeken werd uitvoerig stilgestaan. In dat kader kregen de visitatoren duidelijke aanwijzingen waarop
zij dienden te letten en naar welke aspecten onderzoek moest worden gedaan. De Vlissingse vroedschap
boog zich op 23 januari 1734 over de voorstellen en kon zich vinden in de intenties. De kerkenraad kreeg
dan ook het gevraagde fiat. Waren er klachten over schoolmeesters, dan kon de kerkenraad zich wenden
tot de scholarchen.
Had de kerkenraad klachten over het achterwege blijven van het toezicht door de scholarchen, zelf
brachten de weleerwaarde en eerwaarde heren het er niet beter af. In 1739 was er nog niets ondernomen.
Het bleek kennelijk ondoenlijk voor de predikanten om de eigen voorstellen tot uitvoering te brengen.
Verder dan het acht geven op de scholen door de predikanten en ouderlingen in hun wijken waren zij niet
gekomen. Hiermee maakten de heren zich ongeloofwaardig en daarom werd alsnog besloten de scholen
geregeld te bezoeken. Bovendien waren de uit te delen prijzen daarvoor een goede aanleiding. Vanaf dat
jaar werd dan ook geregeld verslag gedaan in de kerkenraadsvergaderingen. Tot 1742, want toen namen
de scholarchen deze taak over. De visitatie zelf was teruggebracht tot eenmaal per jaar. De twee predikanten, die tevens scholarch waren, deden van deze bezoeken verslag in de kerkenraadsvergadering. Na 1772
bleef ook dat achterwege, vermoedelijk omdat dit minder gepast werd geacht. Het ging immers om een
taak van scholarchen, die door de overheid waren aangesteld.189
In kleine steden en dorpen bleef de visitatie veelal achterwege, bleef het bij goede voornemens of werd
het na invoering weer nagelaten. Bijvoorbeeld in Borssele waar de kerkenraad in 1631 besloot om naar
aanleiding van de synodale bepaling van 1620 met enkele leden van het dorpsbestuur voortaan de school
om de drie weken te bezoeken. In 1654 besloot de kerkenraad van Sint Maartensdijk de visitatie ter hand
te nemen. Het jaar daarop werd de magistraat gevraagd daarvoor een aantal leden aan te wijzen. Maar van
continuering van de visitatie was geen sprake.190
Lijst van te onderzoeken zaken bij de visitatie van de school te Brouwershaven vanwege de kerkenraad:
1. Of de schoolmeester het schoolhouden wel begint en eindigt met de gebeden tot God?
2. Of in de school wel gebruikt worden stichtelijke en rechtzinnige boeken?
3. Of de kinderen in de school wel geleerd worden: 1. Het Onze Vader, 2. de Tien geboden, de Twaalf artikelen des geloofs,
het morgen- en avondgebed en het gebed voor en na het eten?
4. Of de kinderen van de meester aldaar wel onderwezen worden in de eerste beginselen der waarheid?
5. Of de meester in de kinderen wel tegengaat het vloeken en zweren, het liegen, het slaan en vechten met elkaar?
6. Of de meester de kinderen wel opwekt tot de vrees des Heeren, tot lezen, bidden, kerkgaan en tot gehoorzaamheid en
eren van hun ouders, overheden, predikanten.
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Brouwershaven, ‘Reglement des kerkenraads’, 1779.

In andere plaatsen kreeg de visitatie meer aandacht. Vaak was het alleen de predikant die regelmatig de
school bezocht. Dat deed bijvoorbeeld de dominee in het fort Liefkenshoek in het begin van de jaren dertig
van de achttiende eeuw. Hij keek de schriften van de leerlingen na en overhoorde de vragen die ze voor de
catechisatie hadden geleerd.191 In sommige dorpen werd het schoolbezoek opgedragen aan de predikant
en een ouderling, zoals de kerkenraden van Haamstede en Burgh in 1633, die van Zuidzande in 1663 en die
van Groede in 1707 besloten. De frequentie was eens in de maand of in de zes weken. Vanaf 1639 werd de

189 GA Vlissingen, Kerkenraad Hervormde gemeente te Vlissingen, inv.nrs. 305 (12.9-5.12.1733, 23.1, 6, 13.2.1734, 25.4, 18.6, 19.12.1739,
24.12.1740, 23.12.1741, 14.7.1742), 306 (16.5.1750, 3.2.1753, 18.5.1754, 17.5.1755, 22.5.1756, 18.6.1757, 17.6.1758, 14.7.1759, 21.11.1761),
307 (10.11.1764, 29.11.1766, 15.12.1770, 12.12.1772).
190 ZA, Hervormde gemeente te Borssele, inv.nr. 1 (23.11.1631). GA Tholen, Hervormde gemeente te Sint Maartensdijk, inv.nr. 2 (13.2,
14.4.1654, 8.7.1655).
191 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 7 (29.7.1721), 33 (brief van H.A. Minne, 1748).
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visitatie van de school in Terneuzen elke maand uitgevoerd door een predikant en een ouderling. In Sint
Philipsland werd de visitatie in 1761 op eenmaal per week bepaald, ook in dit geval door de dominee en
een kerkenraadslid.192 Tweemaal per jaar vond de visitatie plaats in Colijnsplaat, vanaf 1629. Dat gebeurde
door de dominee met twee ouderlingen.193 Elders, zoals in Heinkenszand, Wemeldinge en Oosterland,
gebeurde de visitatie door de predikant met een of twee leden van de magistraat. In Sint Laurens had de
kerkenraad in 1662 besloten om voortaan een- of tweemaal per jaar de school te laten bezoeken door de
predikant met een ouderling om zich op de hoogte te stellen van de ‘manire van onderwijzinghe’.194
Zoals al aangegeven kende men hier en daar ook in Staats-Vlaanderen de kerkenraadsvisitatie. Zo besloot de Waalse kerkenraad van Groede in 1689 de Franse school elke woensdagmiddag te laten bezoeken
door de predikant met een ouderling.195 Net zoals in Zeeland was van continuering van de visitatie nauwelijks sprake. In Aardenburg werden initiatieven daartoe genomen door de kerkenraad vanaf 1608 en 1610.
Opnieuw werd in 1677, 1681, 1713, 1729, 1734, 1743, 1787 en 1793 besloten om voortaan de scholen te visiteren. Maar in geen van die gevallen leidde dat tot continuering.196 Ook elders was dit in de achttiende eeuw
het geval. Elk jaar werd de school in Nieuwvliet bezocht door twee afgevaardigden van de magistraat en
twee uit de kerkenraad. Bij die gelegenheid werden ook prijzen uitgedeeld aan de beste leerlingen. Maar
na 1757 bleef dit achterwege. Tot slot Sas van Gent. De kerkenraad van deze vestingstad besloot in 1781 tot
een visitatie van viermaal per jaar door een van de beide predikanten met een ouderling. Nog geen drie
jaar hielden zij dit vol.197
Ook al was er geen sprake van continuïteit, dan was niettemin het toezicht als middel tot het bewaken
van de kwaliteit een nog lang beproefde benadering. Nog in 1800 werd in Nieuwerkerk een gemengde
commissie van toezicht ingesteld. Die bestond uit de baljuw en de secretaris namens de magistraat en de
predikant en een ouderling namens de kerkenraad.198 Het bewaken en controleren van de kwaliteit van
het onderwijs was een belangrijk element in het schoolbezoek. Functioneerde de schoolmeester goed en
was het onderwijs naar tevredenheid, dan was er weinig aanleiding tot het visiteren van de school. In het
omgekeerde geval was dat juist wel het geval. Die wisselende omstandigheden zijn de vermoedelijke verklaring waarom de schoolvisitatie weinig continuïteit kende.

Verhouding tussen de kerkenraden en de schoolmeesters in de steden
De invloed van de kerk kan onder andere worden afgeleid aan de mate waarin de kerkenraden hun gezag
konden doen gelden als het ging om de schoolmeesters. In de grote steden was de bemoeienis van de kerkenraden met het onderwijs indirect omdat het benoemings- of toelatingsbeleid een aangelegenheid van
de magistraten was. Het toezicht op het onderwijs werd gedomineerd door de stedelijke besturen en de
predikanten die daarin participeerden. De dominees deden dat op persoonlijke titel. Toch konden de ker192 ZA, Hervormde gemeente te Groede, inv.nr. 2 (7.2.1707); Hervormde gemeente te Terneuzen, inv.nr. 1 (Reglement voor de kerkenraad,
art.14; 12.6.1639, 19.9.1692); Hervormde gemeente te Zuidzande, inv.nr. 1 (6.1.1663). GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te
Haamstede (en Burgh), inv.nr. 41 (13.11.1633). Uil, Sint Philipsland, 109; Wesseling, Terneuzen, 245.
193 GA Noord-Beveland, Hervormde gemeente te Colijnsplaat, inv.nr. 1 (7.10.1629). Later, vanaf 1638, gebeurde dat in de maanden januari en
maart. In de achttiende eeuw werd de visitatie gedaan door de predikant, een ouderling en twee leden van de magistraat. Idem, inv.nr. 2
(3.1.1752 e.v.).
194 GA Borsele, Hervormde gemeente te Heinkenszand, inv.nr. 1 (22.1.1651). GA Kapelle, Hervormde gemeente te Wemeldinge, inv.nr. 1
(6.12.1648, 1, 3.4.1649). ZA, Hervormde gemeente te Sint Laurens, inv.nr. 2 (26.12.1662). Wemeldinge, 1751; Oosterland, 1756.
195 De Hullu, ‘De Waalsche kerk van Groede’, 245.
196 GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nrs. 4 (8.9.1681, 8.6.1682), 7 (25.7.1729), 8 (26.7, 2.8.1734, 10.9.1736), 10 (12.8.1743), 14 (22.1, 30.4, 10.9,
24.12.1787, 8.9.1788, 9, 23.12.1793, 7.4, 26.5.1794). ZA, Hervormde gemeente te Aardenburg, Acta kerkenraad, 1604-1624 (11.10.1608,
16.10.1610); Idem, 1648-1678 (23.1, 13.2.1677); Idem, 1679-1694 (6, 13.9.1681); Idem, 1695-1720 (29.9.1713); Idem, 1780-1791 (14.2,
18.4.1787). In 1738 werd de Franse school gevisiteerd door twee leden van de magistraat en de Waalse predikant. Ondanks de aandrang
van de laatste op continuering was daarvan geen sprake. De Hullu, ‘Het kerkelijk leven in eene Waalsche gemeente’, 98.
197 ZA, Hervormde gemeente te Nieuwvliet, inv.nrs. 1 (26.1, 9.2.1752, 28.2.1753), 2 (27.2.1754, 26.2.1755, 2.3.1757); Hervormde gemeente te
Sas van Gent, nr. 511 (5.1.1781).
198 De commissie werd vervallen verklaard als gevolg van de onderwijswet van 1801. GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te
Nieuwerkerk, inv.nr. 8 (4.3.1800).
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kenraden hun invloed doen gelden via de tucht. Een voorbeeld uit Middelburg geeft weer hoe ver dit kon
gaan. Schoolmeester in de Kleine Armschool was David Morjou, een bekwaam vakman, die het bracht tot
deken van het schoolmeestersgilde. In 1724 was hij vervallen in een ‘leelijke zonde’. Wat hij had misdaan,
blijkt niet, maar de regenten van het gasthuis en de diakenen, die het bestuur voerden over de Kleine
Armschool, wilden Morjou ondanks zijn misstap behouden als schoolmeester. De bijzondere kerkenraad
protesteerde daarop bij het stadsbestuur. De magistraat gaf een wenk aan de regenten en de diakenen om
Morjou te bedanken om verdere problemen te voorkomen. Aan die wenk werd gevolg gegeven.199
De kerkelijke tucht in de steden was het middel bij uitstek voor de predikanten en kerkenraden om
schoolmeesters tot de orde te roepen. Zoals in 1611 toen de kerkenraad van Vlissingen schoolmeester Abraham van der Beke vermaande om geen ruzie te maken met zijn collega’s. Ook kon een vergrijp de aanleiding zijn om de meester te berispen over zijn gedrag als schoolmeester. Wouter van Hoochstraten in
Terneuzen verrichtte allerlei werkzaamheden waarvoor hij te veel in de kerk was en te weinig in de school.
Toen de kerkenraad in 1662 vergaderde in de consistorie vermoedden zij dat de meester hen afluisterde.
Toen zij de deur opentrokken, ‘is mr. Wouter bevonden staende voor de deure van de consistorie, seer
beteutert ende varierende in woorden’. De kerkenraad vermaande hem ‘dat hij niet behoorde sulx te doen
ende het beter waere dat hij nauwer regard op de schole naem’. De woordenwisseling eindigde in een
scheldpartij. Toen de kerkenraad het beu was en de schoolmeester opdracht gaf weg te gaan ‘met sijn geraes niet langer willende te doen hebben, segt hij had met het geraes van de kerckraet oock niet te doen’.
Na zijn schorsing als voorzanger door de kerkenraad bond Van Hoochstraten door tussenkomst van de
magistraat in en beloofde de kerkenraad beterschap.200
De onderlinge verhoudingen brachten met zich mee dat van de schoolmeesters verwacht werd dat zij
zich zouden onthouden van kritiek op het kerkelijk gezag. Integendeel, een loyale houding mochten de
kerkenraden en predikanten verwachten van hen, die weliswaar niet formeel onder kerkelijk gezag stonden maar waarvan de inhoud van hun werk dienstbaar moest zijn aan de godsdienstige vorming van de
jeugd. In 1671 gaf de magistraat van Axel opdracht aan de beide visitatoren, schepen Jan Bentle en ds.
Petrus du Bois, om schoolmeester Abraham Backerus aan te zeggen dat hij beter op zijn school moest passen. Backerus was te vaak afwezig wegens andere activiteiten. Hij zegde beterschap toe, maar zei ook ‘met
den kerckenraet niet te doen’ te hebben. Daarover werd hij op het matje geroepen door de kerkenraad.
In plaats van in te binden gaf Backerus nog grotere ergernis door te stellen dat hij als schoolmeester niet
onder de kerkenraad stond of gehouden was deze te gehoorzamen. De magistraat nam dit niet en maakte
Backerus duidelijk dat hij de kerkenraad en in het bijzonder de predikanten met respect moest bejegenen
en hun diende te gehoorzamen waar het de school betrof. 201
Toen in 1742 de schoolmeester Cornelis Verbrugge in Vlissingen de predikant Jacobus Fruytier had
aangesproken over enkele uitdrukkingen in zijn preek over schoolmeesters voelde de laatste zich aangevallen. De dominee bracht de zaak in de kerkenraad, die besloot Verbrugge voor zich te ontbieden. In de
volgende kerkenraadsvergadering werd de schoolmeester ‘ernstig en overtuigende bestraft’. Verbrugge
verklaarde dat er geen sprake was van een ‘boos oogmerk’. Zowel de preses als ds. Fruytier wezen hem erop
dat de predikanten het recht hadden ‘kwalijk zig aanstellende schoolmeesters’ in hun preken te vermanen. Verbrugge behoefde zich dat niet aan te trekken als hij onschuldig was, maar het kwam hem niet toe
predikanten daarover aan te vallen. Op zijn beurt verdedigde Verbrugge zich door te zeggen dat hij had
gehandeld naar de regel zoals die was voorgeschreven in Matthéüs 18 om de predikant persoonlijk aan
te spreken. De woordenwisseling eindigde er ten slotte mee dat Verbrugge zijn excuses aanbood aan ds.
199 ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nr. 6; Handschriftenverzameling, inv.nr. 924.
200 GA Vlissingen, Kerkenraad Hervormde gemeente te Vlissingen, inv.nr. 302 (15.1.1611). ZA, Hervormde gemeente te Terneuzen, inv.nr. 1
(26, 27.8, 1, 2.9.1662). Wesseling, Terneuzen, 83.
201 GA Terneuzen, Stad Axel, nr. 685 (22.8, 5, 12.9.1671); Hervormde gemeente te Axel, inv.nr. 1 (1.5, 12.6, 6.9.1671).
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Fruytier ‘schoon zeer moeilijk daartoe gebragt’. De twee predikanten die zitting hadden in het college van
scholarchen namen op zich om de twee andere leden, die de magistraat vertegenwoordigden, in te lichten
met het verzoek Verbrugge ook te bestraffen over zijn onfatsoenlijke woorden.202
Hoe ver de invloed van een kerkenraad kon gaan, toont een voorval in de smalstad Sint Maartensdijk in 1686. Hendrick Adriaensen Jabaij gaf daar sinds een jaar les. De magistraat had hem dat verboden,
maar niettemin was hij ermee doorgegaan. Het was uiteindelijk niet de magistraat, maar de kerkenraad
die hem onder dreiging met de kerkelijke censuur wist te bewegen om zijn activiteiten te staken nadat er
nog een goed woordje voor hem was gedaan bij de magistraat om tot eind januari 1686 te mogen doorgaan
in verband met het innen van de lesgelden.203

Verhouding tussen de kerkenraden en de schoolmeesters op het platteland
De bemoeienis van de kerkenraden op het platteland en van de predikanten in het bijzonder met de aanstelling van schoolmeesters bracht met zich mee dat de verhouding in een hiërarchieke context werd gezien. Dat was vooral het geval als de schoolmeester ook voorzanger en koster was. Dan had hij zich te
richten naar hetgeen de predikant en de kerkenraad hem opdroeg. Als regel bogen de schoolmeesters het
hoofd indien de kerkenraden hen berispte. Wie dat niet kon, deed er beter aan weg te komen. Zo was
David Haultin in Groede in 1635 er niet van gediend dat hij toestemming zou moeten vragen aan de kerkenraad om enige dagen naar Zeeland te gaan. Een conflict werd vermeden doordat hij kort daarop naar
Vlissingen verhuisde.204
De reglementen boden houvast als het ging om datgene waartoe de schoolmeester, voorzanger en koster verplicht was. Toch waren er tal van situaties die nu eenmaal niet in reglementen waren vast te leggen.
In een dergelijk geval was een goede en begripvolle verhouding belangrijk. Een voorbeeld waar dit niet
meer het geval was, vond plaats in Liefkenshoek. De predikant, Renatus Stenhuijs, maakte tijdens een bezoek aan de school in 1737 een aanmerking op het Latijnse schrijfvoorbeeld dat schoolmeester Hubertus
Adriaan Minne liet gebruiken. De dominee kon dit niet waarderen en had de meester aangeraden Nederlandse voorbeelden te laten naschrijven. Minne wilde dit niet dadelijk toegeven. Er ontstond een gespannen sfeer waarbij de schoolmeester de predikant duidelijk maakte er niet van gediend te zijn dat hem in
bijzijn van de leerlingen de les werd gelezen: ‘Mijn heer, ik denk niet dat gij geregtigt bent om mij in de tegenwoordigheijd der scholieren op zoo een wyze orders te stellen en te schrobben zig met de schrijfkonst
op te houden en ’t gezag in mijn school te vernietigen’. Het was het begin van een hoogoplopend conflict
tussen beiden, dat ten slotte zou uitmonden in het vertrek van Minne.205
Goede relaties met de predikant en de leden van de kerkenraad waren belangrijk en wenselijk. In Westkapelle was de verhouding tussen de predikant en de schoolmeester Nicolaes van Damme niet goed. Het
was begonnen bij de aanstelling van de meester in 1693, toen de Classis Walcheren Van Damme na het
afleggen van zijn examen vermaande om onder meer zijn predikant en kerkenraad met alle respect te
bejegenen. In de loop van de jaren kwam het herhaaldelijk tot onenigheden. Zo was de schoolmeester in
1695 onder censuur gesteld omdat zijn vrouw nog geen zeven maanden na het huwelijk een kind kreeg.
Bovendien mocht hij geen dienst doen als voorzanger. Van Damme deed schuldbelijdenis, maar in een
vorm die de kerkenraad weinig apprecieerde. Ootmoed en nederigheid werden verwacht, maar daar was
Van Damme niet toe bereid. Het gebeurde immers zo vaak dat er kinderen binnen de zeven maanden
na het huwelijk werden geboren. Ten slotte bond Van Damme in en deed de verwachte schuldbelijdenis.

202 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 305 (8, 15.12.1742). De verhouding met Cornelis Verbrugge was later beter. In 1765 werd hij op de
voordracht geplaatst voor diaken, maar niet gekozen. Idem, inv.nr. 307 (5.5.1764).
203 GA Tholen, Hervormde gemeente te Sint Maartensdijk, inv.nr. 3 (21, 26.1.1686).
204 ZA, Hervormde gemeente te Groede, inv.nr. 1 (7.10.1635, 13.1.1636).
205 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 33 (brief van H.A. Minne, 1748).
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Maar hij nam wraak. Als voorzanger las hij niet het hoofdstuk en zong niet de psalm die aan de beurt
waren. In plaats daarvan las hij Psalm 109 en hief Psalm 64 aan. In Psalm 109 staat onder meer: O God mijns
lofs! Zwijg niet. Want de mond des goddelozen en de mond des bedrogs zijn tegen mij opengedaan; zij hebben gesproken met
een valse tong. En met hatelijke woorden hebben zij mij omsingeld; ja, zij hebben mij bestreden zonder oorzaak. En in het
eerste vers van Psalm 64 klonk: En help mij dan uit mijn gekwel; opdat mijn vijanden zeer fel mij niet dooden, want
zij zijn krachtig. Het kwam hem op een ernstige berisping te staan. Tot een uitbarsting kwam het in 1702.
De schoolmeester beschuldigde de predikant, Jacobus Smitman, van valsheid en leugens in zijn preken,
sprak hem tegen zowel in de kerk als in de school, en bejegende hem op een ongepaste wijze. Omgekeerd
werd Van Damme door de kerkenraad bekritiseerd vanwege zijn opvatting dat iemand die niet was wedergeboren het Onze Vader niet mocht bidden. De kerkenraad maakte de zaak aanhangig bij de classis. Die
legde de schoolmeester het vuur danig aan de schenen. Van Damme beleed zijn schuld waarmee de classis
genoegen nam na hem scherp te hebben vermaand. Dat ook de predikant debet zal zijn geweest aan het
escaleren van deze controverse blijkt uit het feit dat na het overlijden van ds. Smitman in 1705 soortgelijke
moeilijkheden niet meer voorkwamen.206
Deze en andere voorvallen moeten niet tot de indruk leiden dat de kerkenraden hun schoolmeesters
niet in bescherming wilden nemen. Bij overtredingen werd vaak volstaan met een waarschuwing of een
vermaning. Alleen bij ernstige vergrijpen werd overgegaan tot maatregelen waarvan de eerste was het
ontzeggen van deelneming aan het Heilig Avondmaal.207 In 1718 werd schoolmeester Jacobus Slabber in
Serooskerke (Walcheren) bestraft wegens zijn onordelijkheden in zijn school- en kerkdienst. Maar wat hij
precies misdeed, werd niet genoteerd om hem niet te beschadigen, mits hij beterschap beloofde.208

Verhouding tussen de kerkenraden en de classis
De Zeeuwse schoolorde bepaalde dat de classes nieuwe schoolmeesters toeliet en hen examineerde. Uit de
door de overheid goedgekeurde kerkelijke regels vloeide voort dat de benoeming ter goedkeuring werd
voorgelegd aan de classes. De verantwoordelijkheid daarvoor lag bij de kerkenraad, ook als de benoeming
geschiedde door het collegium qualificatum. Maar wat te doen als een kerkenraad dit achterwege liet of
omzeilde?
Vanaf 1669 was Cornelis Versele als schoolmeester in Kloetinge werkzaam. Aanvankelijk verving hij de
zieke schoolmeester. Na diens overlijden ging hij daarmee door en werd door de kerkenraad ‘bij provisie’
begin 1671 aangesteld als voorzanger. Maar een officiële benoeming bleef achterwege. Bij herhaling waren
er klachten over hem wegens dronkenschap waartegen de kerkenraad aanvankelijk optrad, maar later
daarin verslapte. Dit was voor de kerkenraad van het naburige Goes in 1678 aanleiding om te vragen of
de classis zich niet moest bemoeien met deze schoolmeester. De kwestie was aanleiding voor de kerkenraad om de procedure te starten voor het benoemen van een schoolmeester en voorzanger. Dit gebeurde
op aandrang van de classis die bovendien dreigde een nader onderzoek in te stellen naar de vraag hoe de
kerkenraad met Versele was omgegaan met diens dronkenschap. Omdat Versele slechts tijdelijk benoemd
was, lag er niets in de weg voor anderen om te solliciteren. Versele begreep dat zijn herhaalde dronkemansbuien hem parten zouden spelen en dat de kerkenraad hier een voor de hand liggende mogelijkheid
had om van hem af te komen. Om zich te redden beloofde Versele beterschap als de kerkenraad aan hem de
voorkeur zou geven. De kerkenraad was daartoe niet bereid, te meer omdat Versele de kroegen niet meed
en zelfs op de zondagen en de biddag zijn vermaak zocht in de wijn en brandewijn. Weliswaar beterde
hij zijn leven maar geheel voldaan was de kerkenraad niet omdat hij nog steeds de sterke drank niet kon

206 ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 9 (4.5.1702); Hervormde gemeente te Westkapelle, inv.nr. 1 (1.3-12.6.1695, 12.4-14.5.1702).
207 Daarover nader in hoofdstuk 4.
208 ZA, Hervormde gemeente te Serooskerke (Walcheren), inv.nr. 3 (13.2.1718).
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laten staan. De kerkenraad was bovendien onder druk gezet door de classis om ‘een man van een eerlicken wandel’ te benoemen. Versele begreep dat zijn kansen verkeken waren en dat hij geen kans maakte
op benoeming. Hij kwam zelfs niet voor op het lijstje van personen waaruit het collegium qualificatum
op 3 juli 1679 Cornelis Snoep koos, die schoolmeester was in Kattendijke.209 Het voorval maakt duidelijk
dat de kerkenraden zich dienden te houden aan wat de kerk- en schoolorde voorschreef om interventie te
voorkomen.

Confessionalisering
Verdieping van het geestelijke leven en persoonlijke levensheiliging waren thema’s die veelvuldig aan de
orde kwamen in de publicaties die in een groeiende stroom verschenen in de zeventiende eeuw. Gereformeerden moesten geen naamchristenen, maar daders van het geloof zijn. De bekendste auteurs van de
boeken waarin deze zaken aan de orde werden gesteld waren de Zeeuwse predikanten Willem Teellinck
(1579-1629) en Godefridus Cornelisz. Udemans (1581/1582-1649). Beiden waren begonnen in Haamstede
en Burgh. Teellinck was daarna predikant in Middelburg geworden en Udemans in Zierikzee. Deze twee
dominees waren nauw betrokken bij initiatieven van de classis Schouwen-Duiveland om de overheid op
te roepen maatregelen te nemen tegen de overtreding van Gods geboden die golden als de hoogste norm.
Vanaf 1608 zijn die initiatieven traceerbaar. Niet minder bekend werd de hiervoor al genoemde Jacobus
Koelman (1631-1695), predikant in Sluis.210
Deze dominees beklemtoonden de ‘praktijk der godzaligheid’, die nauwe verwantschap had met het
Engelse puritanisme. De Reformatie moest worden gevolgd door een ‘verdere reformatie’, zoals Teellinck
de Engelse term ‘further reformation’ vertaalde. Koelman koos voor ‘nodige reformatie’ en bedoelde daarmee hetzelfde. De classis Zuid-Beveland gebruikte in 1682 de aanduiding ‘nader reformatie’. Die term ‘Nadere Reformatie’ werd geijkt als een binnenkerkelijke beweging van gelijkgezinden, vooral predikanten,
die zich bedienden van het gedrukte woord. In meer abstracte zin was het een ontwikkeling die paste in de
‘confessionalisering’ die vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw in West-Europa zichtbaar werden.
Kerk en overheid werkten samen om Bijbelse lijnen te vertalen naar de inrichting van de samenleving. In
de jonge Republiek had deze een calvinistisch karakter. De kansel, de drukpers en de school werden daarvoor ingezet. De Zeeuwse schoolorde was een voorbeeld van deze samenwerking.211
De drie genoemde predikanten hebben het belang van het onderwijs benadrukt. Zo schreef Udemans:
‘de scholen sijn seminaria reipublicae ende gelijck als jonge queeckeriën van de jeucht’. Goede scholen
en godzalige, rechtzinnige en geleerde schoolmeesters waren de belangrijkste voorwaarden voor het onderwijs. Eensluidend waren ze ook ten aanzien van de belangrijkste taak van de onderwijzers: het godsdienstonderwijs. Alle drie zijn ook inhoudelijk op het onderwijs ingegaan. Allerlei aanwijzingen ten aanzien van de pedagogiek hoorden bij de wenken die zij gaven in hun publicaties. Die waren vooral gericht
op de praktijk van het leven. Daarom besteedden deze dominees aandacht aan de opvoedkundige taak van
de ouders. Dat laatste element komt ook sterk naar voren in het werk van de Middelburgse schoolmeester
Johannes de Swaef (1594-1653).212
Teellinck is ingegaan op het toezicht op de scholen. Hij achtte die van groot belang. In zijn Noodtwendigh vertoogh merkte hij op dat godzaligheid en geleerdheid de uitgangspunten moesten zijn bij het benoemingsbeleid en daarmee ook van degenen die het toezicht hadden. Udemans meende dat hier een taak

209 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 3 (11.5.1678), 4 (9, 16.8.1678, 4.7.1679). GA Goes, Hervormde gemeente te Kloetinge, inv.nr. 1 (18.1.1671,
27.3-9.4, 18.9, 1.10.1672, 30.6, 6.7, 2.10.1675, 1.1.1678-3.7.1679).
210 Van Eijnatten en Van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, 219-220; Op ’t Hof, ‘De Nadere Reformatie in Zeeland’, 37-51; Op ’t Hof, Het
gereformeerd piëtisme, 52-54.
211 Van Eijnatten en Van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, 170-172; Van Lieburg, Een eiland na de Reformatie, 305-317.
212 Uil, ‘De Nadere Reformatie en het onderwijs in Zeeland’, 5-13.
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was weggelegd voor de predikanten. Hij uitte ook kritiek: ‘Het is dan eene groote faute dat in vele steden
ende dorpen niet beter op de scholen ghelet en wordt, want dat is een voorteecken, dat het met Godts
kercke, ende de republijcke metter tijdt qualijck sal afloopen’. Koelman was het met hem eens: de scholen
werden in veel plaatsen ‘niet neerstiglik besogt door gedeputeerde van de Kerken-Raad en Magistraat’.
Zoals uit het voorgaande is gebleken liet het toezicht inderdaad veel te wensen.213
Naar aanleiding van de hevige stormvloeden in 1682 liet de Classis Zuid-Beveland een ‘Concept voor
nader reformatie’ verschijnen waarin zij de zonden van land en volk opsomde en hoe daarin verbetering
gebracht moest worden. Ook aan het onderwijs besteedde de classis aandacht. Net zoals de ouderlingen en
diakenen waren ook de schoolmeesters en voorlezers verplicht zich te oefenen in het christelijke geloof. Ze
moesten hun kinderen laten catechiseren en de kerkdiensten met hun gezinnen, dienstbodes en overige
inwonenden ijverig bijwonen. De classis sprak ook uit dat de ouders hun kinderen onderwijs moesten
laten volgen. Dat gold ook voor de kinderen van de armen waarvan het onderwijs gratis moest zijn.214
In de achttiende eeuw traden gereformeerde predikanten in het aangegeven spoor, zoals de Middelburgse predikant Bernardus Smijtegelt (1665-1739). Hij wendde zich tot de overheid toen hij in een van
zijn preken zei: ‘Zorgt voor de schoolen, meerdere en mindere, hooge en laage in onze Landen: maakt dat
ze ‘er zyn, en dat ‘er bekwaame mannen zyn om uwe jeugd en jongelingen te onderwyzen, en die jeugd te
oeffenen in allerleije wetenschappen. In ’t Oude Testament daar waren de zoonen der propheeten; dat waren de studenten: daar waren ‘er die leerden, en die geleert wierden. Pharao liet Mozes voor hem opkweek213 Teellinck, Noodtwendich vertoogh, 207-216; Udemans, De Laetsche Basuyne, 277-278; Eubulus [Koelman], De pointen van Nodige Reformatie,
67, zie ook 34.
214 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 4 (10.3, 14.4, 7.7, 4.8.1682). Concept van nader reformatie, 12; Op ’t Hof, ‘De Nadere Reformatie in Zeeland’,
51.
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en. Nebucadnezer hadt eenige jongelingen, die hy liet onderwyzen in de boeken en sprake der Chaldeen,
Dan. I:4.’215 Een aanwijsbare invloed op veranderingen hebben deze en andere publicaties niet gehad, net
zo min dat op andere terreinen het geval was.216 De waarde ervan was vooral gelegen in het ondersteunen
van ontwikkelingen, die al gaande waren. Nog belangrijker was het langs publicitaire weg onderbouwen
van datgene dat nuttig werd beschouwd voor kerk en staat vanuit de gereformeerde visie.

3.8

Verhoudingen tussen de stedelijke besturen en de Gereformeerde
kerk

De stadsbesturen stelden zich op het standpunt dat zij het recht hadden om schoolmeesters te benoemen. De meeste magistraten zagen dan ook met argusogen toe hoe de kerkenraden handelden met de
onderwijzers. De stedelijke besturen zagen zichzelf als degenen die het beleid bepaalden en zeggenschap
hadden in alle onderwijszaken. De Gereformeerde kerk wilde vanuit haar positie zoveel mogelijk invloed
om de band met het onderwijs in stand te houden. Het kon niet anders of hier lag conflictstof. Die geeft de
mogelijkheid om na te gaan hoe de verhoudingen tussen overheid en kerk lagen.

De Zeeuwse steden
Geen van de magistraten van de zes steden, die zitting hadden in de Staten van Zeeland, heeft zich bij het
aanstellen en toelaten van onderwijsgevenden veel gelegen laten liggen aan de kerkenraden en de classes.
De heren van het stadhuis lieten de predikanten er liever buiten. Zo hadden de onderwijsgevenden in
Tholen alleen van doen met de overheid; ze moesten werkzaam zijn ‘ten contentemente van de borgemeesters’.217 Alleen op het eind van de zestiende eeuw was nog sprake van kerkelijke bemoeienis bij de
benoeming van onderwijsgevenden. In Goes was Hubrecht van der Venne in 1592 door het stadsbestuur
aangenomen als rector van de Grote school. Het jaar daarop werd zijn aanstelling verlengd. Dat gold ook
voor 1594, maar niet dan nadat de kerkenraad en vervolgens de classis hun oordeel hadden gegeven. De
reden was vooral gelegen in de omstandigheid dat Van der Venne in zijn vorige standplaats, Arnemuiden,
ervan verdacht was niet voluit gereformeerd te zijn. Het feit dat Van der Venne nog geen lidmaat was van
de Gereformeerde kerk was daarvoor een aanwijzing. De Classis Zuid-Beveland dwong Van der Venne een
uit vier punten bestaande verklaring te tekenen om het onderwijs in gereformeerde zin te garanderen
waaronder de verplichting om belijdenis te doen van de gereformeerde religie. Aan de andere kant werd
hij door de magistraat niet verplicht om de kinderen naar de kerk mee te nemen als hun ouders dat niet
wensten. Aan deze rechtstreekse bemoeienis van de classis en de kerkenraad kwam een einde nadat in 1601
een college van scholarchen was ingesteld waarin een, later twee predikanten waren opgenomen.218
Hoe ver de bemoeienis van de magistraat bij het benoemingsbeleid ging, toont de benoeming van de
schoolmeester van het Weeshuis in Vlissingen, dat onder de directie van de diaconie stond. Werd de eerste
schoolmeester in 1584 nog door de diakenen benoemd, de tweede werd in 1585 aangesteld nadat de magistraat daarvoor toestemming had gegeven en in 1595 trok de magistraat dit recht naar zich toe. Toen in
1644 de diakenen zelf tot benoeming wilden overgaan, greep de magistraat in. Zij besliste dat de diakenen
een voordracht moesten indienen waaruit het stadsbestuur de keuze zou maken. De overheid wenste geen
enkele bevoegdheid uit handen te geven, net zo min als ze dat deed ten aanzien van de binnenvader en –
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Smytegelt, Des Christens eenige troost, 595.
Van Deursen, De last van veel geluk, 232; Op ’t Hof, Het gereformeerd piëtisme, 55.
GA Tholen, Stad Tholen, nrs. 1 (1.4.1583, 26.7.1585, 22.6.1586, 28.10.1590, 28.5.1592, 12.11.1594), 1a (23.2.1624).
GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 9 (30.10.1601), 90 (4.1592, 13.6.1593, 29.7.1594); Kerkenraad Hervormde gemeente te Goes, inv.nr. 56. ZA,
Staten van Zeeland, inv.nr. 472 (23.4, 11.5.1592); Gemeente Arnemuiden, inv.nr. 13 (31.1, 10.3.1587). Dekker, Een schamele landstede, 533;
Piccardt, Goes, 173; Te Water, Kort verhaal der Reformatie, 288.
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moeder. De inbreng die de meeste steden aan een of enkele dominees als scholarch of curator gaven, werd
als voldoende beschouwd. Illustratief voor die houding was wat er in Goes in 1723 gebeurde. In dat jaar
was de achteruitgang in het onderwijs onderwerp van gesprek in de Nederduitse kerkenraad. Er werd een
rapport opgemaakt met voorstellen tot verbetering dat werd aangeboden aan de beide burgemeesters. De
magistraat verwaardigde zich niet eens om een reactie te geven.219
In Veere had de magistraat ervaring opgedaan met een attitude, die kon worden geïnterpreteerd als
het geven van invloed. Toen in het midden van de zeventiende eeuw de visitatie door de scholarchen achterwege bleef, drong de kerkenraad in 1651 met succes aan op het opnieuw invoeren daarvan. De reden
bleek al snel. De situatie van de scholen werd als ‘slecht’ gekwalificeerd. Daarom wenste de kerkenraad
dat de scholarchen een schoolorde zouden opstellen, die eerst in hun vergadering voorgelezen moest worden alvorens die ter vaststelling aan de magistraat zou worden aangeboden. De heren van de consistorie
hadden moeten begrijpen dat een dergelijke gang van zaken onbespreekbaar was. De schoolorde kwam er
dan ook niet. De slechte staat van het onderwijs was ook elders aangegrepen als een argument om zich te
wenden tot de magistraat, zoals in Vlissingen in 1609. Maar ook daar moest de kerkenraad het laten bij een
appèl op de verantwoordelijkheid van de magistraat voor het ‘redresseren’ van de scholen.220
Wat voor het platteland gold, was in zekere mate ook voor de Zeeuwse steden van toepassing: de wens
tot het combineren van de functies van schoolmeester en voorzanger ter wille van het inkomen van de
betrokkenen. In de meeste steden werd er dan ook voor gekozen om schoolmeesters te belasten met het
voorzangerschap. Daarbij was het aantrekkelijk dat de betrokken steden meerdere voorzangersposten
kenden vanwege het aantal kerkgebouwen. Voor wat betreft de Nederduitse kerken kende Middelburg er
zes, Vlissingen drie en Zierikzee, Goes en Veere twee. Alleen in Tholen was er één Nederduitse kerk. Daarnaast hadden deze steden ook Waalse kerken waar de functie van voorzanger gecombineerd kon worden
met die van de Franse schoolmeester. Datzelfde gold voor de Engelse kerken in Middelburg en Vlissingen.
Schoolmeesters die van stadswege begunstigd werden en veelal ook een toelage of emolumenten genoten ten laste van de stadskas werden stadsschoolmeesters genoemd. Door aan de functie van Nederduits of
Frans stadsschoolmeester het voorzangerstraktement, dat betaald werd uit de geestelijke goederen te verbinden, kon een aantrekkelijke besparing worden bereikt op het bedrag dat uit de stadskas moest worden
betaald. In Zierikzee, Goes, Tholen en Veere traden de magistraten in overleg met de kerkenraden om te
komen tot de bedoelde combinaties. De kerkenraden gaven er de voorkeur aan dat te doen volgens de kerkelijke regels via het collegium qualificatum. De getalsverhoudingen waren echter sterk in het nadeel van
de magistraat vanwege het aantal predikanten, ouderlingen en diakenen. Bereidheid om de magistraat
daarin tegemoet te komen was er enigszins. In plaats van twee verschenen in Zierikzee vier gedeputeerden in het collegium qualificatum en in Tholen drie. Ondanks dat grotere aantal bleven ze hier en elders
ver in de minderheid maar hun invloed was groot.
De kerkenraden slaagden erin de magistraten mee te krijgen in het volgen van de kerkelijke regels, ook
al was dat met tegenzin. De magistraat van Zierikzee had de kerkenraad en de classis Schouwen-Duiveland
al snel duidelijk gemaakt dat hij geen kerkelijke inmenging wenste bij het benoemen van schoolmeesters.
Niettemin werd in 1632 Christiaan Poperinganus, schoolmeester in Bodegraven, door het collegium qualificatum benoemd tot stadsschoolmeester en voorzanger van de Grote kerk. De kerkenraad heeft hier de
aangeboden vinger aangegrepen om de gehele hand te nemen, want de leden van de magistraat, die het
collegium qualificatum bijwoonden, waren alleen gemachtigd om mee te werken aan de verkiezing van
een voorzanger. Later werd op identieke wijze gehandeld met de tweede stadsschoolmeester, een functie
219 GA Vlissingen, Diaconie Hervormde gemeente te Vlissingen, inv.nr. 1 (30.6.1584, 12.4.1585, 20.5, 8.6.1595), 2 (13, 24.2, 2.3.1644). GA Goes,
Kerkenraad Hervormde gemeente te Goes, inv.nr. 3 (20, 27.2, 13, 20.3.1723).
220 ZA, Stad Veere, nr. 4 (15.7.1651); Hervormde gemeente te Veere, nr. 5 (19.3.1650, 2, 8, 15, 22.7.1651). GA Vlissingen, Kerkenraad Hervormde
gemeente te Vlissingen, inv.nr. 302 (1.8.1609).
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die gecombineerd werd met die van voorzanger van de Kleine kerk. Dat gold ook voor de Franse schoolmeester, die tegelijk voorzanger was in de Waalse kerk. Uiteraard betekende het niet dat de magistraat
afstand deed van zijn recht om te bepalen wie benoemd zou worden. Op zijn beurt hield de kerkenraad
vast aan de kerkelijke regel dat hij zich niet vooraf mocht binden ten aanzien van de keuze. Maar wel committeerden de magistraat en de kerkenraad zich aan elkaar.221
In Veere was de voorzanger van de Grote kerk geen schoolmeester, dit in tegenstelling tot die van de
Kleine kerk. De magistraat hechtte aan de combinatie, maar in tegenstelling tot Zierikzee bleef het stadsbestuur weigeren om de benoeming door middel van een collegium qualificatum te laten verlopen. Als
gevolg daarvan stelde de magistraat de stadsschoolmeester aan, die vervolgens door de kerkenraad werd
benoemd als voorzanger van de Kleine kerk. Toch slaagde de kerkenraad erin om enige greep te krijgen
op de aanstelling. Na veel heen en weer gepraat ging de magistraat in 1735 in op het voorstel van de gedeputeerden van de kerkenraad om de beide functies te vermelden in de advertentie in de kranten waarmee
sollicitanten werden opgeroepen. Nadat die waren geweest, maakte de kerkenraad een voordracht van
drie personen. De magistraat besloot de nummer een, Adriaan van Moerkerken, te benoemen als schoolmeester. Een week later stelde de kerkenraad hem aan als voorzanger van de Kleine kerk.222
De positie die de kerkenraad op die wijze had verworven, behield ze, maar de procedure werd in 1743
iets gewijzigd. Toen waren de beide functies opnieuw vacant. Op 6 november werd overeenstemming bereikt over de keuze in een bespreking die plaatsvond ten huize van een van de burgemeesters en waaraan
van de zijde van de kerkenraad twee predikanten en twee ouderlingen deelnamen. Op 9 november ging
de magistraat tot benoeming over. Nadat de bode dit had meegedeeld aan de preses besloot de kerkenraad
op diezelfde dag de betrokkene, Johannes Wagon, te benoemen tot voorzanger. Ook in 1749, toen Pieter
van der Jagt werd benoemd, werd op soortgelijke wijze gehandeld, slechts met deze verschillen dat er bij
de bespreking in de woning van de burgemeester slechts één ouderling in plaats van twee aanwezig was
en dat eerst de kerkenraad tot benoeming overging en vervolgens de magistraat.223 De nauwkeurige vastlegging van een en ander duidt aan dat zowel de kerkenraad als de magistraat zorgvuldig te werk wilden
gaan omdat deze handelingen konden worden aangemerkt als precedenten, waarop teruggegrepen kon
worden.
Was de invloed van de Nederduitse kerkenraad beperkt, bij die van de Waalse gemeente ontbrak deze
vrijwel geheel. De Veerse magistraat benoemde in 1724 naar eigen inzicht de Franse schoolmeester die
tegelijkertijd als voorzanger werd aangesteld. Deze ongebruikelijke situatie eindigde drie jaar later toen
de Waalse kerkenraad de Franse schoolmeester als voorzanger benoemde. Latere opvolgers hadden deze
nevenfunctie niet en eerst vanaf 1762 werden de functies van Franse schoolmeester en van voorzanger
weer gecombineerd.224
Ook in Goes waren de functies verenigd. De stadsschoolmeester was vanaf 1649 tevens voorzanger van
de Grote kerk. Aan die harmonie kwam een einde in 1662. De magistraat ontsloeg de stadsschoolmeester
Pieter van der Mussele nadat deze een weeskind dusdanig hardhandig had geslagen dat het vier dagen
later overleed. Na lijkschouwing bleek dat zij niet overleden kon zijn aan de gevolgen van deze klappen.
Hoewel daarmee de onschuld voldoende bewezen leek, werd Van der Mussele toch ontslagen. De kerkenraad trad tevergeefs voor hem in het krijt en wist de magistraat niet te bewegen tot enige clementie. Vanwege dit standpunt besloot de kerkenraad niet de nieuwe stadsschoolmeester maar Pieters zoon David te
221 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nrs. 2 (8, 12.11.1632), 13 (3.3.1712); Classis Schouwen-Duiveland, inv.nrs. 1 (18.5.1633), 4
(25.4.1724); Kerkenraad Hervormde gemeente te Zierikzee, inv.nrs. 2 (13.8.1662, 8.10.1673), 4 (8, 19.12.1712), 5 (23.11.1723-12.7.1724).
Alleen in de periode 1673-1713 was de functie van stadsschoolmeester niet met die van voorzanger van de Kleine kerk gecombineerd.
222 ZA, Stad Veere, nr. 19 (2.7, 20.8.1735); Hervormde gemeente te Veere, nr. 15 (18.6, 2.7, 16, 27.8.1735).
223 ZA, Stad Veere, nrs. 22 (9.11.1743), 26 (29.11.1749, 10, 31.10.1750); Hervormde gemeente te Veere, nrs. 15 (29.7.1741, 15, 16.6, 24.8, 7.9,
9.11.1743), 16 (20.9, 5, 6.12.1749, 17.10.1750).
224 ZA, Stad Veere, nrs. 15 (22.4.1724), 16 (7.12.1726); Waalse gemeente te Veere, inv.nr. 1 (20.4.1727).
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benoemen tot voorzanger. Het traktement als voorzanger, groot 100 gulden, ging daardoor aan de opvolger, Jacobus van Laecke, voorbij. De samenwerking tussen overheid en kerk werd weer hersteld in 1668
toen de stadsschoolmeester Jacob Craeije werd benoemd tot voorzanger.225
Ook ten aanzien van de functies van Franse schoolmeester en voorzanger van de Waalse gemeente
kwam het in Goes tot een combinatie. In 1762 was de functie van Franse schoolmeester tevens voorzanger
van de Waalse gemeente vacant. Inzage van de retroacta had geleerd dat de vervulling op verschillende
manieren had plaatsgevonden. Toch koos de magistraat voor vervulling door middel van een collegium
qualificatum waardoor de kerkenraad rechtstreeks betrokken werd bij de selectie van de kandidaten. Voor
een overwicht van kerkelijke zijde behoefde weinig vrees te bestaan. De kerkenraad was kleiner dan die
van de Nederduitse gemeente en bestond naast de predikant uit drie ouderlingen en drie diakenen. Omdat een deel van het Goese patriciaat tot deze Waalse gemeente behoorde, was de kans groot dat een of
meer ouderlingen en/of diakenen uit die kringen afkomstig waren. Deze welwillende houding in de richting van de Waalse kerkenraden was vanaf halverwege de achttiende eeuw ook elders zichtbaar. De kerkenraden werkten maar al te graag mee vanwege het voortbestaan van hun gemeenten. De aanstelling van
een Franse schoolmeester was niet alleen in het belang van hun stad maar ook, zoals de Waalse kerkenraad
van Veere het uitdrukte: ‘pour l’advantage de notre eglise en particulier’.226
In Tholen werd ook gehecht aan de vereniging van de functies van Nederduits schoolmeester met die
van voorzanger. In 1690 vond voor het eerst de aanstelling plaats door het collegium qualificatum. Die
wijze van benoeming strookte echter niet met de intenties van de magistraat, die niet verder had willen
gaan dan een aanstelling als voorzanger van de door hen beoogde kandidaat. Toen de drie leden van de
magistraat daarvan verslag deden, ging het stadsbestuur morrend en onder protest akkoord. Aangetekend werd dat dit zonder prejudicie was en dat de magistraat het recht had zelfstandig de schoolmeester
te benoemen. Bij latere benoemingen werd op identieke wijze gehandeld, nu met weglating van het protest omdat het vooroverleg met de predikanten naar wens verliep.227
Toch bevredigde de regeling de magistraat niet. In 1709 probeerde het stadsbestuur tot afspraken te
komen waarbij zowel hij als de kerkenraad zich verbonden de functies van schoolmeester en voorzanger
in een persoon te combineren. De kerkenraad wilde zich echter niet vooraf binden. Dat was aanleiding
voor het stadsbestuur om opnieuw zelfstandig de nieuwe Nederduitse schoolmeester aan te stellen. Om
hem te compenseren voor het nadeel als hij niet werd aangesteld als voorzanger kreeg hij voorlopig een
traktement van de stad. De benoemde, Jacobus Cleijn uit Klundert, bedankte echter waarna een ander,
Hendrik van Arentsvelt, werd benoemd, die de functie aannam. De kerkenraad benoemde hem tot voorzanger. Op identieke wijze, dat wil zeggen gescheiden benoemingen van dezelfde persoon, werd ook gehandeld met de volgende Nederduitse schoolmeesters.
Ook de Franse schoolmeester in Tholen werd op dezelfde wijze benoemd. Vanaf 1746 werd die functie gecombineerd met die van voorzanger en koster. Opmerkelijk was wat er gebeurde in 1782. De nieuwe voorzanger en koster van de Waalse gemeente werd gekozen door een collegium qualificatum. Die
persoon werd vervolgens door het stadsbestuur benoemd tot Frans schoolmeester en tot klokluider. De
aanleiding voor deze omgekeerde procedure waren de omstandigheden. Het ledenaantal van de Waalse
gemeente was flink teruggelopen, de school zal weinig hebben voorgesteld wat betreft het aantal leerlingen en de inkomsten als Frans schoolmeester waren daardoor beperkt. Hier waren de kerkelijke belangen

225 Jacob Craeije was nog in 1667 gepasseerd voor de benoeming als voorzanger. Bij zijn benoeming in 1668 staakten de stemmen waarna
Craeije door middel van het lot werd gekozen. GA Goes, Kerkenraad Hervormde gemeente te Goes, inv.nr. 1 (23.12.1662, 17.5.1667,
19.5.1668).
226 GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 32 (15.5.1762); Waalse gemeente te Goes, nr. 520, Acta kerkenraad (14.2-28.5.1762). ZA, Waalse gemeente te
Veere, inv.nr. 2 (30.3.1755). Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat, XX, 39, 47.
227 GA Tholen, Stad Tholen, nrs. 2 (1, 3.2.1684, 14.10.1690), 3 (25.10.1693, 20.10, 18.11.1703, 10.1.1704).
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groter geworden dan die van het stadsbestuur. Bij volgende vacatures trok de magistraat het primaat van
de benoeming weer naar zich toe. Wel werd met de predikant overlegd omdat het aantal kandidaten voor
de functie gering was.228
In Vlissingen was het geen gewoonte om de voorzangersplaatsen te combineren met de functie van
schoolmeester. Hier was het de kerkenraad die een dergelijke binding tot stand wist te brengen. Op zijn
initiatief was in 1713 een Armenschool van start gegaan. Dat was te danken aan de financiële steun van de
diaconie en aan het feit dat de functie van schoolmeester gecombineerd werd met een van de drie voorzangersplaatsen. De magistraat stelde de schoolmeester aan. Het bestuur van de school berustte bij de predikanten. Een soortgelijke binding was het jaar daarvoor, in 1712, tot stand gekomen toen overeenstemming
werd bereikt tussen de scholarchen en de Waalse kerkenraad om de functie van voorzanger te verbinden
aan die van de Franse schoolmeester. In 1724 werden deze afspraken door de magistraat en de kerkenraad
vastgelegd in een overeenkomst. Informeel vooroverleg over de te benoemen kandidaat vond plaats tussen de scholarchen en een deputatie van de Waalse kerkenraad.229
De toestand van het Nederduitse onderwijs was voor de Vlissingse scholarchen in 1770 aanleiding zich
te bezinnen op maatregelen. Om kwalitatief betere sollicitanten aan te trekken, besloten de scholarchen
contact te zoeken met de kerkenraad van de Nederduitse gemeente om te komen tot het benoemen van
schoolmeesters in de functies van voorzangers. De twee predikanten tevens scholarchen, Brahé en Smith,
moesten het voorstel ‘smakelijk’ maken. Dat deden ze door in de kerkenraadsvergadering te benadrukken
dat ‘het oordeel en volle recht van aanstelling [voor de voorzangers] geheel en al aan gemelde consistorie
behoorde verbleven te worden’. Bij voorbaat bepaalde de kerkenraad dat uitgangspunt was ‘de bewaaringe van het recht dezer consistorie voor nu en in ’t vervolg tot een vrije en geheel ongelimiteerde electie’.
Waren er geen schoolmeesters die als voorzangers geschikt waren, dan achtte de kerkenraad zich vrij een
ander te benoemen. Van het voorstel kwam niets, vermoedelijk ook omdat het stadsbestuur niet bereid
was gelden te voteren als toelagen voor de te benoemen schoolmeesters.
Niettemin kwam het tot dergelijke combinaties doordat in 1773 de schoolmeester Adriaan Laurense als
voorzanger van de Grote kerk werd benoemd. In 1777 werd schoolmeester Jakob van Winkel aangesteld
tot voorzanger van de Middelkerk en in 1779 Christiaan Kelle in de Oostkerk. De laatste was schoolmeester
in de Armenschool. Dat de kerkenraad zich niet wenste te binden, liet hij nog eens duidelijk merken door
in de kerkenraadsacta in geen enkel geval melding te maken van het feit dat het hier om schoolmeesters
ging. Door deze gang van zaken was op informele wijze het voorstel uit 1770 alsnog verwezenlijkt. Het lag
voor de hand om te komen tot een formalisatie. De magistraat besloot in 1780 de scholarchen opdracht te
geven om in overleg te treden met de kerkenraad om de functies van schoolmeester van de Armenschool
en voorzanger van de Oostkerk te combineren op basis van het voorstel uit 1770 en onder verwijzing naar
de start van die school in 1713 toen die betrekkingen ook gecombineerd waren met dit verschil dat het toen
om de Middelkerk ging. De kerkenraad stemde in 1783 daarmee in en formuleerde de procedure. Zowel
de magistraat als de kerkenraad zouden, als naar gewoonte, examens afnemen. Vervolgens moest overleg
plaatsvinden tussen twee scholarchen en twee kerkenraadsleden om overeenstemming te bereiken. Daarover moest rapport worden uitgebracht en ten slotte gingen zowel de magistraat als de kerkenraad over tot
aanstelling. De magistraat stemde met dit voorstel in. Tot een soortgelijke combinatie voor de overige twee
voorzangersposten wilde het stadsbestuur niet besluiten. Eerst in 1797 besloot de stadsraad een traktement

228 GA Tholen, Stad Tholen, nrs. 3 (6.7, 30.8, 8, 22.9, 11.10.1709), 5 (6.11.1740, 21.10.1742, 14.6.1744), 6 (16.3.1749, 11.1.1750, 21.3.1751),
9 (20.10, 24, 27.11.1782, 17.12.1785), 10 (27.1, 30.3, 21.9, 19.10.1788, 28.3.1790, 27.2.1791), 11 (25.3, 1.4.1792); Hervormde gemeente
te Tholen, inv.nr. 2 (19, 30.12.1785, 2.3.1791); Waalse gemeente te Tholen, nrs. 20 (15.3.1746) en 21 (28.11.1782, 20.10.1788, 29.3.1790,
3.4.1792).
229 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2939, 2965, 5050 (30.1, 23.4.1712, 17.6.1724), 5574 (574); Kerkenraad Hervormde gemeente te
Vlissingen, inv.nr. 304 (18, 25.2, 25, 28.3.1713).
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van 200 gulden beschikbaar te stellen voor een Nederduits schoolmeester. De zeer povere staat van het onderwijs noodzaakte daartoe om zo een bekwaam schoolmeester te kunnen aantrekken. Vlissingen kende
ook een Engelse schoolmeester en een Engelse gemeente zodat daar eveneens een combinatie overwogen
kon worden. Hoewel werd onderkend dat de combinatie wenselijk was, kwam het niet tot een regeling.230
Middelburg tot slot kende net zoals Vlissingen geen stadsschoolmeesters. Hier zorgde het potentieel
aan kinderen voor voldoende inkomsten, in ieder geval voor de bekwaamsten onder hen. Zonder dat het
kwam tot formele banden, werden gaandeweg steeds vaker schoolmeesters benoemd tot voorzangers. In
de zes Nederduitse kerken en in de Waalse en Engelse kerken waren in de achttiende eeuw van de 42 voorzangers er 22 schoolmeester. In het laatste kwart van die eeuw waren bijna alle voorzangersposten bezet
door een schoolmeester.231
De magistraten hielden het onderwijsbeleid stevig in eigen handen. Waren volgens de kerkenraden
maatregelen tegen schoolmeesters onvermijdelijk dan moesten zij zich wenden tot de magistraten. In
1757 had meester Joost van der Baan in Zierikzee het door dronkenschap zo bont gemaakt dat de kerkenraad genoodzaakt was hem onder censuur te plaatsen. Verder kon de kerkenraad niet gaan. Besloten werd
de scholarchen in kennis te stellen van het geval. Ouderling was op dat moment burgemeester mr. Johan
Boeije, tevens scholarch. Hij nam op zich zijn medescholarchen hiervan bericht te doen. Daarop werd Van
der Baan binnengeroepen in de kerkenraadsvergadering. De preses bestrafte hem ernstig over zijn wangedrag en deelde hem de censuur mee. In de volgende vergadering kon hij berichten dat de scholarchen Van
der Baan hadden onderhouden over zijn gedrag en hem gedreigd hadden met een verbod tot schoolhouden als hij daarmee doorging. Omdat zijn positie onhoudbaar was geworden, verzocht Lijntje Jumelet, de
echtgenote van Van der Baan, aan de schepenen van Zierikzee om haar man naar Oost-Indië te sturen. Dat
verzoek werd ingewilligd. Van der Baan vertrok als timmerman op een V.O.C.-schip naar Indië.232

De Zeeuwse smalsteden
De uitgangspunten ten aanzien van het onderwijs in de kleine Zeeuwse steden was ten principale gelijk
aan die in de grote steden. Ook in de smalsteden werd het onderwijsbeleid bepaald door de stadsbesturen.
Alleen in Brouwershaven en Sint Maartensdijk is het gekomen tot heftige confrontaties in de verhoudingen tussen de magistraat en de kerkenraad. Ze geven antwoord op de vraag tot hoe ver de magistraat van
een smalstad kon gaan in zijn eigen beleid.
Diametraal tegenover elkaar kwamen overheid en kerk in Brouwershaven te staan naar aanleiding van
de aanstelling door de magistraat van Gerbrant Fannius als schoolmeester in 1622. Hij had zijn benoeming
ongetwijfeld te danken aan zijn hechte relaties met de Brouwse regenten. Fannius had schulden gemaakt
en deze nieuwe baan moest hem helpen daaruit te raken. Hij was echter geen lidmaat en bovendien werd
deze benoeming niet voorgelegd aan de Classis Schouwen-Duiveland. Tevergeefs deed de classis pogingen om de magistraat over te halen deze schoolmeester examen te laten afleggen zoals de schoolorde voorschreef. Aan de herhaalde oproep om voor de classis te verschijnen gaf hij geen gehoor. Het stadsbestuur
deinsde bovendien niet terug voor meer dubieuze handelingen. Als voorzanger werd de chirurgijn Jacob
Fierens benoemd, die wel lidmaat was en door de classis werd toegelaten na te zijn geëxamineerd. Wat de
classis en de kerkenraad niet wisten, was dat het stadsbestuur had bedongen dat hij zijn traktement van
honderd gulden zou afstaan aan Fannius.

230 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2930 (11.1770, 9.1.1781, 23.1.1782, 27.3.1783, 17.7.1794), 2931 (2, 31.10.1797), 2939, 2965, 5158 (18,
25.3.1713); Kerkenraad Hervormde gemeente te Vlissingen, nrs. 307 (10.11.1770, 23.1.1773), 308 (20.12.1777, 6.2.1779, 15.2, 8, 22.3.1783).
Tramper, ‘Vlissingse voorzangers en voorlezers voor het voetlicht’, 21.
231 De uitzondering betrof Francois Valkenburg, voorzanger in de Nieuwe Kerk. ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1830.
232 GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nr. 3940 (30.9, 3, 6.10.1757); Kerkenraad Hervormde gemeente te Zierikzee, inv.nr. 6 (23.6, 22.9.1757).
Van der Baan, Genealogie van der Baan, 7-10.
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Omdat de classis ondanks herhaalde pogingen niets wist te bereiken bij de magistraat wendde deze
zich tot Gecommitteerde Raden. Die besloten in 1623 de magistraat van Brouwershaven aan te schrijven
om te handelen in overeenstemming met de schoolorde. Door ontwijkende antwoorden en stilzwijgen
wist de Brouwse magistraat de zaak langdurig te rekken. Eerst na een bezoek van ds. Godefridus Udemans
aan Middelburg maanden Gecommitteerde Raden in 1626 de magistraat voor de derde maal de bepalingen in het schoolreglement na te komen omdat anders maatregelen zouden volgen. Ondanks dat wist het
stadsbestuur de kwestie nogmaals langdurig te rekken. Uiteindelijk vond in 1628 een bespreking plaats
in de consistorie van Brouwershaven tussen de predikanten, drie vertegenwoordigers van de kerkenraad
en de beide burgemeesters. Het daar afgenomen examen van Fannius verliep naar genoegen. Wel maakten
de gedeputeerden van de classis bezwaar tegen het feit dat Fannius ook procureur en notaris was. Nadat
daarover afspraken waren gemaakt en de toezegging was gedaan dat hij belijdenis zou afleggen, gingen
de deputaten akkoord. Op 14 december 1628 deed Fannius inderdaad belijdenis. Na zes jaar had het stadsbestuur zich toch moeten conformeren aan de regels. Fannius functioneerde allesbehalve naar behoren
en het was dan ook een uitkomst dat hij in 1630 zijn functie neerlegde na zijn benoeming tot klerk van
thesauriers en tot secretaris van het naburige Duivendijke.233
Bij de opvolging van Fannius probeerde de classis tevergeefs de magistraat van Brouwershaven over te
halen de benoeming van de schoolmeester-voorzanger te laten verlopen door een collegium qualificatum.
Het stadsbestuur moest bij die gelegenheid opnieuw ervaren dat met Gecommitteerde Raden niet te spotten viel. Het dagelijks bestuur van het gewest nam geen genoegen met een verzoek van de magistraat en
de kerkenraad om de nieuwe schoolmeester, Huybert Pronier, zijn traktement uit de geestelijke goederen
toe te kennen. Er moest een akte van toelating van de classis worden overlegd om daarmee uit te sluiten
dat de classis gepasseerd zou worden, iets dat de magistraat aanvankelijk had geprobeerd.234
In 1633 vond voor het eerst de verkiezing van de schoolmeester tevens voorlezer plaats in een collegium qualificatum. Drie magistraatsleden woonden de vergadering bij en verklaarden dat hun aanwezigheid onverlet liet de handhaving van het recht om zelf een schoolmeester aan te stellen. Ook hier was
de wens tot combinatie met het voorzangerschap van doorslaggevende aard. De kerkenraad maakte er
geen bezwaar tegen dat de magistraat met drie in plaats van het gebruikelijke aantal van twee gedeputeerden was verschenen. Omgekeerd was ook de magistraat tevreden want deze had al eerder die dag op het
stadhuis de betrokkene, Jean Fervaque, als schoolmeester benoemd. Daarmee was de perceptie een totaal
verschillende. De kerkenraad zag het kerkelijk recht erkend door de benoeming in het collegium qualificatum. De magistraat daarentegen zag die benoeming uitsluitend als een bekrachtiging van hun eigen
besluit. In 1637 herhaalde deze wijze van benoemen zich bij Pieter van der Eycken. Met dit verschil dat na
de verklaring van de drie gedeputeerden van de magistraat de preses namens de kerkenraad uitsprak dat
deze wijze van benoeming onverlet het recht van de kerkenraad liet om zelfstandig een voorzanger aan te
stellen. Met handhaving van ieders recht hadden overheid en kerk een werkbaar compromis bereikt, dat
binnen de kerkelijke regels paste.235
De wegen gingen uiteen in 1666. De magistraat had Francois Pael, schoolmeester en voorzanger in
Oude Tonge, tot nieuwe onderwijzer benoemd. Hij kwam ook op de voordracht, die de kerkenraad maakte voor het verkiezen van de voorzanger. Echter, niet hij, maar Isack Serwouters werd als beste beoordeeld
en gekozen. De magistraat was hierover verbolgen en aanvankelijk weigerden de burgemeesters hem de
233 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 487 (20.9.1623), 488 (7.3, 12.4.1624), 489 (19.6, 25.11.1626). GA Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven,
inv.nrs. 2 (17.4, 23.6.1622, 12.5.1630), 14 (9.8, 2.10.1627); Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 1 (27.4-26.10.1622, 22.2-25.10.1623, 28.230.10.1624, 24.2-29.10.1625, 25.2-28.10.1626, 24.2-27.10.1627, 23.2-25.10.1628, 28.2, 25.4.1629); Hervormde gemeente te Brouwershaven,
inv.nr. 3 (17, 28.4, 26.6.1622, 19, 23.4.1623, 1-14.12.1628).
234 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 491 (17.12.1630, 20.5.1631).
235 GA Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven, inv.nrs. 2 (14.2.1633), 3 (22.6.1637); Hervormde gemeente te Brouwershaven, inv.nr. 3
(14.2.1633, 28.6.1637); Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 2 (28.10.1637).
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vestiging in de stad. Om de nieuwe schoolmeester niet teleur te stellen, besloot de magistraat met grote
tegenzin hem honderd gulden uit de stadskas te geven ter compensatie van het traktement als voorzanger. Tevens besloot de magistraat de kerkenraad buiten alle schoolzaken te houden. De tegenstellingen
waren niet van al te lange duur want na het vertrek van Serwouters benoemde de kerkenraad in 1667 Pael
als voorzanger.236
Als opvolger van Pael benoemde het stadsbestuur in 1670 Gijsbrecht van Bemmel, Frans schoolmeester
te Oosterhout. Hij meldde zich bij de kerkenraad, toonde zijn attestaties en overlegde een rekest waarin
hij verzocht om te worden aangesteld als voorzanger. De kerkenraad besloot de verkiezing uit te stellen
en had een Brouws lidmaat opgedragen om zondags voor te zingen en te lezen. Echter niet deze, maar Van
Bemmel deed dit werk. Bij navraag bleek dat hij daartoe opdracht had gekregen van het stadsbestuur via
een stadsbode. De magistraat had hiervoor gekozen om de situatie van 1666 te voorkomen. De kerkenraad was boos over deze krenking van zijn rechten. Niettemin benoemde de kerkenraad Van Bemmel tot
voorzanger. Bij het inbrengen van het beroep bij de classis, maakte deze ernstig bezwaar. Het werd de kerkenraad vooral kwalijk genomen dat ze niet voor de benoeming de classis op de hoogte hadden gesteld.
Niettemin werd het beroep goedgekeurd, maar wel ging een brief uit naar de magistraat om in het vervolg
in overleg te treden met de kerkenraad over de benoeming van een opvolger.237
Hoewel het niet kwam tot een formeel overleg was er geen sprake van nieuwe tegenstellingen bij de
benoemingen van de opvolgers van Van Bemmel. Dat kwam omdat de kerkenraad het benoemingsbeleid
van de magistraat volgde, bijvoorbeeld in 1782. Ter vervulling van de vacature moesten sollicitanten zich
zowel bij de magistraat als de kerkenraad meldden. Zeven schoolmeesters en ondermeesters toonden hun
gaven in het voorzingen en voorlezen. Op 21 juli antwoordde de kerkenraad op een desbetreffende vraag
van het stadsbestuur dat hij bereid was dezelfde persoon als schoolmeester en voorzanger te benoemen.
De dag daarna maakte de magistraat een selectie van twee kandidaten: Cornelis Morée, schoolmeester
in Stolwijk, en Pieter Aenmeij, schoolmeester in Ouddorp. De 23ste juli werd dit medegedeeld in de kerkenraad, die daarop dezelfde twee personen op hun voordracht plaatsten. In diezelfde kerkenraadsvergadering verschenen de baljuw en een van de twee burgemeesters, die mededeelden dat de Raad diezelfde
morgen Morée benoemd had met het verzoek hem ook te willen kiezen. De kerkenraad besloot overeenkomstig het verzoek.238
Ook in Sint Maartensdijk liet de magistraat zich aanvankelijk niets gelegen liggen aan de kerkenraad.
Het stadsbestuur benoemde niet alleen de schoolmeester, maar droeg hem ook het voorzingen op. Toen
in 1653 opnieuw een vacature was ontstaan, deed de kerkenraad een opmerkelijk verzoek. Verzocht werd
aanwezig te mogen zijn bij de verkiezing van een nieuwe schoolmeester-voorzanger en daar ‘hooft voor
hooft nevens ider van de heeren van de magistraet evengelijcken voeyse ende stemme te mogen hebben’.
De magistraat honoreerde het verzoek. In de resolutie is niets meer vermeld dan dat dit gebeurde ‘omme
sondelinge redenen haer daertoe porrende’. De reden zal waarschijnlijk zijn gelegen in de omstandigheid
dat de heren beducht waren dat de kerkenraad hun recht om zelf de voorzanger te benoemen met succes
kon bepleiten. Wel liet de magistraat weten dat dit besluit niet als precedent zou worden gezien en dat hij
zich het recht voorbehield om een volgende maal zelf tot benoeming over te gaan.239
Toen in 1661 de functie vacant kwam, wilde de kerkenraad dat volgens de kerkorde gehandeld zou
worden. Uiteindelijk kwam er een compromis uit de bus. De nieuwe schoolmeester-voorzanger zou wor236 GA Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven, inv.nr. 4 (20.12.1665, 22.6.1666); Hervormde gemeente te Brouwershaven, inv.nr. 5 (6.1,
21, 28.2.1666); Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 3 (28.4, 28.7.1666, 28.9, 30.11.1667).
237 GA Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven, inv.nr. 5 (5.8.1670); Hervormde gemeente te Brouwershaven, inv.nr. 5 (17.8, 7.9.1670);
Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 3 (24.9.1670).
238 GA Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven, inv.nr. 7 (22, 23.7.1782); Hervormde gemeente te Brouwershaven, inv.nr. 8 (14.713.10.1782); Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 6 (8.10.1782).
239 GA Tholen, Stad Sint Maartensdijk, inv.nr. 1a (24.7.1610, 23.10.1628, 5.3.1653).
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den gekozen door het collegium qualificatum, dat niet, zoals gebruikelijk in de consistorie, maar in het
stadhuis bijeen zou komen. Zo geschiedde op 14 april 1662 toen Vincent Vergult uit een drietal sollicitanten werd gekozen. Opmerkelijk was dat het de kerkenraad was die in dat jaar een reglement vaststelde voor zowel zijn taak als schoolmeester als van voorzanger, met voorbijgaan van het reglement dat de
magistraat voor de schoolmeester in 1610 had vastgesteld. In 1683 werd op identieke wijze de vacature
vervuld. Door zorgvuldige afstemming werden problemen vermeden tot 1709. Toen besloot de magistraat, zonder daarbij de kerkenraad te betrekken, een schoolmeester te benoemen. De kerkenraad, daarin
bijgestaan door drie predikanten namens de classis, deed nog een poging om de verkiezing door een collegium qualificatum te laten plaatsvinden, maar tevergeefs. Het enige wat ze wisten te bereiken was dat de
benoeming een voorlopig karakter droeg. Wel bleven de functies van schoolmeester en voorzanger in één
persoon verenigd. De aanstelling van de betrokkene, Leendert van Stee, was bij zijn overlijden in 1741 nog
steeds van tijdelijke aard.240
In 1741 trad ds. Johannes Stenhuis in overleg met de drossaard mr. Jacob Vleugels om in gezamenlijk
overleg te komen tot het aanstellen van een nieuwe schoolmeester-voorzanger. Na veel heen en weer gepraat wilde de drossaard ten slotte instemmen met het beleggen van een collegium qualificatum maar
onder geen beding wenste hij dat de predikant daarvan voorzitter zou zijn. Op dat punt wilde de predikant niet wijken. Een collegium qualificatum kon nooit onder leiding staan van een politiek persoon,
iets waarin de classis ds. Stenhuis achteraf groot gelijk gaf. De heren bereikten geen overeenstemming en
als gevolg daarvan ging de kerkenraad zelfstandig over tot het aanstellen van een voorzanger uit de drie
personen die zich hadden aangeboden. Het werd Jacobus van Erkel uit Bergen op Zoom, die ook door de
magistraat als schoolmeester werd benoemd.241
Het liet zich raden dat de magistraat zou proberen de verkiezing van een volgende schoolmeester-voorzanger geheel naar eigen hand te zetten. Om zich te weer te stellen tegenover de magistraat nam
ds. Stenhuis in 1748 enkele maatregelen. Hij voorzag zich bij voorbaat van de hulp van gedeputeerden van
de classis en besloot veiligheidshalve niets te noteren in het actaboek van de kerkenraad, maar voorlopig
alles op losse vellen te schrijven. Wat de predikant al vreesde, gebeurde. De magistraat ging zelfstandig
over tot benoeming van een schoolmeester-voorzanger in de persoon van Abraham Hollestelle. De classis
deelde daarop Hollestelle, die zich in opdracht van de magistraat bij de classis had gemeld, mee dat de
benoeming, voor zover het de functie van voorzanger betrof, was afgekeurd. Omdat de aanstelling moest
worden goedgekeurd door de prins van Oranje en informeel overleg met de Raad van de prins geen resultaat had opgeleverd, adviseerde de classis ds. Stenhuis de prins zelf daarover te benaderen. Die raad volgde
de predikant op en hij was in de gelegenheid het verzoekschrift persoonlijk te overhandigen aan prins
Willem IV. Verder dan de uitspraak dat de predikant er nog van zou horen, was de prins niet gegaan. Deze
besloot de zaak door te verwijzen naar zijn Raad, die zich op het standpunt stelde dat hij de aanstelling
kon goedkeuren. Een classicale commissie deed nauwkeurig onderzoek en kwam tot de conclusie dat de
benoeming terecht was ‘geïmprobeerd’. De classis meende dan ook dat getracht zou moeten worden om
tot herziening te komen, maar dat het beste was dit te doen wanneer de functie weer vacant zou worden.
De zaak escaleerde doordat de kerkenraad Hollestelle verbood als voorzanger op te treden en door hem
vervolgens onder censuur te stellen. Hollestelle beklaagde zich daarover bij de classis, die de kerkenraad
aanraadde deze zaak op ‘de beste en vriendelijkste wijze’ af te doen. Dat lukte niet. De zaak werd alleen
maar verscherpt doordat ds. Stenhuis halsstarrig weigerde Hollestelle’s attestatie in ontvangst te nemen.
Het leidde ertoe dat de classis lijnrecht tegenover ds. Stenhuis en zijn kerkenraad kwam te staan. In 1752
240 GA Tholen, Hervormde gemeente te Sint Maartensdijk, inv.nrs. 2 (3.11.1661, 16.1, 5, 14.4, 8.7.1662), 3 (10.10.1683). ZA, Classis Tholen en
Bergen op Zoom, inv.nr. 6 (30.4.1709). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1709 (15.7).
241 ZA, Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 7 (3.10.1741, 3.4.1742). GA Tholen, Hervormde gemeente te Sint Maartensdijk, inv.nr. 4 (13,
23.8.1741). NA, Nassause Domeinraad, inv.nr. 13813 (1764, met retroacta vanaf 1741).

178

DE SCHOLEN SYN PLANTHOVEN VAN DE GEMEENTE

besloot de classis de predikant en zijn kerkenraad onder censuur te plaatsen en Hollestelle kreeg toestemming om aan het avondmaal deel te nemen. Dat werd hem echter geweigerd door de kerkenraad. Nadat
een protest van de kerkenraad door de classis was afgewezen, wendden ds. Stenhuis en de zijnen zich in
1753 tot de Zeeuwse Staten. Toen de classis een reactie moest geven, bleek dat deze verdeeld was. Vijf predikanten kozen de zijde van hun collega Stenhuis. De affaire bleef jaren slepen. Ondertussen werd Sint
Maartensdijk zitting geweigerd in de classis. Reden voor de kerkenraad om zich in 1757 opnieuw tot de
Staten te wenden. Hollestelle was inmiddels ook aan de slag gegaan als voorzanger. Hollestelle verdween
in 1764 nadat hij vanwege verdenking van fraude genoodzaakt was voor zijn functies te bedanken.242
Ds. Stenhuis, inmiddels vergrijsd in zijn ambt, nam contact op met de nieuwe drossaard, die zich heel
wat inschikkelijker toonde. Daarbij vormde het geschil met de classis een nieuwe hindernis. Daarom
reisde de predikant naar Middelburg om overleg te voeren met de raadpensionaris. Bij thuiskomst bleek
dat de drossaard van mening was veranderd. Hij wenste dat de benoeming van een schoolmeester-voorzanger zou geschieden op dezelfde wijze als voorheen. Weer toonde de kerkenraad zich inschikkelijk door akkoord te gaan met een vergadering van
het collegium qualificatum waarin alle leden van
de magistraat zouden mogen verschijnen, mits
het voorzitterschap bij de predikant zou komen
te berusten. Ondertussen werd Sint Maartensdijk
bezocht door mr. Pieter Benjamin de Beaufort, die
namens de Raad van de prins de verpachting van
de tienden kwam bijwonen. Met instemming van
de drossaard voerde ds. Stenhuis met De Beaufort
overleg, die hem aanraadde een rekest in te dienen bij de Raad. Ondanks dat wilde de magistraat
de benoeming doorzetten. Toen ds. Stenhuis met
twee ouderlingen op het stadhuis kwam, kregen
zij te horen dat de magistraat op dezelfde wijze als
voorheen de benoeming wenste te verrichten. Toen
de predikant tegensputterde, wenste de drossaard
niet verder te praten. Hij stelde dat dit weer het
oude geschil was en dat het geen zin had daarover
opnieuw te beginnen. Onverrichterzake keerden
de drie terug naar de consistorie. Toen zij weg waren, ging de magistraat ertoe over om uit de sollicimr. Pieter Benjamin de Beaufort (Melchers, De Beaufort).
tanten Cornelis Blom uit Oosterland te benoemen
tot schoolmeester en voorzanger. Dadelijk ging de
secretaris naar de consistorie en meldde de kerkenraad dat Blom was aangesteld. Tegen hem had de kerkenraad niets, maar wel tegen de gevolgde procedure. Dat ging een deputatie van de kerkenraad dan ook
aan de drossaard meedelen. Tevens vertelde de dominee dat de kerkenraad zich opnieuw zou wenden tot
de Staten. Daarop neigde Blom ertoe te bedanken voor het beroep onder andere omdat het risico aanwezig

242 GA Tholen, Stad Sint Maartensdijk, inv.nr. 4 (28.4, 20.5.1763, 5.3-8.6.1764); Hervormde gemeente te Sint Maartensdijk, inv.nr. 4 (25.10.1748
e.v.). ZA, Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nrs. 7 (2.7, 1.10.1748, 21.4, 1.7, 7.10.1749, 7.4, 7.7, 6.10.1750), 8 (6.4, 6.7, 5.10.1751, 15.2,
11.4, 3.10.1752, 3.4, 2.10, 6.11, 4.12.1753, 5.10.1756, 5.4, 5.7, 1.11.1757, 8.4, 27.5, 1.7.1766, 7.7.1767). GA Schouwen-Duiveland, Stad
Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1753 (7.9), 1755 (11, 17.4). NA, Nassause Domeinraad, inv.nr. 13813 (1764, met retroacta
vanaf 1741).
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was dat een ander zou worden benoemd als voorzanger waardoor hij het traktement uit de geestelijke
goederen zou missen. De kerkenraad zag hem graag komen en verklaarde dat Blom erop kon rekenen
benoemd te worden ook al zou de kerkenraad het geschil winnen.
In 1766 overleed ds. Stenhuis. Eerst het jaar daarop deden de Staten uitspraak. Zij constateerden dat
de onenigheid inmiddels dateerde van 1748, dat de predikant en bijna alle indertijd daarbij betrokken
kerkenraadsleden waren overleden en dat de schoolmeester waar het om ging, vertrokken was. De Staten gaven opdracht aan de classis om de predikantsvacature te vervullen. Hoe de heren in Middelburg
het geruzie in Sint Maartensdijk beu waren, blijkt uit het voorstel dat zowel de classis als de kerkenraad
opdracht moesten krijgen om alles wat over deze zaak was aangetekend door te halen en voortaan ‘met
elkanderen vredig te handelen’. Uiteindelijk bleef de opdracht tot het royeren achterwege, net zoals trouwens een uitspraak in de controverse. Een benoeming onder het oude regime was niet meer aan de orde
omdat Blom tot zijn overlijden in 1805 schoolmeester bleef. Niettemin is het opvallend dat de benoeming
in die vacature plaatsvond in een gezamenlijke vergadering van het stadsbestuur en de kerkenraad, die
plaatsvond in het stadhuis.243
In de smalstad Arnemuiden kwam het tot het vastleggen van afspraken in de vorm van een overeenkomst tussen de magistraat en de kerkenraad over de benoeming van de schoolmeester-voorzanger. Toen
in 1715 de beide functies opnieuw vacant waren, verbonden de magistraat en kerkenraad zich door middel
van een contract om deze gecombineerd te houden. De kerkenraad had voorgesteld dat hij de functionaris
zou benoemen. Daar nam de magistraat begrijpelijkerwijze geen genoegen mee en bepaalde dat dit in formele zin zou geschieden door het collegium qualificatum. In het contract werd nauwkeurig de procedure
omschreven om tijdens het vooroverleg te komen tot de keuze. Kwamen de kerkenraad en de magistraat
niet tot een identieke keus uit de sollicitanten, dan zou er geloot worden. Problemen leverden de overeenkomst niet op en enkele malen liet het stadsbestuur zelfs de keuze geheel aan het collegium qualificatum.
Tot 1793, want toen waren de meningen verdeeld. De kerkenraad wilde de ondermeester Adriaan Keur.
De magistraat verweet hem ‘slakheid’ en benoemde Jan Waling, schoolmeester in het Burgerweeshuis te
Bergen op Zoom. Daarop deed de kerkenraad een beroep op de classis en vervolgens op Gecommitteerde
Raden. Tevergeefs, want de magistraat handhaafde met succes haar rechten. Toch kreeg de kerkenraad
zijn zin want kort na de omwenteling in 1795 verzocht Waling ontslag en werd Keur benoemd.244
In de overige smalsteden Westkapelle, Domburg en Kortgene verliepen de benoemingen probleemloos via het collegium qualificatum. Het had weinig moeite gekost de juiste procedures in te voeren. In
Domburg had in 1637 de verkiezing van een nieuwe schoolmeester op het stadhuis plaatsgevonden in
aanwezigheid van de gehele magistraat, maar deze liet zich snel overtuigen dat dit voortaan anders moest.
Deze steden waren wat dat betreft niet te onderscheiden van andere heerlijkheden. De enige bijzonderheid betrof Westkapelle. Ambachtsheer mr. Martinus Veth had in 1687 weten te bereiken dat, in tegenstelling tot de algemene gewoonte, hij voorzitter werd van het collegium qualificatum en de stemmen
inzamelde. Was de ambachtsheer verhinderd, dan was de predikant preses. Daarmee had Veth bereikt dat
hij als preses richting kon geven aan de discussie.245

243 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1765 (16.5), 1766 (4.9), 1767 (26.1, 5.3, 30.4). GA Tholen,
Stad Sint Maartensdijk, inv.nrs. 4 (11, 12.5, 25, 26, 28.11, 31.12.1764), 8 (6.9.1805); Hervormde gemeente te Sint Maartensdijk, inv.nrs. 4
(26.11.1764, 31.1, 26.4, 25.7.1765), 5 (6.9.1805). NA, Nassause Domeinraad, inv.nr. 13813 (1764, 1766).
244 ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 17 (14.11, 12.12.1793, 13.3-11.6.1794, 2.4.1795), 34 (28.10.1793); Stad Arnemuiden, inv.nrs. 23 (1, 15.1.1715),
25 (28.8-24.12.1793, 5, 21.2.1794), 26 (3, 14, 28.3.1795), 54 (16.12.1793, 4.3.1794); Hervormde gemeente te Arnemuiden, inv.nr. 7 (21.1029.12.1793). Adriaanse, De Kroniek van Arnemuiden, 1695 t/m 1794, 297, 300, 303, 304; Adriaanse, De Kroniek van Arnemuiden, 1795 t/m
1869, 14; Kesteloo, Arnemuiden, 320
245 ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 2 (3, 25.6.1637); Hervormde gemeente te Westkapelle, inv.nr. 1 (8.6.1687).
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De steden in het Committimus
De steden in het Committimus waren ten aanzien van hun positie vergelijkbaar met de Zeeuwse smalsteden. Tot onoverkomelijke problemen kwam het niet en de benoemingen vonden plaats in de collegia
qualificata. Ook in Axel benoemde het collegium qualificatum de schoolmeester-voorzanger, tot 1725 toen
de magistraat de benoeming van de schoolmeester naar zich toe trok. Dit duurde tot 1790 toen opnieuw
het collegium qualificatum de schoolmeester-voorzanger aanstelde.
Waren er tegenstellingen, dan konden die op bevredigende wijze worden afgewikkeld.246 In een van
de weinige confrontaties wist een van de kerkenraden de magistraat af te troeven. In 1693 ontstond een
geschil tussen de kerkenraad en magistraat van Biervliet. De kerkenraad nodigde de magistraat uit gedeputeerden te zenden voor een collegium qualificatum. De magistraat antwoordde dat de daarvoor bestemde dag hun niet schikte, maar wel een andere. De kerkenraad ging daarop niet in omdat het op die
wijze zou lijken dat de magistraat de vergaderdatum van het collegium qualificatum zou bepalen. Besloten werd een klacht in te dienen bij de classis Walcheren, die daarop besloot twee predikanten erheen te
zenden. Nog voordat deze arriveerden besloot de kerkenraad met meerderheid van stemmen zelfstandig
over te gaan tot het verkiezen van een nieuwe voorzanger en koster in de persoon van Reynier Isebaert.
Dit gebeurde in het vertrouwen dat hij ook wel tot schoolmeester zou worden aangesteld omdat alle drie
functies steeds gecombineerd waren in een persoon. De magistraat diende op zijn beurt een klacht in bij
Gecommitteerde Raden. Het bezwaar gold niet alleen de procedure maar ook het feit dat Isebaert onbekwaam was bevonden als schoolmeester. De magistraat verzocht Gecommitteerde Raden het traktement
alleen te betalen aan degene die op wettige wijze als schoolmeester zou worden benoemd. De gedeputeerden van de classis slaagden erin een oplossing te bewerkstelligen. De magistraat werd bereid gevonden
om Isebaert te benoemen voor de duur van een jaar. In die periode kon hij zich bewijzen, iets waarin hij
slaagde. Op 7 mei 1694 stemden Gecommitteerde Raden in met de benoeming van Isebaert en kenden de
gage aan hem toe.247

De steden in Staats-Vlaanderen
De positie van de magistraten van de steden in Staats-Vlaanderen was in formele zin afwijkend van die in
Zeeland vanwege hun afhankelijke positie van de Raad van State. Alleen de grote steden behielden hun
zeggenschap in onderwijszaken. Als gevolg van de opstelling van de Raad van State was er in de kleine vestingsteden Philippine en Sas van Gent geen lokale bemoeienis met de aanstelling van de schoolmeesters.
In Hulst werden de schoolmeesters-voorzangers vanaf 1658 aangesteld door het collegium qualificatum, met de aantekening dat hier, net zoals in Brouwershaven, de magistraat werd vertegenwoordigd
door drie leden in plaats van het gebruikelijke aantal van twee. Dat was gebaseerd op een overeenkomst,
die in het genoemde jaar tot stand kwam tussen de magistraat en de kerkenraad. Besloten werd dat de
functies van Nederduits schoolmeester en voorzanger gecombineerd zouden blijven en dat de benoeming
plaats zou vinden in het collegium qualificatum waar drie leden van de magistraat zouden worden toegelaten. Daarentegen zou de benoeming van de Franse schoolmeester en voorzanger plaatsvinden door
de magistraat in aanwezigheid van drie afgevaardigden van de kerkenraad. Tot 1658 had de magistraat
de schoolmeesters benoemd en dat deed hij opnieuw vanaf 1705. In deze periode stelde de magistraat de
schoolmeester aan en de kerkenraad de voorzanger. Steeds werd dezelfde persoon benoemd. Het stadsbestuur hechtte ook hier sterk aan de combinatie uit financiële overwegingen. Uit de stadskas kreeg de
schoolmeester 50 gulden, maar als voorzanger ontving hij 250 gulden uit de geestelijke goederen. De be-

246 Zoals in Axel in 1769. Scharp, Geschiedenis en costumen van Axel, tweede stuk, 245.
247 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 701 (19.11.1693), 702 (7.5.1694); Classis Walcheren, inv.nrs. 8 (6.8.1693, 4.2.1694), 26 (nrs. 1216, 6.11.1693,
25.1.1694; 1217, 17.1.1694); Hervormde gemeente te Biervliet, inv.nr. 1 (2, 7, 12, 26.7, 27.9, 1, 6, 21.11.1693, 1, 19, 25.1.1694).
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hoefte om de functies verbonden te houden, bracht de magistraat ertoe om in 1745 weer in te stemmen met
een benoeming door het collegium qualificatum. Een bijzonderheid was dat op die wijze ook de benoeming van de ondermeester plaatsvond.248
In Aardenburg kon de Classis Walcheren met succes interveniëren toen in 1639 de verkiezing van de
schoolmeester, voorzanger en koster had plaatsgevonden in het stadhuis door de magistraat en de twee
predikanten. De classis wist te bewerkstelligen dat dit in het vervolg in overeenstemming met de kerkorde zou plaatsvinden.249 In Sluis echter zorgde het recht om schoolmeesters en voorzangers aan te stellen
voor grote onenigheid tussen de magistraat en de kerkenraad. In 1650 kwam de post van stadsschoolmeester-voorzanger vacant. De magistraat benoemde Adriaan de Buck in beide functies. Aan de kerkenraad
werd gevraagd de aanstelling goed te keuren voor zover het die van voorzanger betrof. De kerkenraad
was vanzelfsprekend ‘seer verwondert’, te meer omdat na onderling overleg de sollicitanten hun vaardigheden hadden getoond, zowel ten overstaan van de magistraat als van de kerkenraad. Van de zijde van
de kerkenraad was getracht de invloed op de benoeming in beide functies te behouden omdat ‘de schoole geen cleijne reflexie op de kercke is hebbende’. Met meerderheid van stemmen besloot de kerkenraad
uiteindelijk geen verdere actie te ondernemen, vooral omdat de kerkenraad achter de benoeming van De
Buck stond.
Onverwacht snel kwam het tot een hernieuwde discussie omdat De Buck bedankte voor zijn aanstelling nadat hij in Brouwershaven was benoemd. De kerkenraad nam in 1651 het initiatief door bij de magistraat te pleiten voor een ‘goede voet’ voor het maken van een keuze. Uiteindelijk leidde dit twee jaar later
tot een compromis. De verkiezing van de schoolmeester-voorzanger zou plaatsvinden in de schepenkamer door de magistraat aangevuld met zes leden van de kerkenraad, die zouden meestemmen. Bleef het
ambt van schoolmeester apart dan werd deze gekozen door de magistraat met twee gedeputeerden van
de kerkenraad. In dat geval zou de voorzanger worden benoemd door de kerkenraad en twee leden van
de magistraat. Op basis van dit compromis werd op 29 juni 1653 in het stadhuis door de magistraat en zes
leden van de kerkenraad unaniem Pieter Fervaque uit Zierikzee als de nieuwe schoolmeester-voorzanger
gekozen.250
Deze afwijkende Sluise constructie werd onderwerp van discussie in de Classis Walcheren. Niet in 1653
want ondanks het besluit het compromis voor te leggen aan de classis, gebeurde dat niet. De aanleiding
was de verkiezing van een Franse schoolmeester-voorzanger in 1667. De magistraat wilde de aanstelling
in eigen hand houden. De kerkenraad onder wiens supervisie deze functionaris als voorzanger werkzaam
was – de Waalse predikant bleef deel uitmaken van de Nederduitse kerkenraad – besloot advies te vragen
aan de classis onder overlegging van het compromis van 1653. De classis, voor het eerst geconfronteerd
met dit stuk, maakte daarmee korte metten en besloot tot vernietiging van de overeenkomst. Ook werden
de handelingen van de kerkenraad scherp veroordeeld omdat dit alles ‘schandelijk was en recht strijdig
tegen ’t recht der kercken’.
Vanzelfsprekend zat de kerkenraad met de handen in het haar, vooral nadat de magistraat niet te bewegen was af te zien van de gemaakte afspraken. Bovendien was het stadsbestuur geïrriteerd door het feit
dat de kerkenraad deze zaak bij de classis aanhangig had gemaakt ‘zeggende met dezelve niet te doen te
hebben ende dat wel zouden voortgaan met de beroeping privatelyck te doen zonder de kerckenraadt’.
248 GA Hulst, Stad Hulst, nrs. 3 (27.3, 17.4, 26.6.1705), 4 (14.11.1717), 8 (16, 20.4, 21.5.1745), 11 (18, 25.4.1760, 2.9.1.1761); Hervormde
gemeente te Hulst, nrs. 10 (4.3.1744, 17.4, 22.5.1745), 55 (14.11.1717).
249 ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 2 (3.3, 2.4, 26.5, 1.6.1639). GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 2 (18.1, 30.5.1639). In 1619 had de kerkenraad
daarover een gravamen ingediend bij de classis. ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 22 (3.7.1619). Het werd, in meer algemene termen,
opgenomen in de gravamina voor de provinciale synode van 1620. Bouterse, Classicale Acta, 344-345. De magistraat besloot in 1644 de
verkiezing over te laten aan de kerkenraad. GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 3 (6.1.1644). Vanaf 1667 vond de verkiezing plaats in het
collegium qualificatum met uitzondering van die in 1707. Idem, inv.nr. 4 (28.2, 7.3.1667). ZA, Hervormde gemeente te Aardenburg, Acta
kerkenraad, 1695-1720 (17.12.1707).
250 ZA, Hervormde gemeente te Sluis, inv.nr. 3 (15.12.1650-29.6.1653).
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De magistraat besloot dan ook een klacht in te dienen bij de classis. Begin 1668 werd duidelijk dat de
standpunten zich verhardden. De classis wenste onverkort vast te houden aan de kerkelijke regels. De
magistraat wilde van geen wijken weten en dreigde over te zullen gaan tot de benoeming van een Franse
schoolmeester-voorzanger. Bovendien werd besloten de kerkenraad onder druk te zetten. Het stadsbestuur was bereid de verkiezing een week uit te stellen en de persoon, die de kerkenraad ook op het oog
had, over te laten komen en school te laten houden zonder een officiële aanstelling. Op zijn beurt moest
de kerkenraad bevorderen dat de classis het compromis van 1653 zou goedkeuren. De kerkenraad werd
met een onmogelijke opdracht opgezadeld. Zoals te verwachten was, bleef de classis bij zijn standpunt.
Dit leidde er ten slotte toe dat de magistraat overging tot de benoeming van de Franse schoolmeester. Nog
voordat het stadsbestuur het besluit daartoe nam, koos de kerkenraad in 1668 uit het inderhaast opgestelde drietal Samuel Jourdain tot voorzanger. De magistraat benoemde hem vervolgens tot schoolmeester.
Ondertussen lag er nog steeds het vernietigende oordeel van de classis over het compromis. In 1669
was de post van Nederduits schoolmeester-voorzanger opnieuw vacant. Weer werd bij de magistraat afgetast hoe deze stond tegenover de procedure tot vervulling van de vacature. Daarbij stelde de kerkenraad
‘dat sij in vrede en liefde met de achtbare magistraat leven willen’. De magistraat hield zich op de vlakte
waarna de kerkenraad besloot weer het advies van de classis in te winnen om zo te weten ‘wat ons tot de
meeste ruste en voorcominge van alle ongemacken staet te doen’. Toen de magistraat liet vragen gedeputeerden te sturen om in overeenstemming met het compromis van 1653 over te gaan tot benoeming, kon
de kerkenraad niets anders doen dan dit te weigeren in de hoop dat de classis ‘een expediënt middel sal
vinden door welcke ons vrede en ruste sal trachten toe te komen voor het toecomende’. De magistraat beschouwde dit als een weigering. Daarop benoemde het stadsbestuur Theodorus van der Mussele, schoolmeester van Cadzand. De classis, die tevergeefs had geïntervenieerd, was verontwaardigd en besloot tot
tegenmaatregelen. Het beroep werd afgekeurd, de gedeputeerden van de Raad van State werden verzocht
in te grijpen en bij Van der Mussele werd erop aangedrongen het beroep niet aan te nemen onder bedreiging dat hij van de kerkenraad van Cadzand geen attestatie zou krijgen. Ook mocht de kerkenraad Van der
Mussele geen toestemming meer geven voor het voorzingen en voorlezen in de kerk. Ondertussen liet de
classis protest aantekenen bij de magistraat, met de mededeling dat overwogen werd de zaak aanhangig
te maken bij de Staten-Generaal. Het overleg met de gedeputeerden van de Raad van State leidde tot een
voorstel. Als de classis zich neer kon leggen bij het compromis van 1653 dan zou de kerkenraad voortaan
met twee stemmen meer – acht in plaats van zes – mogen verschijnen in het stadhuis bij het verkiezen van
de schoolmeester-voorzanger. Ondertussen gaven de Haagse heren opdracht om Van der Mussele weer te
laten voorzingen. De classis was allesbehalve ingenomen met het daarover uitgebrachte rapport. Subtiel
werd het geformuleerd in de acta: ‘wenschende dat onse gedeputeerde het verder hadden connen brengen; welcke voor hare moeyte syn bedanct’. Voor de rest besloot de classis het zwijgen ertoe te doen.
Dat stilzwijgen was aanleiding om in 1680 de verkiezing van een nieuwe schoolmeester-voorzanger op
de wijze te doen zoals in 1669 was besproken. Verrassenderwijs staakten de stemmen: negen voor David
van der Mussele (een broer van Theodorus) en negen voor Cornelis Jobsz. Daarop had burgemeester Karrebrouck met zijn stem op Van der Mussele de doorslag gegeven. Alle protesten van de kerkenraad werden weggewuifd. De kerkenraad besloot erin te berusten maar zonder dat deze beslissende stem mocht
worden gezien als een precedent. In het vervolg werd steeds op identieke wijze gehandeld zowel bij de
verkiezing van de Nederduitse als bij de Franse schoolmeester-voorzanger. De kerkenraad liet zich daarbij
steeds vertegenwoordigen door twee predikanten, drie ouderlingen en drie diakenen. In het geval van de
Franse schoolmeester waren dat de Waalse predikant en de Waalse ouderlingen en diakenen.251

251 ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 5 (3.11.1667, 4, 12, 26.1.1668, 7.3-16.5, 4.9.1669); Hervormde gemeente te Sluis, inv.nrs. 3 (1.9.1667-2.2.1668,
28.2-25.5, ?.9.1669), 6 (20.6-18.7.1680), 8 (8, 15.9.1689, 8.5.1692).
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Sluis had met deze procedure een uitzonderingspositie gekregen, die in strijd was met de kerkorde.
Dat noch de kerkenraad en evenmin de classis in staat waren dit te verhinderen, toont aan dat de stedelijke
overheid met succes zijn standpunt wist te handhaven.

3.9

Verhoudingen tussen de ambachtsheren en de Gereformeerde kerk

Doordat de benoeming van schoolmeesters, die tevens voorzangers waren, plaatsvond in het collegium
qualificatum was de macht van de ambachtsheren in beginsel beperkt. Weliswaar kon hij of zijn vertegenwoordiger aan de stemming deelnemen en ook kon hij het lid aanwijzen dat namens schout en schepenen
aanwezig was maar daarmee beschikte de ambachtsheer over slechts twee stemmen. Zelfs de kleinste kerkenraad was in aantal stemmen altijd in de meerderheid. In de meeste heerlijkheden verliep de benoeming via het collegium qualificatum en volgens de gebruikelijke procedures, die een goede samenwerking tussen de kerkenraad, de ambachtsheer en het lokale dorpsbestuur als uitgangspunt hadden. Maar
een deel van de ambachtsheren was weinig ingenomen met zijn ondergeschikte positie. De houding van
deze ambachtsheren en de reactie daarop van de Gereformeerde kerk staan centraal in deze paragraaf en
vooral de ontwikkelingen daarin.

Regelgeving
De confrontaties richtten zich op het benoemen van de schoolmeester-voorzanger. De verkiezing
moest op dezelfde wijze geschieden als bij predikanten, namelijk in een collegium qualificatum. De Staten
hadden de synodale besluiten op dit punt bekrachtigd, maar voegden er voor alle duidelijkheid nog iets
bij, namelijk de mogelijkheid van een gescheiden benoeming in het geval er geen overeenstemming werd
bereikt. In een dergelijk geval benoemde de magistraat of de ambachtsheer zelfstandig de schoolmeester.
De verkiezing van de voorzanger bleef echter voorbehouden aan de kerkenraad.252 De aanleiding voor
dit standpunt van de Staten was waarschijnlijk de zaak, die zich kort voor de bekrachtiging van de synodale besluiten door de Staten eind 1620 had voorgedaan in Biezelinge. Daar hadden de ambachtsheren met
voorbijgaan van de kerkenraad een nieuwe schoolmeester benoemd waartegen de classis bezwaar maakte.
De ambachtsheren schikten zich, met grote tegenzin, en alsnog werd het beroep uitgebracht via een collegium qualificatum. Naast de belangen van de schoolmeester in verband met diens traktement uit de geestelijke goederen speelde ook mee dat de Staten enerzijds de belangen van de overheid wilden eerbiedigen,
maar ook de kerkelijke invloed op het benoemingsbeleid wilden consolideren.253
Het conformeren door de ambachtsheren aan de kerkelijke regels in de eerste helft van de zeventiende
eeuw vergde van kerkelijke zijde souplesse en tact. Op subtiele wijze kon echter veel worden bereikt door
vooral de classes. Een goed voorbeeld van voorzichtig manoeuvreren in de juiste richting gaf de Classis
Schouwen-Duiveland in 1615. De ambachtsheer van Serooskerke, Alexander van Tuyll van Serooskercke,
wilde Jacob Pieter Wittens uit Noordwelle als schoolmeester benoemen waartegen de kerkenraad bezwaar
had. Dat zal niet ten onrechte zijn geweest want Wittens was eerder ondermeester geweest in Burgh waar
hij was weggelopen. Omdat de ambachtsheer vasthield aan de benoeming van Wittens werd ds. Josias van
den Houte, predikant van Renesse en Noordwelle, aan het woord gelaten. Hij deelde mee dat Wittens’ gedrag niet onstichtelijk was zoals werd beweerd. In ieder geval had de kerkenraad geen aanleiding gezien
hem onder censuur te plaatsen. De classis vond voldoende aanleiding om een tussenoplossing voor te stellen: Wittens werd voor een jaar benoemd om het met hem te proberen, onder voorwaarde dat hij schuld-

252 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1620 (12.11). Reitsma en Van Veen, Acta, 164-165.
253 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 265 (2.11, 1.12.1620).
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belijdenis zou doen en een verklaring zou tekenen dat hij bij wangedrag zijn functie zou neerleggen.254
In 1625 was de functie in Serooskerke opnieuw vacant. De ambachtsvrouw had, evenals haar voorganger, zelf een schoolmeester aangesteld. De kerkenraad had echter het oog op een ander gevestigd. De classis besloot de ambachtsvrouw een brief te schrijven met het verzoek zich te willen houden aan de Zeeuwse
schoolorde. Namens haar kwam de rentmeester bij de classis om interventie vragen. Deze adviseerde dat
zowel de ambachtsvrouw als de kerkenraad zouden afzien van de personen, die zij op het oog hadden. De
classis zou vervolgens een ander voordragen. Met dit voor ogen besloot de ambachtsvrouw, die inzag dat
instemming met dit voorstel gezichtsverlies betekende, alsnog te streven naar een verkiezing in overleg
met de kerkenraad. Gedeputeerden van de classis gingen op bezoek bij haar om dit overleg aan te moedigen omdat anders de kerkenraad mocht overgaan tot het kiezen van een voorzanger. De ambachtsvrouw
ging in 1626 overstag door in te stemmen met Marinus Pietersen van der Winde als de nieuwe schoolmeester mits de classis zou beloven in de toekomst haar rechten te zullen respecteren. De classis had geen
moeite dit verzoek in te willigen.255
In 1632 verscheen de nieuwe ambachtsheer van Serooskerke, Hendrik van Tuyll van Serooskercke, in
de vergadering van de classis. Hij stemde weliswaar in met de aanstelling van de nieuwe schoolmeester,
maar wenste vastgesteld hebben dat alleen hij de bevoegdheid had deze functionaris aan te stellen. Omdat de verkiezing van de schoolmeester-voorzanger had plaatsgevonden in een collegium qualificatum
maakte de classis ook nu geen bezwaar dat recht te erkennen. Dat gold ook voor het feit dat dit recht
genoemd werd in de beroepsbrief, maar wel onder voorwaarde dat bij de combinatie van de functies van
schoolmeester en voorzanger gehandeld zou worden zoals de provinciale synode van 1620 had bepaald.
Om dat te erkennen, dienden de ambachtsheren ook de beroepsbrief te ondertekenen. Op deze wijze was
de classis erin geslaagd om de benoeming binnen de kerkelijke regels te brengen en was de benoeming via
het collegium qualificatum bewerkstelligd.256
De classis Schouwen-Duiveland hechtte veel waarde aan de vereniging van de functies van schoolmeester en voorzanger waarom het werd vastgelegd in de wetten van deze classis: ‘De voorsangers en schoolmeesters moeten volgens synodale ordre beroepen werden en men zal traghten, opdat desen personen van
hunne bedieninghen eerlijk moghen bestaan, deselve altoos vereenight te houwden’.257 Deze classis had
daarmee ook voor de andere classes de toon aangegeven. Door enerzijds vast te houden aan de kerkorde
en anderzijds tactvol manoeuvreren kon veel bereikt worden. Dat had tot gevolg dat het gebruik werd dat
op het platteland de schoolmeester-voorzanger benoemd werd door de collegia qualificata. Echter, niet
overal want er waren ambachtsheren, die niets wilden weten van de kerkelijke bemoeienis.

Hollandse invloed
Benoemingen van schoolmeesters door ambachtsheren, die zich niets gelegen lieten liggen aan de kerkelijke bepalingen, vonden tot in de zeventiende eeuw plaats. Hoewel ze vooral voorkwamen in Zuid-Beveland, ontstonden de eerste conflicten in Scherpenisse en Sommelsdijk.
Het eerste geval deed zich in 1630 in Scherpenisse voor. Deze heerlijkheid was met die van Sint Maartensdijk in het bezit van de prins van Oranje. De situatie was in zoverre verschillend dat de geestelijke
goederen ter plekke werden beheerd en op grond daarvan verstrekte de prins opdracht tot uitbetaling
van de traktementen voor de schoolmeester-voorzanger. Prins Frederik Hendrik werd vertegenwoordigd

254 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 1 (14.1, 25.2, 29.4.1615). Wittens bleef slechts kort in Serooskerke. In 1616
werd een opvolger benoemd, ongetwijfeld in harmonie tussen de ambachtsheer en de kerkenraad want er waren geen aanmerkingen
op de procedure. Idem (4.1.1616).
255 Idem, inv.nr. 1 (25.6, 27.8, 15.10.1625, 30.9.1626).
256 Idem, inv.nr. 1 (25.2.1632).
257 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 72 (1729, hoofdstuk 4, art. 3).
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Cornelis Liens (Rijksmuseum, Amsterdam).

Johan de Knuyt (GA Schouwen-Duiveland, Zierikzee, THA 932).

door de baljuw Cornelis Liens, die tevens rentmeester en drossaard van Sint Maartensdijk was. Vooral
door zijn opstelling zag een door het collegium qualificatum benoemde schoolmeester af van zijn aanstelling. Kort daarop stelde de prins Pieter Cornelissen Vriere aan. Tevergeefs verzetten de kerkenraad en
de classis zich daartegen. Vanwege het delicate karakter – het ging hier immers om de stadhouder – en de
precedentwerking won de classis Tholen en Bergen op Zoom advies in bij de andere classes. Die moesten
constateren dat de prins de bevoegdheid tot aanstelling niet kon worden ontzegd. De classes benadrukten
dat op de betrokkene niets aan te merken moest zijn. Dat laatste was echter wel het geval. Vriere was kort
tevoren wegens slecht functioneren afgezet als schoolmeester in Noordwelle. Daarenboven bleek hij niet
voldoende bekwaam als onderwijzer en als voorzanger. Ondanks alle aangewende pogingen lukte het niet
de prins op andere gedachten te brengen. Gesprekken met Johan de Knuyt, de Zeeuwse vertrouweling van
de prins, en met Boudewijn de Witte, de raadpensionaris van Zeeland, en brieven van de andere classes aan
de prins, leverden niets op. Vriere was en bleef schoolmeester, maar werd geen voorzanger. De kerkenraad
en de classis bleven weigeren hem te erkennen.258
Het tweede geval betrof Sommelsdijk, dat tot de classis Schouwen-Duiveland behoorde. François van
Aerssen, ambachtsheer van Sommelsdijk, ging in 1640 over tot het zelfstandig aanstellen van Jan Marinusz. van der Daff als schoolmeester. In dit geval had de kerkenraad zich daarbij neergelegd. De classis

258 ZA, Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 2 (5.2.1630-7.10.1636); Classis Walcheren, inv.nrs. 2 (9.1.1631, 21.2.1633), 23 (20.11.1630);
Handschriftenverzameling, inv.nr. 265 (1633). GA Tholen, Gemeente Scherpenisse, nr. 1 (28, 29.4, 30.12.1630, 12, 15.11, 11.12.1631,
6.1.1632, 19.3.1633); Hervormde gemeente te Scherpenisse, inv.nrs. 1a (29.1.1630-12.12.1631, 10.10.1632, 10.8.1638); 4 (27.11, 11, 16,
28.12.1644). GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nrs. 1 (5.12.1629-26.3.1631), 114 (Conventus te Tholen, 16.8.1634).
Zuurdeeg, ‘De dorpsschool van Scherpenisse’, 34; Zuurdeeg, In naam van Oranje, 26.
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maakte tegen deze gang van zaken bezwaar. Een
deputatie van twee predikanten, die probeerde de
ambachtsheer tot andere gedachten te brengen, bereikte niet het gewenste resultaat. Wellicht mede
vanwege de status van Van Aerssen – hij was ambassadeur en stond in hoog aanzien bij stadhouder
Frederik Hendrik - besloot de classis de zaak voorlopig te laten rusten. Het overlijden van Van Aerssen eind 1641 was een geschikt moment om de zaak
opnieuw aan de orde te stellen. Omdat de gemeente vacant was, gingen ds. Johannes van Heijst, predikant in Brouwershaven, met ouderling Erasmus
Tichelman begin 1642 naar de zoon van de overleden ambachtsheer, kolonel Cornelis van Aerssen,
in Den Haag, en verzochten zijn medewerking om
Van der Daff te benoemen op de wijze zoals in Zeeland gebruikelijk was. Van Aerssen hield de boot
af. Het overlijden van zijn vader was nog te vers;
wellicht zou hij later meewerken. Omdat de classis
daarop niet wilde wachten, werd op verzoek van de
kerkenraad bij wijze van uitzondering ingestemd
Francois van Aerssen (Rijksmuseum, Amsterdam).
met de benoeming van Van der Daff, die vervolgens
examen mocht afleggen.259 Daarmee had de classis,
die in het geval van Scherpenisse nog vond dat de
prins zijn bevoegdheden te buiten was gegaan, het
hoofd in de schoot gelegd. Zowel de prins als Van Aerssen hebben zich bij hun standpuntbepaling ongetwijfeld laten inspireren door het recht dat de Hollandse ambachtsheren hadden om zelf schoolmeesters
aan te stellen. Met dat voor ogen zetten zij hun standpunt door. In beide gevallen kon van kerkelijke zijde
niets bereikt worden.

Ambachtsheerlijke macht
De macht van de Hollandse heren moet de ambachtsheren in Zeeland inspiratie hebben gegeven. Vanaf
het midden van de zeventiende eeuw trok een deel van de ambachtsheren de benoeming van schoolmeesters naar zich toe. Dat vooral ambachtsheren in Zuid-Beveland zelfstandig de schoolmeester benoemden,
was gelegen in hun betere uitgangspositie. Dat kwam door de overeenkomst, die in 1581 gesloten was door
de stad Goes en de ambachtsheren met de Staten van Zeeland over de geestelijke goederen waardoor het
beheer in belangrijke mate op het lokale niveau was gebleven. Die zeggenschap trokken de ambachtsheren door naar de aanstelling van schoolmeesters.
Voor de eerste kwestie zich aandiende, waren de verwikkelingen rond de schoolmeester van Schore
en Vlake in 1630 van belang. Wegens zijn onbekwaamheid hadden de ambachtsheren op aangeven van
schout en schepenen een ander benoemd. De classis probeerde de oude meester te handhaven waartoe ze
de hulp inriepen van Gecommitteerde Raden. Zij besloten onder meer dat het traktement verdeeld moest
worden tussen de oude en de nieuwe schoolmeester. Achteraf was dit besluit niet gelukkig, onder meer
omdat het was gebaseerd op eenzijdige informatie, die door de classis weerlegd werd. Zo hadden de am259 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 2 (25, 26.7, 17, 22.8.1640, 26.2.1642). NNBW, III, 8-12.
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bachtsheren ten onrechte beweerd dat de oude schoolmeester had bedankt. Bovendien was een dergelijke
constructie nog nooit eerder toegepast. Ondanks pogingen tot herziening, moest de classis zich neerleggen bij het besluit.260
Ook van invloed op de handelwijze van de ambachtsheren was wat de magistraat van Goes deed met
de schoolmeester in hun heerlijkheid Borssele. Het stadsbestuur benoemde in 1649 zelfstandig Pieter Willemsen als schoolmeester. Dat was een opmerkelijk besluit omdat hij een jaar daarvoor ontslagen was wegens herhaald wangedrag als gevolg van dronkenschap. De kerkenraad had dan ook weinig vertrouwen
in hem en informeerde de classis. Die deed pogingen om de aanstelling van Willemsen ingetrokken te
krijgen. De magistraat deelde mee dat Willemsen strikte voorwaarden waren opgelegd, die ervoor moesten zorgen dat hij niet in zijn vorig gedrag terug zou vallen. Hoe weinig het stadsbestuur zich gelegen
liet liggen aan de classis blijkt uit wat werd opgemerkt over de classikale bemoeienis: het was een ‘onbehoorlijcke en onrechtmatige insinuatie [waarover] haer achtbaeren ten hoogsten waren gevoelijch als ooc
niet minder verwondert’. Willemsen voelde zich door deze houding gesterkt. Het leidde tot grote ruzies
met de plaatselijke predikant Lucas Coutereels met het gevolg dat Willemsen niet werd aangesteld als
voorzanger.261
Voor de ambachtsheren was het Goese voorbeeld een stimulans hun eigen benoemingsrecht te handhaven. De ambachtsheer van Nisse benoemde in 1640 zelfstandig de schoolmeester. Over de persoon was
geen discussie want de kerkenraad benoemde deze ook tot schoolmeester-voorzanger. Hetzelfde gebeurde in Heinkenszand in 1651 waar de kandidatuur van Tobias de Brawanter als nieuwe schoolmeester-voorzanger door alle betrokkenen werd gesteund. Niettemin stelden de ambachtsheren hem aan zonder het
collegium qualificatum.262 Deze lijn zou ook door andere ambachtsheren worden gevolgd.
De kerkenraden konden op eenvoudige wijze buiten spel worden gezet doordat de ambachtsheren
weigerden om te verschijnen in het collegium qualificatum waardoor de vergadering geen doorgang kon
vinden. Vervolgens benoemden de ambachtsheren de schoolmeester zonder ruggespraak met de kerkenraad. Voor een dergelijke handelwijze kozen de ambachtsheren van Kapelle en die van Wemeldinge, beide
in 1662. Twee jaar later, in 1664, gingen zowel in ’s-Heer Arendskerke als in Waarde de ambachtsheren
eveneens over tot het aanstellen van de schoolmeester. De kerkenraden moesten zich dit node laten welgevallen. Omdat ze tegen de betreffende personen geen bezwaren hadden, benoemden zij hen tot voorzanger. De Classis Zuid-Beveland legde zich nolens volens neer bij deze gescheiden benoemingen.263
Een heel ander verloop had de keuze van een nieuwe schoolmeester in Sint Annaland op het eiland
Tholen. Daar kwamen het dorpsbestuur en de kerkenraad lijnrecht tegenover elkaar te staan toen in 1663
de vacature van schoolmeester vervuld moest worden. Ambachtsheer was Philips Doubleth, ontvanger-generaal van de Republiek. Het collegium qualificatum koos met meerderheid van stemmen voor Abraham
Wisse, schoolmeester in Schakerloo. De magistraat wilde David van der Mussele, een broer van de vorige
schoolmeester. De classis, die de benoeming van Wisse had goedgekeurd, besloot een brief te schrijven aan
de ambachtsheer met het verzoek de magistraat te wijzen op zijn plicht om Wisse te accepteren. Het werd
het begin van een geruchtmakende zaak waarin zowel door schout en schepenen als door de classis een
beroep werd gedaan op de Staten van Zeeland, die de beslissing overlieten aan Gecommitteerde Raden.
Die zaten danig met de zaak in hun maag – Doubleth was een invloedrijk man – en besloten hem niet al

260 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 491 (12.12.1630, 5.6.1631), 493 (20.4.1633); Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 32 (5.6.1631), 63 (1633);
Hervormde gemeente te Schore en Vlake, inv.nr. 1 (6.10.1630, 5.10, 16.11.1631); Handschriftenverzameling, inv.nr. 265 (6.5, 1.7.1630, 6.1,
5.5, 6.10.1631, 2.5.1633). Wouters en Visser, Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs, 98-99.
261 ZA, Hervormde gemeente te Borssele, inv.nr. 1 (8.5.1639 e.v., 21.8.1649 e.v.). GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 12 (10.5.1648, 10.10, 3.11.1649).
262 GA Borsele, Hervormde gemeente te Heinkenszand, inv.nr. 1 (5.11.1651); Hervormde gemeente te Nisse, inv.nr. 1 (29.4.1640).
263 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 3 (29.7, 24.10.1664, 8.6, 26.10.1666, 8.10.1669, 22.8.1673), 32 (22.8.1662). GA Goes, Kerkenraad
Hervormde gemeente te Goes, inv.nr. 1 (30.12.1662); Hervormde gemeente te ’s-Heer Arendskerke, inv.nr. 1 (25.5, 6, 27.7.1664). GA
Kapelle, Hervormde gemeente te Wemeldinge, inv.nr. 1 (4.9.1662, 26.3.1663). Lepoeter, Kerk Kapelle, 220.
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te zeer voor het hoofd te stoten. Enerzijds handhaafden zij in 1664 de benoeming van Wisse, maar aan de
andere kant erkenden zij het recht van de ambachtsheer om de functies te mogen scheiden. Als gevolg van
deze verwikkelingen waren twee schoolmeesters in het dorp actief terwijl er slechts voor één bestaansrecht was. De rentmeester reisde naar Den Haag om te overleggen of Doubleth zich wilde verzetten tegen
de uitspraak van Gecommitteerde Raden door in appèl te gaan bij de Staten. Doubleth besloot de zaak te
laten rusten. Hij had Gecommitteerde Raden nodig bij zijn plannen tot indijking van schorren bij Sint
Annaland. Bovendien vond hij bij nader inzien dat het ‘een saeck van soo weynich importantie’ was. Bovendien was zijn recht om een schoolmeester aan te stellen erkend.
Eind 1667 overleed schoolmeester Wisse. De volgende benoeming werd met spanning tegemoet gezien. De rentmeester van de ambachtsheer herinnerde de ambachtsheer nog eens gedetailleerd aan de
kwestie van drie jaar geleden. Om de kerkenraad voor te zijn benoemde de magistraat Philippus Feschierre uit Bergen op Zoom wat bekrachtigd werd door de ambachtsheer. De kerkenraad besloot de kwestie
niet te laten escaleren. Besloten werd te kiezen voor Feschierre als voorzanger, te meer omdat hij uitstekend geschikt leek. Het daarna gehouden collegium qualificatum was een formaliteit.264
Ook op Schouwen-Duiveland kreeg de Gereformeerde kerk te maken met zelfbewuste ambachtsheren. Daar was het mr. Anthony de Jonge, ambachtsheer van Bruinisse en een bekwaam jurist,
die als secretaris van de Rekenkamer van Zeeland
grote kennis had opgedaan van alle formaliteiten,
die betrekking hadden op de Zeeuwse heerlijkheden. In 1666 – De Jonge was inmiddels pensionaris
van Middelburg – kwam de schoolmeesterspost
van Bruinisse vacant. Ondanks verzet van de kerkenraad zette De Jonge door en benoemde zelfstandig de schoolmeester. De kerkenraad besloot
daarop een ander als voorzanger te benoemen.265
Deze ontwikkelingen leken niet te stuiten. Het
ontbrak de kerkenraden en de classes aan mogelijkheden om het tij te keren. Alleen het gewestelijk
bestuur kon interveniëren. Een goede gelegenheid
daarvoor leek in 1667 te komen. In dat jaar gingen
de ambachtsheren van Wolphaartsdijk over tot ontslag van hun schoolmeester en voorzanger Tobias
mr. Anthony de Jonge (Gemeentearchief Schouwen-Duiveland,
de Volder. Deze deed daarover zijn beklag bij GeZierikzee).
committeerde Raden, die bij de Classis Zuid-Beveland informeerden wat in dit soort gevallen gedaan
werd. De Volder was benoemd door het collegium qualificatum. In een dergelijk geval moest datzelfde
college het ontslag verlenen. De Goese predikant ds. Nicolaas Barentzonius nam op zich alle actaboeken
264 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 520 (17.1, 25.2, 3.4.1664); 663 (3.5.1668); Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 4 (8.1, 4.3, 1.4, 1.7,
12.8.1664, 3.4.1668); Heerlijkheid Sint Annaland, inv.nrs. 1 (28.10-29.12.1663), 2 (11.1-25.7.1664, 15.12.1667, 10.1, 3.2.1668), 6 (8, 10.1,
3.4.1664), 7 (7.7.1664, 1668), 14 (20.11.1663-15.4.1664, 17.1, 5.2.1668), 15 (4.4.1664), 18 (3, 29.4.1664). GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 14
(18.8, 1.9.1664); Kerkenraad Hervormde gemeente te Goes, inv.nr. 1 (23.12.1662, 23.2, 26.4.1664). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee,
Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1664 (28.1, 27.3).
265 ZA, Heerlijkheid Bruinisse, inv.nr. 90 (15, 22.3, 7, 16.4.1666). GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Bruinisse, inv.nr. 2 (12.325.4.1666). Uil, ‘Het onderwijs in Bruinisse’, 18-20.
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van de classis na te zien of zich vergelijkbare kwesties in het verleden hadden voorgedaan. Het onderzoek
leverde niets op, hetgeen aan Gecommitteerde Raden bericht werd. Op verzoek van de kerkenraad van
Wolphaartsdijk besloot de classis de ambachtsheren mee te delen dat een ontslag op deze wijze nog nooit
was geschied en in strijd was met de kerkorde. Tevens moesten twee gedeputeerden aan de ambachtsheren verzoeken de schoolmeester in zijn functie te herstellen. De ambachtsheren beloofden erover te
zullen vergaderen. De kwestie raakte op de achtergrond vanwege de grote ruzie die in Wolphaartsdijk was
ontstaan rond de tijdelijke predikant aldaar. Het gevolg was dat ook hier de ambachtsheren zelfstandig de
schoolmeester gingen benoemen.266
Conflicten over de te kiezen kandidaat waren er vooral indien de meningen verdeeld waren en in het
bijzonder als de ambachtsheer en het dorpsbestuur lijnrecht tegenover de predikant en zijn kerkenraad
stonden. Het gezaghebbende woord van de overheid kon zelfs een al genomen besluit doorkruisen. Zo
was in 1672 te Haamstede Johannes Jacobus van Amerongen tot schoolmeester benoemd. De ambachtsvrouw had bezwaar tegen hem waardoor zijn positie onmogelijk werd. Als gevolg daarvan bedankte Van
Amerongen voor zijn aanstelling hoewel de classis die al had goedgekeurd.267 In zulke gevallen lag het
voor de hand dat de ambachtsheren de benoeming van de schoolmeesters naar zich toetrokken om daarmee hun wil door te zetten. Toch moesten de ambachtsheren ervaren dat er grenzen waren waar ook zij
niet aan voorbij konden gaan.
In 1675 voltrok zich het grootste en meest pijnlijke conflict tussen een ambachtsheer en de Gereformeerde kerk over de aanstelling van een schoolmeester. De gangmaker was mr. Anthonie de Huijbert
(1645-1702), zoon van mr. Pieter de Huijbert, raadpensionaris van Zeeland en later lid van de Raad van
State en gezant. Anthonie hertrouwde in 1673 met Cornelia van der Nisse. Zij was de dochter van Gerard
van der Nisse, een Goese magistraat, die lid van Gecommitteerde Raden was geweest. Door zijn huwelijk was het vermogen van De Huijbert fors uitgebreid. Naast de heerlijkheid Burgh, die hij erfde van
zijn vader, werd Anthonie de Huijbert door zijn huwelijk ook ambachtsheer van onder meer Grijpskerke, Kruiningen en Zaamslag. De Huijbert was baljuw van Veere en later raadsheer van de Hoge Raad van
Holland, Zeeland en West-Friesland. De Huijbert achtte zich vanwege zijn belangrijke connecties en eigen juridische expertise voldoende bekwaam om zich te laten gelden in zijn ambachtsheerlijke rechten
tegenover het kerkelijk gezag.268 Nog maar net was De Huijbert ambachtsheer van Grijpskerke toen hij in
1673 weigerde om de zitting van een collegium qualificatum bij te wonen om een nieuwe schoolmeester
en voorzanger te kiezen. De Huijbert wilde echter de schoolmeester zelf aanstellen. Met hulp van de classis werd de ambachtsheer overgehaald om de benoeming via een collegium qualificatum te laten lopen.
In die vergadering wist hij echter voor elkaar te krijgen dat er niet werd gestemd, maar geloot. De classis
keurde de verkiezing weliswaar goed, maar alleen onder voorwaarde dat de ambachtsheer moest beloven
zich voortaan te zullen houden aan de gebruikelijke gang van zaken.269
De Huijbert moet de handelwijze van de classis als een nederlaag hebben ervaren. In een van zijn andere heerlijkheden, Zaamslag, zette hij daarom een andere koers uit. De plaatselijke predikant, Abraham
Hudenbroeck, en zijn kerkenraad bleken geduchte tegenstanders. In 1675 deed schoolmeester Jan Paessen

266 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 525 (13.10.1667); Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 3 (18.10, 1, 15.11.1667, 4.1, 5.6.1668); Handschriftenverzameling,
Aanwinsten 1955-1990, inv.nr. 1964.32 (2.6.1667). Dat zich nog geen vergelijkbaar geval had voorgedaan, was niet geheel correct. In 1666
was de schoolmeester van Kattendijke wegens wangedrag door de ambachtsheren ontslagen. Echter, in dat geval waren de kerkenraad
en de classis overtuigd van de juistheid van dat ontslag. Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 3 (6.4.1666). Van der Baan, Wolfaartsdijk, 377-378.
267 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 3 (23.11, 14.12.1672, 12.7.1673); Hervormde gemeente te Haamstede, inv.
nr. 41 (20.11.1672, 18.6.1673).
268 Lantsheer en Nagtglas, Zelandia Illustrata, I, 669; Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, I, 444-445; Zandvliet, De 250 rijksten van de
Gouden Eeuw, 61.
269 ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 6 (31.8, 14.9.1673). Ook bij het verkiezen van nieuwe ouderlingen en diakenen wilde De Huijbert zijn invloed
laten gelden. De classis steunde de kerkenraad om dit tegen te gaan. Idem (30.4.1676). Soortgelijke pogingen deed De Huijbert ook in
Kruiningen en Zaamslag waarvan hij eveneens ambachtsheer was. ZA, Familie De Huijbert, inv.nr. 51.
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afstand van zijn functies na ernstige beschuldigingen op zedelijk gebied. In het collegium qualificatum
liet De Huijbert er geen misverstand over bestaan dat hij Pieter de Keijser, een jongeman uit zijn heerlijkheid Kruiningen, benoemd wilde hebben. Toen de kerkenraad niet wilde toegeven, vertrok De Huijbert
met zijn schout Adriaen Cooman uit de vergadering. De overgeblevenen vergaderden verder en benoemden uit de vijf sollicitanten de eerder genoemde Johannes Jacobus van Amerongen, toen schoolmeester in
Sirjansland. Toen gedeputeerden naar de ambachtsheer gingen met de vraag of hij kon instemmen met de
keuze, antwoordde De Huijbert dat zij verder konden gaan met de procedure maar dat hij niet terugkeerde in de vergadering. De kerkenraad concludeerde daaruit dat De Huijbert geen bezwaar had.
De dag erna, 6 november 1675, deelde De Huijbert mee dat hij genegen was de beroepsbrief te tekenen maar dan moest het collegium qualificatum opnieuw bijeenkomen. Vier dagen later waren de heren
weer bij elkaar. Daar verklaarde De Huijbert alleen te willen meewerken als de verkiezing onwettig zou
worden verklaard en een nieuwe keuze zou worden gedaan. De kerkenraad ging er niet op in en boos
verlieten De Huijbert en Cooman de vergadering. De kerkenraad besloot daarop de benoeming van Van
Amerongen ter goedkeuring voor te leggen aan de classis. Deze keurde de aanstelling goed, maar liet De
Huijbert de gelegenheid zijn bezwaren toe te lichten. De houding van de predikant had de woede opgeroepen van de schout, die de dienst op zondag 17 november probeerde te verhinderen en, toen dat niet
lukte, die verstoorde. Ondertussen was Jan Paessen, die door de ambachtsheer opnieuw was aangesteld
als schoolmeester en koster, teruggekeerd. Inmiddels was de magistraat van Axel, waaronder Zaamslag
viel, bij de kwestie betrokken. Dat gold ook voor Gecommitteerde Raden en de Raad van Vlaanderen, het
rechtscollege waartoe Paessen zich had gewend om te worden hersteld in zijn functies. Aller ogen waren
gericht op Gecommitteerde Raden. Na de zaak onderzocht te hebben concludeerden deze dat op wettige
wijze was gehandeld ten aanzien van de verkiezing van Van Amerongen.
De positie van Paessen was wegens zijn verleden onhoudbaar. Daarop besloot De Huijbert de benoeming van De Keijser tot schoolmeester en koster door te zetten. Sterk escalerend was dat schout Cooman
niet voldaan had aan het bevel van Gecommitteerde Raden om de sleutels van de kerk af te geven. Dit college gaf opdracht tot ingrijpen. Cooman werd gevangen genomen en overgebracht naar Axel. De daarmee
belaste stadhouder Nicolaes Soute ging daarop naar Kruiningen om de sleutels op te halen bij De Keijser,
die daarheen was teruggekeerd. De Huijbert liet als ambachtsheer van Kruiningen Soute in hechtenis nemen. Daarmee had De Huijbert het verbruid bij Gecommitteerde Raden. Daarin speelde zijn slechte verhouding tot stadhouder prins Willem III een belangrijke rol. Die was slecht vanwege het feit dat de prins
De Huijbert gepasseerd had voor de prestigieuze baan van Eerste Edele, iets waarvoor zijn vader zeer had
geijverd. De benoeming van Van Amerongen bleef overeind en schout Cooman werd ontslagen. Ds. Hudenbroeck haalde opgelucht adem en noteerde aan het eind van zijn uitgebreid relaas: ‘Godt laat Sijn kerk
en volk wel nu en dan gedrukt worden, maar en laat niet toe dat se gans verdrukt wordt. Hij is die Godt,
die ten allen tijde Sijn volk ondersteunt gelijk in dit vorenstaande verhaal genoegzaem is gebleken’.270
De houding van De Huijbert kan niet los worden gezien van het offensief van ambachtsheren om greep
te krijgen op het kerkelijk bestuur bij de benoeming van ouderlingen en diakenen. In veel gemeenten
hadden de ambachtsheren zich daar niet mee bemoeid. In een deel van de heerlijkheden gingen zij een
ander standpunt innemen. Op Schouwen-Duiveland en Zuid-Beveland rezen vanaf 1676 talrijke conflicten rond de politieke bemoeienis met de verkiezing van nieuwe ambtsdragers. In deze kwesties waren
Gecommitteerde Raden in 1679 en 1680 de betrokken ambachtsheren ter wille door te bepalen dat de ker-

270 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 675 (28, 31.12.1675), 676 (16, 18, 21, 24, 31.1, 27.2, 2.4, 5, 12.5, 23.7.1676), 677 (14.8.1676), 1290, 1291;
Rechterlijke archieven Zeeuws-Vlaanderen, inv.nrs. 85.2, 134 (5.3-16.7.1676), 512; Heerlijkheid Zaamslag, inv.nr. 10; Classis Walcheren,
inv.nr. 6 (14.11.1675-16.1.1676). GA Schouwen-Duiveland, Verz. J. van der Baan, nr. 102. GA Terneuzen, Stad Axel, nr. 685 (22, 23.2.1673,
18.6.1674, 22.11.1675, 27.1-21.3.1676). Van der Baan, Zaamslag, 74-75; Van der Bijl, Idee en Interest, 21, 46; Wesseling, Axel, 128-129.
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kenraden twee vertegenwoordigers van de overheid moesten toelaten.271
In de kwestie in Zaamslag was het recht van de ambachtsheer tot aanstelling van de schoolmeester
niet weersproken. Op Walcheren was het de ambachtsheer van Aagtekerke, Hendrik Velters, die in 1679
weigerde om in een collegium qualificatum te verschijnen. Hij had kort tevoren de heerlijkheid geërfd
van zijn vader, Francois Velters, een neef van de eerste echtgenote van De Huijbert. Velters stelde zich op
het standpunt dat de kerkenraad de door hem aanbevolen persoon kon benoemen tot voorzanger, die dan
door hem tot schoolmeester zou worden aangesteld. De kerkenraad diende een gravamen in bij de Classis
Walcheren, die erin slaagde de ambachtsheer tot andere gedachten te brengen zodat deze alsnog instemde
met verkiezing via een collegium qualificatum.272
In 1679 kozen de ambachtsheren van Ovezande zelfstandig een nieuwe schoolmeester. Het was uitgerekend Jan Paessen, die eerder onderwijzer was in Zaamslag. Vanwege zijn wangedrag benoemde de
kerkenraad een ander tot voorzanger. Dit geval van een gescheiden benoeming was aanleiding tot actie
van de kant van de classis Zuid-Beveland. Besloten werd de daarvoor in aanmerking komende ambachtsheren te benaderen om hen te verplichten de verkiezing van nieuwe schoolmeesters voor te leggen aan de
classis zoals in de schoolorde van 1583 en het plakkaat van 1590 was bepaald en door de synode van Goes
van 1620 was uitgesproken. De ambachtsheren deelden de afgevaardigde van de classis mee dat ze dat niet
van plan waren. Daarop besloot de classis deze zaak aanhangig te maken bij de Staten, ‘aengesien van den
welstandt der scholen oock die van de kercke dependeert’. Het bleef echter bij een voornemen.273
Het succes aan kerkelijke zijde in Zaamslag moet de classis Schouwen-Duiveland moed hebben gegeven om zich in 1681 te weer te stellen tegen de ambachtsheer van Oosterland. Dit was mr. Cornelis de
Jonge, een neef van de zoëven genoemde mr. Anthony de Jonge. Hij wenste niet dat de benoeming van een
schoolmeester en voorzanger door het collegium qualificatum zou geschieden. De classis, die zich aanvankelijk welwillend had opgesteld en gelegenheid had gegeven om de beroepsbrief aan te passen – alleen
het woord schoolmeester moest worden ingelast en de heer moest zijn handtekening zetten - besloot het
beroep op 12 maart af te keuren. In diezelfde vergadering verscheen de baljuw van Oosterland om namens
de ambachtsheer protest aan te laten tekenen als de classis tot afkeuring besloot. Bovendien deelde hij
mee appèl aan te tekenen. De classis, wellicht door de laatste toevoeging beduusd voor de consequenties,
besloot de zaak aan te houden. Pas op 13 augustus deelde ds. Sael mee dat de nieuwe schoolmeester binnenkort in het dorp zou komen wonen en zijn functie zou gaan uitoefenen. Op grond van een rekest, ingediend bij de ambachtsheer en door deze gefiatteerd, hadden Gecommitteerde Raden op 25 maart 1681 het
traktement toegekend. Deze slimme ontduiking van het goedkeuringsrecht van de classis noopte uiteraard tot een tegenzet. De classis besloot eveneens een rekest in te dienen bij het dagelijks bestuur van het
gewest om te wijzen op de onjuiste gang van zaken. De classis verzocht Gecommitteerde Raden voortaan
alleen rekesten te accepteren die geschreven waren door hun scriba. Of het rekest niet werd ingediend of
dat Gecommitteerde Raden geen besluit daarop namen, is niet duidelijk. In ieder geval werd het besluit
niet teruggedraaid. De classis ondernam geen verdere actie om zich te verzetten tegen de nieuwe schoolmeester, die door deze gang van zaken geen examen aflegde.274

Herstel van de kerkelijke invloed
Gecommitteerde Raden hadden een belangrijke positie doordat zij de traktementen toekenden voor de
voorzangers. Benoemden de ambachtsheren zelfstandig schoolmeesters, die niet door de kerkenraden
werden aangesteld als voorzanger, dan misten deze de toelage uit de geestelijke goederen. Het geval in
271
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273
274

Van Lieburg, Een eiland na de Reformatie, 133-136.
ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 6 (2.11, 7.12.1679, 1.2.1680).
ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 4 (27.6, 5.7, 1.8, 19.12.1679, 2.7.1680).
ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 686 (25.3.1681). GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 3 (26.2, 12, 25.3, 13.8.1681).
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Oosterland maakte de Middelburgse heren duidelijk dat zij erop moesten toezien dat bij verzoeken tot
uitbetaling een bewijs moest worden overlegd dat de betrokkenen waren toegelaten door de classes, dit
mede omdat de door de overheid gesanctioneerde kerkelijke regels uitgangspunt bleven.
Naar aanleiding van problemen in een drietal dorpen in Zuid-Beveland, waarover de vier Zeeuwse
classes hadden geklaagd, hadden de Staten van Zeeland in aanwezigheid van stadhouder Willem II in
1649 nog eens nadrukkelijk verzekerd dat de kerkorde gehandhaafd bleef. Het jus patronatus, dat de ambachtsheren pretendeerden ten aanzien van het beroepen van predikanten, was afgewezen.275 Vanuit de
kerkenraden en de classes werd geijverd om ook daar waar de ambachtsheren eigenmachtig optraden de
aanstelling van schoolmeesters te laten verlopen via het collegium qualificatum.
Door tactisch optreden van de predikanten en hun kerkenraden kon een benoeming binnen de kerkelijke regels worden gebracht. Zoals in Nisse in 1666 waar de kerkenraad instemde met de door de ambachtsheer beoogde kandidaat, met als tegenprestatie dat de benoeming door de ambachtsheer werd
bekrachtigd in het collegium qualificatum.276 Ook in Oosterland werd dit in 1702 bereikt. Hoewel de ambachtsheer zelfstandig de benoeming had gedaan, was hij bereid die aanstelling via het collegium qualificatum te laten bekrachtigen. In Heinkenszand pakte de kerkenraad het eveneens tactisch aan. De kerkenraad bood in 1704 twee namen aan met het verzoek aan de ambachtsheren om daaruit een keuze te willen
doen. Deze persoon zou vervolgens door de kerkenraad als voorzanger worden benoemd. De bekrachtiging ervan volgde in een vergadering van het collegium qualificatum.277
Die handelwijze was weliswaar niet zoals de regels bedoeld waren, maar niettemin had de kerk zeggenschap gekregen en was de combinatie van de functies van schoolmeester en voorzanger zeker gesteld.
Gescheiden benoemingen van dezelfde persoon waren weliswaar niet ideaal maar konden betekenen dat
een verkiezing via het collegium qualificatum in het verschiet lag. In 1663 was in Sinoutskerke de schoolmeester door de ambachtsheren benoemd. De kerkenraad stelde dezelfde persoon aan als voorzanger.
Hetzelfde was het geval in Baarland in 1685. Bij alle volgende vacatures vonden de aanstellingen plaats
door het collegium qualificatum.278
De weg naar het collegium qualificatum kon ook op een andere manier worden bereikt. Na het vertrek
van schoolmeester Jan Paessen in 1683, benoemden de ambachtsheren van Ovezande de voorzanger Willeboort Cornelisz. Leijssen tot diens opvolger, zodat beide functies weer in een persoon waren verenigd.
Geheel binnen de geldende regels kwam Ovezande in 1685, toen na het overlijden van Leijssen de benoeming van de nieuwe schoolmeester en voorzanger plaatsvond door het collegium qualificatum.279 Soms
vergde het meer geduld om tegenstellingen te overbruggen, zoals in Wemeldinge waar de kerkenraad
opzettelijk een ander koos toen de ambachtsheren gezamenlijk overleg bleven weigeren. Dit geschiedde
met steun van de classis omdat onder de ambachtsheren en rentmeesters rooms-katholieken waren. Maar
ook daar waren de ambachtsheren vanaf 1683 bereid de benoeming via het collegium qualificatum te laten verlopen. Ook kon worden gekozen voor een overgangssituatie. In 1692 werd de nieuwe schoolmeester-voorzanger in Bruinisse benoemd door zowel de ambachtsheer, de magistraat als de kerkenraad, met
de aantekening dat de rechten van de heer en van de kerk niet werden verkort. De volgende benoemingen

275 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1649 (9.7-13.12). ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 3 (29.7,
26.8.1649). Uit den Bogaard, De gereformeerden en Oranje, 70.
276 GA Borsele, Hervormde gemeente te Nisse, inv.nr. 1 (17, 19.12.1666). Dit gebeurde op identieke wijze in Kruiningen. GA Reimerswaal,
Gemeente Kruiningen, inv.nr. 1 (2.12.1669); Hervormde gemeente te Kruiningen, inv.nr. 2 (2.12.1669).
277 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 3a (25.4, 25.7.1702); RAZE, inv.nr. 4725 (folio 183a, 13.11.1701, 30.1.1702);
Hervormde gemeente te Oosterland, inv.nr. 2 (9.1.1702). GA Borsele, Hervormde gemeente te Heinkenszand, inv.nr. 1 (12.10, 2.11.1704).
278 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 4 (5.3.1680, 10.7.1685), 63 (5.3.1680, 10.7.1685). GA Borsele, Hervormde gemeente te Baarland, inv.nrs.
1 (8.7.1685), 2 (24.9.1698); Hervormde gemeente te ’s-Heer Abtskerke, inv.nr. 1 (21.2.1680, 16.1.1699). Dit was ook het geval in Kloetinge
waar vanaf 1679 de benoeming plaatsvond in het collegium qualificatum. GA Goes, Hervormde gemeente te Kloetinge, inv.nr. 1 (21,
24.8.1678, 3.7.1679).
279 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 4 (8.6.1683, 9.1.1685), 63 (9.1.1685).
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vonden echter op de gebruikelijke wijze via het collegium qualificatum plaats.280
Daar waar de heerlijkheden in handen waren van steden is hetzelfde waar te nemen. In 1717 had de magistraat van Zierikzee als ambachtsheer van de Vierbannen van Duiveland de nieuwe schoolmeester van
Nieuwerkerk benoemd. De burgemeesters hadden een collegium qualificatum verzocht om een voorzanger te benoemen. Interventie van de classis zorgde ervoor dat de functionaris alsnog volgens de kerkelijke
regels door het collegium qualificatum werd benoemd.281
Niet altijd waren het de ambachtsheren, die verantwoordelijk waren voor de benoeming van twee
verschillende personen tot schoolmeester en voorzanger. Dat kon ook te wijten zijn aan de predikant. In
Oud-Vossemeer liet het gedrag van dominee Gillis Bursius veel te wensen over en door zijn verspilzucht
had hij een torenhoge schuld opgebouwd. Vanwege de slechte verhoudingen vonden in 1676 gescheiden
benoemingen plaats. De ambachtsheren van Vossemeer kozen Daniel Schefler tot schoolmeester, onder
leiding van Bursius benoemde de kerkenraad de wagenmaker Jacob Corsten tot voorzanger. De preses
Josephus le Gouche en scriba Pontiaan van Hattem werden namens de classis naar de ambachtsheren afgevaardigd in een poging de ambten niet van elkaar te scheiden. Diverse varianten werden uitgewerkt
om tot een oplossing te komen, maar geen van deze vonden instemming bij de classis, die wilde vasthouden aan een benoeming door het collegium qualificatum. De problemen met de predikant eindigden ten
slotte met zijn ontslag. Dit maakte de weg vrij om alsnog over te gaan tot het beleggen van een collegium
qualificatum in 1678 waar Schefler werd gekozen tot schoolmeester en voorzanger.282
Ten slotte kon ook de schoolmeester een rol spelen bij de scheiding van functies. In 1684 wilde Cornelis van der Hicke als voorzanger van Kapelle aanblijven, maar zijn functie van schoolmeester overdragen. Daarop hadden de ambachtsheren Marinus Dominicus d’Orange uit Schore en Vlake aangesteld als
schoolmeester. De kerkenraad bracht deze zaak in de classis wat ertoe leidde dat Van der Hicke afstand
deed van het voorzangersambt waarna hem de waarneming van die functie werd opgedragen tot een ander benoemd zou zijn. De ambachtsheren werden verzocht de verkiezing van een opvolger weer te laten
plaatsvinden via een collegium qualificatum. Zij weigerden omdat dit gezichtsverlies zou betekenen. De
classis besloot de zaak voor te leggen aan de Staten, een voornemen dat ze niet concretiseerden. Een complicerende factor was dat de kerkenraad vanwege een niet genoemd vergrijp zich genoodzaakt zag op
aanwijzing van de classis Van der Hicke te schorsen als waarnemend voorzanger. Om die reden ging de
kerkenraad over tot het benoemen van een nieuwe voorzanger waartoe ze Jacobus de Jager kozen en niet
D’Orange.283
In dezelfde classisvergadering op 3 oktober 1685 waar besloten werd tot goedkeuring van de benoeming van De Jager deed zich al weer de volgende kwestie voor. Van der Hicke was namelijk benoemd tot
schoolmeester van Heinkenszand door de ambachtsheren van die heerlijkheid. Zij hadden geweigerd in te
stemmen met een collegium qualificatum tenzij de kerkenraad vooraf wilde zeggen wie zij wilden benoemen. Onderling hadden de ambachtsheren al besloten dat Van der Hicke schoolmeester moest worden.
De kerkenraad moest daarom zelfstandig overgaan tot het benoemen van een voorzanger. Omdat Van der
Hicke in Kapelle geschorst was als voorzanger besloten zij niet hem, maar Adriaen Snap te benoemen. De
classis keurde ook die benoeming noodgedwongen goed. Als ‘strafmaatregel’, nu de kerkenraad Van der
Hicke niet tot voorzanger had benoemd, hadden de ambachtsheren besloten de acht ponden Vlaams, die
aan de kerkenraad ter beschikking werd gesteld voor het dekken van de onkosten tot het bijwonen van
280 GA Kapelle, Hervormde gemeente te Wemeldinge, inv.nr. 1 (9.7, 29.8.1673, 10.7.1683). ZA, Heerlijkheid Bruinisse, inv.nr. 90 (12.9.1692).
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Bruinisse, inv.nr. 3 (12.9.1692). Van Lieburg, Een eiland na de Reformatie, 127; Uil, ‘Het
onderwijs in Bruinisse’, 18-20.
281 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Nieuwerkerk, inv.nr. 6 (20.12.1717).
282 ZA, Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 5 (7, 28.7, 25.8.1676, 12.1-23.10.1677, 12.1, 22/23.2, 7.7.1678).
283 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 4 (5, 11.1, 9.5.1684, 3, 9.1, 13.2, 28.8, 3.10.1685), 33 (26.12.1683, 25.12.1684), 63 (9.5.1684, 23.9.1685).
Lepoeter, Kerk Kapelle, 221.
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de vergaderingen van de classis, voortaan aan Van der Hicke te geven. In 1691 kwamen zij daarop terug.
De ambachtsheren zetten de kerkenraad onder druk om Snap te ontslaan en Van der Hicke tot voorzanger te benoemen. Als daartoe besloten werd, zou de kerkenraad weer de acht ponden Vlaams ontvangen.
Toen Van der Hicke in 1693 vertrok, kozen de ambachtsheren zonder ruggespraak met de kerkenraad een
nieuwe schoolmeester. Eerst in 1703 kwamen de kerkenraad en de ambachtsheren nader tot elkaar. De
voorzanger en koster Adriaen Snap overleed in dat jaar en tot zijn opvolger benoemde de kerkenraad de
schoolmeester Cornelis de Maker. Na diens vertrek in 1704 lukte het weer de benoeming van een schoolmeester, voorzanger en koster via het collegium qualificatum te laten lopen, dit nadat de kerkenraad een
tweetal had voorgedragen en de ambachtsheren daaruit hun keus hadden gedaan. Die keus werd vervolgens bekrachtigd door het collegium qualificatum.284
Ook in het al eerder genoemde geval van Kapelle kwamen de ambachtsheren en de kerkenraad nader
tot elkaar in 1708. Toen werd Josias de Jager, een zoon van voorzanger Jacobus de Jager, door de ambachtsheren benoemd. Die keuze had de volledige instemming van de kerkenraad, die bij het besluit om hem tot
voorzanger te benoemen, ook zijn kwaliteiten in het schoolhouden betrok. Dat omgekeerd de ambachtsheren afstemming op prijs stelden, bleek in 1736. Toen benoemde de kerkenraad Heinderik de Jager, een
broer van Josias, tot voorzanger. Hij was zeven jaar eerder door de ambachtsheren aangesteld als schoolmeester. De ambachtsheren protesteerden tegen deze benoeming bij de classis omdat die buiten hen om
was gedaan. De classis legde dit protest naast zich neer en keurde de aanstelling goed.285
Niet alleen waren de ambachtsheren inschikkelijk ten aanzien van het instemmen met een collegium
qualificatum, zij waren dat ook in toenemende mate ten aanzien van de te maken keuze. Had menig ambachtsheer een bepaalde persoon op het oog, die hij benoemd wilde zien, allengs kwam er meer ruimte om
de keuze te laten op het lokale niveau. In ’s-Heerenhoek was in 1686 Geerard Polij benoemd. Dat had Polij
te danken aan het feit dat hij sergeant was in de compagnie van ambachtsheer Cornelis de Perponcher
Sedlnitsky, die aanwezig was in het collegium qualificatum. Maar bij de volgende vacature in 1708 werd
de beslissing aan het collegium qualificatum gelaten, dat kon kiezen uit acht sollicitanten. Dit betekende
dat de verantwoordelijkheid voor de keus ook daar kwam te liggen. Een situatie zoals in het geval van
Polij, die door de jaren heen zich had laten kenmerken door een voorliefde voor sterke drank met alle
kwalijke gevolgen van dien, maar die moeilijk aangepakt kon worden wegens de steun van hoger hand,
kon zo worden voorkomen.286 De benoeming van Polij is een van de weinige voorbeelden van patronage,
een verschijnsel dat bij de aanstelling van schoolmeesters alleen in de zeventiende eeuw aanwijsbaar is.287
Goed vooroverleg kon veel bijdragen aan een vlotte benoeming, zoals in 1680 in Sint Annaland tussen
de predikant en de ambachtsheer. Het resultaat van het onderzoek van de sollicitanten werd door de predikant meegedeeld aan de ambachtsheer. Beiden werden het erover eens dat twee kandidaten de voorkeur
hadden: Jacobus Schem, geboren in Sint Annaland en schoolmeester in Kerkwerve, en Jacobus van Hecke,
schoolmeester in Zierikzee. Het tweetal mocht zich andermaal presenteren en uit hen werd Schem gekozen door het collegium qualificatum.288
In de eerste helft van de achttiende eeuw stemden ook de resterende ambachtsheren in met de aanstelling van hun schoolmeester-voorzanger door het collegium qualificatum. In Wolphaartsdijk was dat
vanaf 1717 het geval. In ’s-Heer Arendskerke vanaf 1711 en in Biezelinge vanaf 1720. ‘s-Gravenpolder leek

284 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 4 (3.10.1685), 5 (4, 17.7, 28.8.1691), 6 (8.1.1704), 63 (3.10.1685). GA Borsele, Hervormde gemeente te
Heinkenszand, inv.nr. 1 (29, 30.9.1685, 1, 7.7.1691, 30.9.1693, 2.9, 28.11.1703, 5.1, 12.10, 2, 19.11.1704).
285 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 6 (9.10.1708), 63 (9.10.1708), 8 (5.1.1729), 9 (8.1, 5.2.1737). Lepoeter, Kerk Kapelle, 221.
286 ZA, Hervormde gemeente te ’s-Heerenhoek, inv.nr. 1 (4.11.1686, 11.1.1708). Raas, De kerk van de Nederlandse Hervormde gemeente te
’s-Heerenhoek, 126.
287 Pollmann, ‘Dienst en wederdienst. Patronage en de kunst van het netwerken in het ancien régime’, 213-236.
288 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 685 (30.7.1680), Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 5 (2.7.1680); Heerlijkheid Sint Annaland, inv.nr.2
(6, 13.4, 31.5, 3, 14.6.1680).

3 OVERHEID EN KERK

195

een uitzondering te worden. Daar gingen de ambachtsheer en de kerkenraad gescheiden wegen door vanaf 1713 niet langer de benoeming door middel van een collegium qualificatum te laten verlopen, zij het wel
op dezelfde persoon. Vanaf 1740 verliep de procedure weer via een collegium qualificatum.289
Moesten de kerkenraden in de steden nog al eens concessies doen ten aanzien van het aantal gedeputeerden van de overheid in de collegia qualificata, op het platteland wisten zij met succes de kerkorde te
handhaven. Zo wilde de classis Zuid-Beveland de benoeming van de schoolmeester van Hoedekenskerke
in 1662 niet goedkeuren omdat drie ambachtsheren in het collegium qualificatum aanwezig waren geweest. Onder belofte dat zij voortaan met twee personen zouden verschijnen, werd het beroep goedgekeurd. Een vergelijkbare kwestie had zich in 1645 voorgedaan in Hoek waar de magistraat van Terneuzen
de plaats innam die gewoonlijk aan de ambachtsheren toekwam. In plaats van twee gedeputeerden wilde
het gehele college in het collegium qualificatum verschijnen waardoor deze de meerderheid zou hebben.
De classis Walcheren zond drie predikanten voor overleg naar Terneuzen. Zij slaagden erin de magistraat
tot andere gedachten te brengen en zich te houden aan de voorgeschreven procedure.290
De wens tot combinatie van beide functies in het belang van de te benoemen functionaris was voor
de geschetste ontwikkeling van doorslaggevende aard. Inschikkelijkheid van zowel de zijde van de ambachtsheren als van de kerkenraden had daaraan in belangrijke mate bijgedragen. De Gereformeerde kerk
had haar invloed op het aanstellingsbeleid van de schoolmeesters weten te behouden en, voor zover ze
dat had verloren, terug weten te winnen. Met voldoening konden de classes vaststellen dat de schoolmeesters-voorzangers op het platteland in overeenstemming met de kerkorde werden benoemd door de
collegia qualificata. Dat succes was te danken aan de omstandigheid dat van kerkelijke zijde nadrukkelijk
rekening werd gehouden met de ambachtsheren.
Op de classes rustte de taak een waakzaam oog te houden of de kerkelijke regels juist werden toegepast. Zoals in 1745 toen bij de classis het beroep werd ingebracht van het collegium qualificatum van
Oudelande op Jacob Jacobszn. In de beroepsbrief werd uitsluitend gerept over de voorzanger. De classis
besloot het beroep niet goed te keuren omdat het collegium qualificatum wel kon beslissen over het benoemen van een schoolmeester tevens voorzanger, maar niet van een voorzanger. Ds. Henricus Verschoor
kreeg opdracht om deze zaak naar voren te brengen bij het collegium qualificatum. Ambachtsheer mr.
Jan Cornelis Lampsins wilde niet toegeven. Hij stelde voor dat de classis Jacobszn. zou examineren als
schoolmeester en voorzanger en dat hij voorlopig zijn ambten zou vervullen, dit in afwachting van een
beslissing van Gecommitteerde Raden aan wie hij die zaak, samen met de classis, wilde voorleggen om zo
een juiste interpretatie van de regels uit te lokken. De classis gaf de ambachtsheer te kennen daar niet aan
mee te werken omdat deze zaak al lang was uitgemaakt. Jacob Jacobszn. vertrok in 1747 naar West-Souburg. Overleg over de vervulling van de vacature met de ambachtsheer leverde niets op. Lampsins wilde
niet instemmen met het houden van een collegium qualificatum maar was wel bereid degene die door de
kerkenraad als voorzanger zou worden aangesteld, te benoemen als schoolmeester en koster. Twee afgevaardigden van de classis slaagden erin om de ambachtsheer over te halen alsnog in te stemmen met het
benoemen in een collegium qualificatum. Om Lampsins tegemoet te komen, werd vastgelegd dat de rechten van de ambachtsheer behouden bleven.291

289 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 7 (8.5.1714, 8.1.1715, 9.11.1717, 27.8.1720), 9 (11.10.1740), 63 (29.4.1714). GA Goes, Hervormde
gemeente te ’s-Heer Arendskerke, inv.nr. 2 (28.6.1711). GA Borsele, Hervormde gemeente te ’s-Gravenpolder, inv.nr. 1 (26.9.1740).
290 GA Borsele, Hervormde gemeente te Hoedekenskerke, inv.nr. 1 (20.3.1662). ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 3 (26.10, 7, 14, 28.12.1645);
Hervormde gemeente te Hoek, inv.nr. 1 (15.10, 6, 7.12.1645). GA Terneuzen, Stad Terneuzen, inv.nr. 16 (10.3.1704).
291 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 9 (12.10.1745, 11.1.1746, 10.10, 14.11.1747, 4.7, 8.10.1748), 19 (8.10.1747), 33 (4.7.1748). GA Borsele,
Hervormde gemeente te Oudelande, inv.nr. 1 (25.10.1745, 27.2, 4.10.1747, 15, 29.9.1748, 9.10.1761).
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Onenigheid tussen de ambachtsheren en de predikanten
Veel wijzigingen in de verhoudingen kwamen er niet. Alleen onenigheid tussen de ambachtsheer en de
predikant kon tot problemen leiden. In 1704 was de heerlijkheid Dreischor door de Staten van Zeeland
in het openbaar verkocht. De nieuwe eigenaar werd mr. Jan Danielsz. Ockersse, later raad, thesaurier en
burgemeester van Zierikzee. In 1724 had hij voor de eerste keer te maken met een vacature van de functie
van schoolmeester. Ockersse weigerde in te gaan op het verzoek van de kerkenraad om deel te nemen aan
een vergadering van het collegium qualificatum. Hij wenste die benoeming aan zichzelf te houden en
stelde zich op het standpunt dat de kerkenraad een voorzanger kon aanstellen in het collegium qualificatum. Daar zou hij dan volstaan met het noemen van de naam van degene die door hem was benoemd als
schoolmeester en die persoon kon vervolgens worden gekozen tot voorzanger. De kerkenraad riep de hulp
in van de classis, die de ambachtsheer erop liet attenderen dat zijn standpunt niet overeen kwam met hetgeen de kerkorde bepaalde. Ondertussen kreeg de kerkenraad opdracht om, indien Ockersse een schoolmeester aanstelde, geen collegium qualificatum te beleggen en zelfstandig over te gaan tot benoeming
van een voorzanger. Na langdurige onderhandelingen stemde Ockersse in 1725 alsnog in met het houden
van een collegium qualificatum. In dit geval speelde de slechte verhouding tussen de ambachtsheer en de
plaatselijke predikant Gerardus Bekker nadrukkelijk mee. Hoe gespannen het was, blijkt uit het feit dat
ouderling Maerten de Rijke de dominee niet wilde vergezellen naar een gesprek met de ambachtsheer:
‘Ick kan, wil, nog sal niet meer in de commissie meedegaen. Het is meij onmogelijck meer aen te hooren
het schelden, tieren en rasen van den heer tegen onse predicant’.292
Om een verkiezing naar hun hand te zetten, probeerden de ambachtsheren dat te bewerkstelligen
door informeel vooroverleg. In 1714 werd de predikant van Breskens, Paulus Arlebout, gevraagd om op
het stadhuis te komen. Een lokale autoriteit was de pachter van de heerlijkheid, die admodiateur werd
genoemd. In deze periode was dit Jacobus Loke sr., die tevens baljuw was. Hij wilde door middel van een
‘vriendelijke samenspraak’ proberen tot overeenstemming te komen over het vervullen van de vacature.
Het was de inleiding tot een felle controverse, die ertoe leidde dat Abraham Clarisse uit Groede benoemd
werd. De predikant en een deel van de kerkenraad verzetten zich tegen de benoeming omdat Clarisse nog
maar 21 jaar oud was, terwijl de Staten-Generaal in 1709 een minimumleeftijd van 26 jaar hadden voorgeschreven. Hoewel de benoeming door de Classis Walcheren werd afgekeurd, werd Clarisse toch tijdelijk
aangesteld. Daarbij moet meteen worden aangetekend dat dit geval alleen doorgang kon vinden dankzij
een maas in het organisatorische net. De schoolmeester van Breskens werd betaald uit lokale fondsen en
dit was mede een reden voor het feit dat de Raad van State geen bemoeienis had met zijn aanstelling. De
kwestie was voor de Classis Walcheren aanleiding om het schoolreglement van de Staten-Generaal op te
nemen in het register waarin ook de andere formulieren en stukken waren opgenomen, die de nieuwe
predikanten moesten ondertekenen.293
Een slechte verhouding kon grote gevolgen hebben bij de vervulling van een vacature. In 1745 ging
de kerkenraad van Nisse onder leiding van ds. Johan Balthasar Bennet ertoe over om de ambachtsheer,
mr. Gillis Cornelis van der Nisse, onder censuur te plaatsen wegens zijn ‘schandelijke ongodsdienstigheid’ oftewel het steeds wegblijven uit de kerkdiensten. Bovendien had hij een twijfelachtige reputatie.
Hij was ongehuwd maar had wel twee dochters. In de visie van de kerkenraad was de ambachtsheer ‘so
verstokt, godloos en hoe langer hoe hardnekkiger … en als sonder God gelijk de heidenen in de werelt’. In
1746 vertrok schoolmeester Foort Adriaansen de Wagemaker naar Borssele. De ambachtsheer benoemde
Willem de Puit tot schoolmeester en koster. De kerkenraad stelde oud-ouderling Aalbregt van Hoecke aan

292 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 4 (25.4-31.10.1724, 27.2-4.9.1725); Hervormde gemeente te Dreischor, inv.
nr. 2 (19.4-8.10.1724, 10.7.1725). Klompe, Dreischor, 51.
293 ZA, Classis Walcheren, inv.nrs. 10 (3, 17.1, 7.3, 5.6.1715); Hervormde gemeente te Breskens, inv.nr. 1 (5.11.1714-5.7.1715)

3 OVERHEID EN KERK

197

tot tijdelijk voorzanger. De ambachtsheer stelde de classis in kennis van de benoeming van De Puit met
het verzoek hem examen af te nemen. De classis ging daar niet op in en gaf de kerkenraad het advies om
te pogen de ambachtsheer over te halen de benoeming als naar gewoonte in het collegium qualificatum
te doen. Welke pogingen de kerkenraad ook deed – het werd viermaal geprobeerd - de ambachtsheer was
niet bereid de predikant te woord te staan. Eerst na het vertrek van ds. Bennet in 1751 verbeterde de relatie
met de ambachtsheer. Als een gebaar van goede wil in zijn richting besloot de kerkenraad Van Hoecke te
ontslaan als tijdelijk voorzanger en dit op te dragen aan de nieuwe schoolmeester Adriaan Luijkenaar. Van
der Nisse kwam weer naar kerk en werd daarom ontheven van de censuur. Hij verleende zijn medewerking aan het beroepingswerk en verscheen daartoe zelf in de vergadering van het collegium qualificatum
waarin een nieuwe predikant werd beroepen. Daar werd ook besloten Luijkenaar te benoemen tot schoolmeester, voorzanger en koster.294
Ook in Aagtekerke was in 1745 sprake van een slechte verhouding tussen de pastor loci, Johannes Abels,
en de ambachtsheer, Johan Willem Thibaut. De ambachtsheer ging zelfstandig over tot het benoemen
van een schoolmeester in de persoon van Adriaan van Noorden. Toen de classis hem daarover aansprak,
verklaarde de ambachtsheer dat Van Noorden slechts ad interim was aangesteld en dat hij geenszins de
rechten van de classis wilde aantasten. De classis ging met die uitleg akkoord. Het protest van ds. Abels
tegen het feit dat Van Noorden ook in dienst trad als voorzanger mocht niet baten. Eerst na het emeritaat
van ds. Abels werd Van Noorden door het collegium qualificatum in 1750 aangesteld als schoolmeester en
voorzanger.295
In al deze gevallen lukte het de kerkenraden en de classes de ambachtsheren te houden aan de kerkorde. Scherpenisse leek daarop een uitzondering te maken. Ook hier werd de kerkorde nageleefd, maar dan
door een dubbele benoeming zoals we dat ook bij de steden hebben gezien: zowel door de magistraat als
door het collegium qualificatum. In 1650 werd de nieuwe schoolmeester door de kerkenraad in aanwezigheid van twee gedeputeerden benoemd. Zo werd het vastgelegd in het actaboek. Maar de magistraat noteerde in zijn register dat drossaard, schout en schepenen hem hadden aangesteld als schoolmeester. Ook
bij volgende benoemingen werd op soortgelijke wijze gehandeld, hoewel het vaak hoofdbrekens kostte
om tot elkaar te komen ten aanzien van de te kiezen persoon. Ook toen de Domeinraad van de prins van
Oranje de benoeming naar zich toe trok, werd op soortgelijke wijze gehandeld. In 1728 gingen de wegen
uiteen doordat de kerkenraad een ander tot voorzanger benoemde dan de door de Domeinraad aangestelde schoolmeester. Tot combinatie van de functies kwam het in 1750 toen na het overlijden van de voorzanger de schoolmeester in diens plaats werd benoemd. Eerst toen legde de betrokkene zijn examen af voor
de classis. Ook bij de volgende schoolmeester werden de functies weliswaar in één persoon verenigd maar
vonden gescheiden benoemingen plaats: als schoolmeester en koster door de prins of diens weduwe en als
voorzanger door de kerkenraad.296
Een dergelijk compromis lukte uiteindelijk niet in Sint Annaland waar de plaatselijke predikant de
oorzaak van was. Johan van der Bel stond bekend om zijn eigenzinnig karakter wat regelmatig leidde tot
ruzies. Ook de verhouding van de dominee met de ambachtsvrouw, Susanna Huijgens, was niet al te best
nadat zij Jacob van der Bel, de broer van de predikant, had ontslagen als rentmeester na diens financiële
wanbeheer. Na het overlijden van meester Jacobus Schem in 1720 wilde de dominee geen schoolmeester
meer als voorzanger ondanks de beschikbaarheid van goede kandidaten. De onenigheid leidde ertoe dat
294 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 10 (8.11.1746, 5.1.1747), 19. GA Borsele, Hervormde gemeente te Nisse, inv.nrs. 3 (25.12.174525.12.1746), 4 (11.3-31.12.1751). Nagtglas, Zelandia Illustrata, II, 95.
295 ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 14 (1.7, 5.8.1745, 26.1, 2.2.1747, 2.7.1750); Hervormde gemeente te Aagtekerke, inv.nr. 2 (1.5.1746, 18.5.1750).
296 ZA, Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nrs. 3 (26.10.1655, 4.1, 4.4.1656), 5 (7.7, 6.10.1693), 7 (4.10.1729, 4.4.1730, 2.10.1731, 7.7.1750), 8
(3.10.1758). GA Tholen, Gemeente Scherpenisse, nrs. 1 (9.10.1650, 16.10.1655, 24.9.1693), 1a (24.10.1727, 13.3, 17.6, 29.7.1728, 25.9.1758,
30.11.1786, 28, 29.10.1787); Hervormde gemeente te Scherpenisse, inv.nrs. 4 (26.6-14.8.1650, 9.10.1655-5.3.1656, 25.1-10.11.1693), 5
(1727/1728, 1729, 19.3, 8.4.1730), 6 (20.4, 18.7.1750, 4.9.1758, 9.3, 28.10.1787).
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de ambachtsvrouw op 29 november 1720 Geubel Cornelisse tot schoolmeester benoemde. Hij was ondermeester geweest bij Schem, bekwaam en gezien in het dorp. Vervolgens benoemde de kerkenraad op 16
januari 1721 Francois van Riel tot voorzanger. Cornelisse werd tevens koster, maar zijn werkzaamheden
bleven beperkt tot het kerkgebouw. Van Riel werd ook koster, maar zijn taak was het dienen van de kerkenraad. Bij de daarop volgende vacatures werden steeds verschillende personen benoemd. Pas in 1803
werden de functies weer samengevoegd toen de kerkenraad de in 1785 benoemde schoolmeester als voorzanger aanstelde. Het was nota bene Jacob van der Bel, een kleinzoon van de predikant Johan van der
Bel.297
Ten slotte liepen eveneens in het kleine Westkerke de wegen uiteen. Ook daar is onderlinge onenigheid niet vreemd aan geweest. Er was ter plaatse een dorpsbestuur, bestaande uit een schout en vier schepenen, maar geen gereformeerde gemeente. De inwoners kerkten in Scherpenisse. De schoolmeester werd
gekozen door een collegium qualificatum bestaande uit drie predikanten waaronder die van Scherpenisse, aangewezen door de classis, en uit de ambachtsheer en de schout of een schepen. In 1744 ging de magistraat met machtiging van de ambachtsheer over tot het benoemen van een schoolmeester buiten de
aangewezen predikanten van de classis om en onder het voorwendsel dat het dorpsbestuur de registers
niet bij de hand had om na te zien hoe het vroeger was gegaan met het vervullen van dergelijke vacatures. Op 16 januari 1745 stemden Gecommitteerde Raden in met de aanstelling en verleenden een akte
van traktement. De classis besloot ook zich te wenden tot dit college om uiteen te zetten hoe door deze
procedure de benoemingen ‘geheel geraken buijten ’t opsigt van een classis en der dienaren des Woords,
welke de kerkenordeningen belasten op den dienst des schoolmeesters opsigt te hebben’. De classis had
geen goed woord over voor dergelijke ‘ruststorende en verwerring barende nieuwigheden, aanlopende
tegen de gearresteerde kerkenordeningen en alle oude prijsselijke gewoonten’. Een uitvoerig rekest werd
opgesteld waarin de zaak van alle kanten werd belicht met een overzicht van de benoemingen vanaf 1683.
Toch bleef indiening achterwege. Op dat moment hadden Gecommitteerde Raden hun handen vol aan
de verdediging van Staats-Vlaanderen dat gevaar liep vanwege de opmars van de Franse troepen. Latere
benoemingen gebeurden steeds door de magistraat of door de ambachtsheer zonder dat van kerkelijke
bemoeienis sprake was.298 Ongetwijfeld was hier van invloed dat er geen gereformeerde gemeente was,
waardoor de functie van voorzanger niet bestond, wat aanleiding was voor de beëindiging van de kerkelijke bemoeienis.
Het laatste voorbeeld van onenigheid is uit Sommelsdijk. De ambachtsvrouw benoemde in 1752 zelfstandig Arent de Graaff tot schoolmeester en voorzanger als opvolger van zijn vader. Als tegenactie had
de kerkenraad de benoemde verboden de functie als voorzanger uit te oefenen. Uiteindelijk vonden beide
partijen elkaar, vooral doordat de kerkenraad zich ten slotte verenigde met de kandidatuur van De Graaff.
Daardoor bleven de beide functies verenigd. Ook hier is indicatief voor de gewijzigde verhoudingen dat
bij de volgende vacature in 1780 de ambachtsheer de schoolmeester benoemde. De kerkenraad liet geen
woord van bezwaar horen en benoemde dezelfde persoon tot voorzanger.299

Balans
Wanneer we de balans opmaken van de verhouding tussen de overheid en de gereformeerde kerk in onderwijszaken vanaf het eind van de zestiende eeuw tot het midden van de achttiende eeuw dan kan het
297 ZA, Heerlijkheid Sint Annaland, inv.nrs. 3 (27.4-29.12.1720), 4 (12.6, 19, 23.11.1729, 28.9, 5.10.1737), 5 (18.1.1743, 26.2.1762, 3.1.1772,
5.10.1785), 7 (29.11.1720, 25.11.1729, 22.10.1737), 14 (29.11.1720), 15 (22.11.1729, 15.10.1737, 28.10.1785); Classis Tholen en Bergen op
Zoom, inv.nr. 8 (12.4.1763). GA Tholen, A.J. Giljam, Regesten van de acta van de kerkenraad te Sint Annaland, (24.12.1720, 16.1, 15.2.1721,1.4,
2.7.1763).
298 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 553 (16.1.1745); Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 7 (1.10.1743, 7.4.1744, 6.4, 6.7.1745). GA Tholen,
Gemeente Westkerke, nr. X 7 (23.9.1762, 22.9, 17.11.1785).
299 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 5 (30.5, 27.6, 29.8.1752). [Van Driel], Te zijner tijd zullen wij maaien, 159-160.
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oordeel van Jonathan Israel worden onderschreven: ‘Het onderwijsbeleid in het noorden werd, hoewel
bepaald door de behoeften van de nieuwe publieke kerk, geformuleerd en beheerst door de gewestelijke Staten en de stadsbesturen’.300 Zij waren het die het onderwijs domineerden. Dat gold voor de grote
steden. Voor wat betreft het platteland en de kleine steden moet de stelling genuanceerd worden. De
kerkenraden en de classes kregen hier meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen, dankzij zowel de
Zeeuwse schoolorde als de kerkorde. Weliswaar bood een deel van de ambachtsheren en de dorpsbesturen tegenwicht, dat neemt niet weg dat waar het ging om het aanstellen van schoolmeesters de kerkenraden en de classes een niet te onderschatten inbreng hadden. Daar waar zij terrein moesten prijsgeven,
lukte het veelal dit terug te winnen. Dat gold aanvankelijk niet voor het platteland in Staats-Vlaanderen. Daar was het de Raad van State die in overwegende mate door het aanstellen van schoolmeesters en
de regelgeving van de generaliteit macht uitoefende. De Haagse heren maakten zo doende een inbreuk
op de lokale en regionale zeggenschap, die in Zeeland volledig overeind bleef. In de eerste helft van de
achttiende eeuw lieten zij meer ruimte voor lokale zeggenschap zonder daarbij afstand te doen van hun
bevoegdheden.
Dat de Gereformeerde kerk op het platteland een grotere invloed had dan in de grote steden is behalve
uit de regelgeving ook vanuit een andere optiek verklaarbaar. In de dorpen en de kleine steden was de
schoolmeester als regel voorzanger en koster. Daarom moest er een nauwe band zijn tussen de meester,
de predikant en de kerkenraad. Het was dan ook vanzelfsprekend dat, omdat zij intensief moesten samenwerken, de kerkelijke colleges invloed kregen bij het benoemen van de nieuwe meester. In de grote
steden was dit anders. Daar konden slechts enkele schoolmeesters in aanmerking komen voor het ambt
van voorzanger. Voor het kosterschap kwamen zij, uitzonderingen daargelaten, zelfs niet in aanmerking.
In de kleine steden, waar slechts één schoolmeester werkzaam was, kwam veelal een situatie voor die vergelijkbaar was met het platteland. Eigenzinnige magistraten konden echter ook hier hun gewicht in de
schaal leggen ten nadele van de predikant en zijn kerkenraad. De tweede helft van de achttiende eeuw zou
nieuwe ontwikkelingen te zien geven in de verhoudingen tussen overheid en kerk op het platteland.301

3.10 Verhoudingen tot Rooms-katholieken, Luthersen en Doopsgezinden
Door de Opstand was bewerkstelligd dat de gereformeerde godsdienst een voorrangspositie bekleedde.
Het betekende onder meer dat uitsluitend van onderwijs op gereformeerde grondslag sprake kon zijn.
De Zeeuwse autoriteiten bleven tot in de achttiende eeuw, in tegenstelling tot elders302, consequent vasthouden aan het monopolie van de gereformeerden op het onderwijs. Ouders, die zich niet bij de gereformeerde kerk wilden aansluiten, werd daarmee weinig keus gelaten. Zij moesten hun kinderen naar
gereformeerde schoolmeesters sturen, hun kinderen dit onderwijs laten ontberen of hen zelf leren lezen
en schrijven. Vele ouders werden daarmee voor een dilemma geplaatst. Dat gold voor Rooms-katholieken,
Doopsgezinden en Luthersen. In het overheidsbeleid werden de laatste twee in zoverre ontzien dat zij, in
tegenstelling tot de katholieken, geen verboden kregen opgelegd tegen het elders uitbesteden van hun
kinderen.303

Rooms-katholieken
Na de Reformatie bleef een deel van de bevolking gehecht aan de rooms-katholieke godsdienst. Voor hen
waren de gevolgen van het weren van hun religie ingrijpend. Een daarvan was dat zij hun kinderen geen
300
301
302
303

Israel, De Republiek, 758.
Zie paragraaf 3.11.
De Booy, Weldaet der scholen, 106-109; De Booy, Kweekhoven der wijsheid, 128-131; Groenveld, Huisgenoten des geloofs, 24-26.
Zie voor de verhouding tot de Joden de volgende paragraaf.
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onderwijs konden laten volgen dat katholiek georiënteerd was. Zij ervaarden het gemis als uiterst pijnlijk. Een onbekende pamfletschrijver gaf in 1596 uiting aan zijn gevoelens: ‘Wat hartzeer en marteling
denkt gij dan wel dat wij dag en nacht lijden, die zo gaarne onze en onzer kinderen zielen zouden zalig
maken, en die de middelen ontbreken. […] Het gebod des Heren belast ons zorg te dragen voor goede onderwijzing onzer kinderen, en de natuurlijke liefde dringt ons daartoe, wat pijn en marteling meent gij
dan wel dat wij lijden, als wij zien dat wij het niet kunnen, dat onze kinderen verwilderen, opwassen als
wilde wouters zonder enige goede lering en oefening, zodat zij van God niet weten en nooit de katholieke
kerkdienst gezien hebben. Willen wij ze ter school laten gaan, zo zien wij dat zij van hun meesters verleid
worden; want er geen katholieke scholen of schoolmeesters mogen zijn, noch enige katholieke boeken
gedrukt worden’.304
Het weinige katholieke onderwijs dat nog over was, vond zijn felste bestrijders in de classes en kerkenraden. Bij de visitatie in 1595 door twee predikanten van de Classis Tholen werden in de school van een
zekere Digne in de stad Tholen rooms-katholieke boeken aangetroffen, wat leidde tot een verbod. In het
naburige Nieuw-Vossemeer, dat in westelijk Noord-Brabant lag, maar bij Zeeland hoorde, was en bleef
een belangrijk deel van de bevolking rooms-katholiek. Hier werd in 1630 een bijschool gehouden door
een roomse vrouw. De classis steunde de pogingen van de kerkenraad die te weren. Gedeputeerden van de
classis hoefden er echter niet heen te gaan want het dorpsbestuur had haar het schoolhouden inmiddels
verboden.305
In Middelburg klaagde de kerkenraad in 1646 over ‘paepsche scholen’. Die werden geweerd omdat ze
illegaal waren. Het aantal katholieken – in 1616 werd hun aantal op 150 geschat – was zo gering dat de
potentie om te voorzien in eigen onderwijs nauwelijks aanwezig was. Toen de Middelburgse magistraat
later door aantrekkelijke voorwaarden de vestiging in de stad had aangemoedigd, bleek zich onder hen
een rooms-katholieke vrouw te bevinden, die een school wilde starten. De kerkenraad kwam daartegen in
1683 in het geweer en drong bij de magistraat aan op maatregelen. Het stadsbestuur sprak geruststellende
woorden. De nieuwe inwoners moesten zich houden aan de plakkaten tegen de rooms-katholieken. Er
bevonden zich onder hen weliswaar enige katholieken, die kinderen een ambacht leerden, maar daarvan
was geen nadeel te vrezen. De kerkenraad bleef niettemin ‘aangedaan met een teedere bekommeringe, in
’t bysonder over de dierbare zielen van onze Christelyke jeught’.306
Over zogenaamde kloppen - rooms-katholieke vrouwen, die het als hun taak zagen om goede werken te doen waaronder het geven van onderwijs – horen we in Goes. Het bestuur van die stad besloot in
1640 een verbod uit te vaardigen tegen het binnenkomen van deze kloppen en gebood degenen die er
waren binnen een week uit de stad te verdwijnen. Deze besluiten maakten onderdeel uit van een pakket
maatregelen om de rooms-katholieken tegen te werken. Zo mochten zij hun winkels niet meer sluiten op
heiligendagen. Die maatregelen hebben in Goes, dat steeds een relatief groot percentage katholieken kende, een beperkt effect gehad. In 1648 drong de gereformeerde kerkenraad aan op een verbod van roomse
schoolvrouwen en vrouwen die meisjes leerden handwerken en hen ondertussen verleiden met beeldjes
van heiligen. Het stadsbestuur beloofde bij gelegenheid na te gaan hoe daarin kon worden voorzien. Tot
concrete maatregelen kwam het op dat moment niet. Meer succes had de kerkenraad in 1681 toen de magistraat beloofde een ‘paepsche dochter’ het schoolhouden te verbieden. De kloppen hebben zich beperkt
tot het geven van catechisatie aan de katholieke jeugd. Het jaar daarop wist de kerkenraad te bewerkstelligen dat de substituut van de rector van de Latijnse school, die de mis bijwoonde, werd weggestuurd.
In het schoolreglement van 1655 was inmiddels vastgelegd dat de schoolmeesters hun leerlingen niet op

304 Fruin, Tien jaren uit de tachtigjarige oorlog, 186.
305 ZA, Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nrs. 1 (4.4.1595), 2 (1.10.1630, 7.1.1631).
306 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924.
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heiligendagen vrij mochten geven. Die bepaling was overgenomen uit het schoolreglement van de Staten-Generaal.307
Alles wat ook maar zweemde naar het rooms-katholicisme moest worden uitgebannen van de scholen.
De schoolmeester van Bruinisse werd in 1601 aangezegd geen paaseieren meer aan de kinderen te vragen
‘dewijl ’t selve een wijse van ’t pausdom is’.308 De kerkenraad van Stavenisse hoorde in 1636 geruchten
dat de schoolkinderen Sint Thomas zouden hebben gevierd. Dit feest werd op 21 december gehouden. De
schoolkinderen draaiden op die dag de rollen om. Ze deden alsof zij de meester niet kenden en lieten hem
niet toe in de school totdat hij beloofde hen te trakteren op bier. Het was aanleiding voor de kerkenraad
de schoolmeester aan te zeggen dat dit niet meer plaats mocht hebben. Niettemin volgde het jaar daarop
een herhaling. Een mogelijkheid om het feest te omzeilen was het geven van vrij op 21 december. Toen
een volgende schoolmeester dat in 1644 deed, werd hij bestraft door de predikant. Zijn verweer dat andere
dominees in de omgeving daarover niet zo moeilijk deden, werd hem niet in dank afgenomen. De kerkenraad handhaafde zijn mening dat het vieren van Sint Thomas niet meer mocht plaatsvinden.309 Van zulke
gewoontes vernemen we later niets meer zodat de genomen maatregelen effectief zullen zijn geweest.
Het catechetisch onderwijs gold als het grootste bezwaar van de zijde van rooms-katholieke ouders.
Daarom verzetten ouders in Nisse zich in 1641 ertegen dat hun kinderen uit gereformeerde catechisatieboekjes moesten leren. De Classis Zuid-Beveland, die door de kerkenraad om advies was gevraagd, meende dat de kinderen hier niet toe gedwongen konden worden. De schoolmeesters werd aangeraden ‘sooveel
devoir als meugelick is sullen doen door gevoegelycheyt om alle kinderen daertoe te gewennen’. Daarnaast moest de kerkenraad bepalen dat de schoolmeester in zijn school alleen boeken mocht gebruiken
‘die de minste smaek of geur niet en hebben na het Pausdom’.310
In Zierikzee lijkt geen sprake te zijn van een streng toelatingsbeleid ten aanzien van matressenschooltjes. Zo kon het gebeuren dat de rooms-katholieke Petronella van Oosterhoud, huisvrouw van Machiel
Wijnaut, een schooltje was begonnen om kleine kinderen te leren breien, naaien en dergelijke. Niet de
scholarchen verboden haar in 1754 het schoolhouden, maar Adriaan van den Thoorn, boekhouder van de
Armen en consistoriedienaar van de kerkenraad van de Nederduits gereformeerde gemeente, vanwege
het feit dat zij kinderen in haar godsdienst les zou geven. Petronella wendde zich daarop tot de stadsraad,
ontkende die bewering, zegde toe dit niet te zullen doen en vroeg daarom haar school te mogen voortzetten. Scholarchen moesten de zaak onderzoeken. Een besluit werd niet genomen maar het lijkt niet waarschijnlijk dat Petronella van Oosterhoud nog langer onderwijs zal hebben gegeven. In ieder geval werd
in het schoolreglement van 1773 bepaald dat alleen degenen die tot de Gereformeerde kerk behoorden,
toestemming kregen om een school te openen.311
In afgelegen gehuchten, in polders of in forten, waar geen onderwijs werd gegeven, kon het gebeuren dat een rooms-katholieke schoolmeester zijn kans zag. Zo klaagde de kerkenraad van Groede in
1666 over een paapse schoolmeester in Baarzande. Ook in Moriaanshoofd op het eiland Schouwen was
een rooms-katholieke schoolmeester actief. De Classis Schouwen-Duiveland besloot in 1683 om aan de
thesauriers van Zierikzee te vragen om maatregelen te nemen. In het Grote Pasfort, aan de noordzijde van
Sluis, was Cornelis Paurier in 1666 schoolmeester. De bevelvoerende officier toonde zich aanvankelijk niet
genegen deze weg te sturen toen de predikanten Montanus en Koelman dat namens de Sluise kerkenraad

307 GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 11 (2.8.1640), 12 (8.11.1648), 679 (folio 284r.-285r., 7.8.1640); Hervormde gemeente te Goes, inv.nr. 1 (26.4,
10.5.1681, 14.11-5.12.1682). Barth, Van Driel en De Klerk, Katholiek Beveland, 34, 71; Wiltens, Kerkelyk Plakaat-boek, I, 478.
308 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Bruinisse, inv.nr. 1 (20.4.1601). Uil, ‘Het onderwijs in Bruinisse’, 28-29.
309 GA Tholen, Hervormde gemeente te Stavenisse, inv.nr. 1 (24.12.1636, 5.1.1637, 6.1.1645). Roozemond, ‘Een balorige schoolmeester’, 3132. Over het Sint-Thomasfeest: Rooijakkers, ‘De rituele wereld van het Zuid-Nederlandse kind’, 65-67; Roosenboom, De dorpsschool in de
Meierij van ’s-Hertogenbosch, 216-217.
310 GA Borsele, Hervormde gemeente te Nisse, inv.nr. 1 (5, 27.10.1641, 15.1.1667).
311 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 28 (29.6.1754).
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kwamen vragen. De kapitein wilde de man behouden voor het onderwijs aan zijn kinderen en van andere
militairen. Daarop werd de commandeur van Sluis gevraagd de betreffende kapitein opdracht te geven
deze ‘papist’ weg te sturen.312
In Staats-Vlaanderen was en bleef een deel van de inwoners van het Vrije van Sluis rooms-katholiek.
Vanaf het eind van de zeventiende eeuw groeide dat aantal vanwege de aanwezigheid van rooms-katholieke militairen en emigratie van vooral landarbeiders vanuit het naburige Vlaanderen. In het Committimus was het aantal katholieken beperkt. Groter was dat in het Hulsterambacht, vooral door de instroom
van katholieke Vlamingen.313 Om de schoolgang bij gereformeerde schoolmeesters te bevorderen had de
magistraat van het Hulsterambacht op verzoek van de predikanten in 1675 onder meer bepaald dat alle
kinderen, die ten laste kwamen van de armen, in de wintermaanden naar school moesten gaan. Ze moesten bij voorkeur bij gereformeerden besteed worden. Waren ze niettemin ondergebracht bij rooms-katholieken, dan moesten zij deze kinderen zondags naar de gereformeerde kerk sturen. Dat gereformeerde
schoolmeesters niet door rooms-katholieken werden gemeden leert de situatie in de polder Lillo. Daar
was een rooms-katholieke schoolmeester die echter niet regelmatig school hield. Daarom bezocht de
rooms-katholieke jeugd in 1680 meestal de school in het fort Lillo.314
Kinderen van rooms-katholieke en andere ouders waren vrijgesteld van het leren van de gereformeerde catechismus en van het psalmzingen. Het schoolreglement van de Staten-Generaal bepaalde dat dit
alleen door de ‘Scholieren, zynde van de Gereformeerde Religie’ moest worden geleerd. Wel dienden alle
kinderen het Onze Vader, de twaalf artikelen des geloofs, de Tien Geboden, het morgen- en avondgebed en
de gebeden voor en na het eten te leren. Dat gereformeerde schoolmeesters rekening gingen houden met
de kinderen van rooms-katholieke ouders bleek in 1721. Toen liet de Classis Zuid-Beveland een visitatie
uitvoeren van de kerken en scholen. De schoolmeesters van Hengstdijk en Pauluspolder bleken alleen de
kinderen van gereformeerde ouders het Onze Vader en andere gebeden te leren en niet de katholieke kinderen die het merendeel van de schoolbevolking uitmaakten. In het overige deel van het Hulsterambacht
werden in de scholen geen roomse boeken gebruikt en evenmin waren er rozenkransen aangetroffen.315 De
scholen bleven vrij van rooms-katholieke smetten, maar net zoals in Brabant, hielden de schoolmeesters
tot op zekere hoogte rekening met het katholieke deel van hun leerlingen.316
De neiging tot een meer tolerante houding rond het midden van de achttiende eeuw leek perspectief te bieden voor de oprichting van rooms-katholieke schooltjes. Zo werd in 1744 door de gereformeerde kerkenraad in Sluis tijdens het huisbezoek een rooms-katholieke korporaal die schoolhield, ontdekt.
De commandeur verbood de man nog langer onderwijs te geven. In Hulst werd in 1749 en 1750 binnen
de kerkenraad geklaagd over roomse bijscholen, die werden gehouden door vrouwen. De aandrang tot
maatregelen leidde er ten slotte toe dat het jaar daarop de magistraat twee rooms-katholieke vrouwen
het schoolhouden verbood. Dat weerhield anderen er niet van, het opnieuw te proberen. Zes jaar later, in
1757, werden drie illegale schooltjes van vrouwen gevonden, waarvan twee rooms-katholiek waren. Dit
keer kreeg de gerechtelijk officier opdracht hiertegen op te treden. Ook op het platteland bleef katholiek
onderwijs verboden. De rooms-katholieke landbouwer Kornelis Vingerhoed in Oud-Lillo werd in 1770 het
schoolhouden verboden.317

312 ZA, Hervormde gemeente te Groede, inv.nr. 1 (4.1666); Hervormde gemeente te Sluis, inv.nr. 3 (1, 20.4, 20.5.1666). GA SchouwenDuiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 3 (25.2.1683).
313 Rottier, ‘Twee belangrijke fasen in de historisch-geografische ontwikkeling van het Zeeuws-Vlaamse landschap’, 22; Van Vooren, ‘Emigratie
naar Zeeuws-Vlaanderen’, 133.
314 GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nr. 26 (8.4, 7.10.1675). Leune, Lillo en Liefkenshoek, 1, 642.
315 NA, Raad van State, inv.nr. 751 II (Rapport visitatie Classis Zuid-Beveland, 29.7.1721). ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 7 (29.7.1721).
316 Roosenboom, De dorpsschool in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 165-168, 266-267; Verhoeven, Ter vorming van verstand en hart, 40-41.
317 ZA, Hervormde gemeente te Sluis, inv.nr. 11 (16.1.1744). GA Hulst, Stad Hulst, nrs. 9 (28.12.1751), 10 (7.1.1757); Hervormde gemeente te
Hulst, nr. 10 (26.3, 28.6, 4.7, 4.10.1749, 15.3, 29.4, 10.5.1750). Leune, Lillo en Liefkenshoek, 2c, 598; 3b, 411 (2.2.1770).
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Voor katholiek onderwijs naar elders
Wie toch katholiek onderwijs wenste, kon zijn kinderen buiten Zeeland in een kostschool plaatsen. Daarvoor werd gebruik gemaakt van kostscholen in Brabant, Vlaanderen of elders. Naar aanleiding van klachten van de Provinciale synode gaven Gecommitteerde Raden in 1597 opdracht aan de baljuws en schouten
in het eiland Tholen, waar dit veel voorkwam, om de betreffende ouders op te dragen hun kinderen binnen een maand terug te halen. In 1602 drong de Zeeuwse synode bij de Staten opnieuw aan op maatregelen. Eerst zeven jaar later vaardigden de Staten een plakkaat uit waarin onder meer werd bepaald dat ouders verboden werd hun kinderen naar katholieke scholen of universiteiten in de Zuidelijke Nederlanden
te sturen. Al eerder, in 1593, hadden ze besloten de Staten van Holland te volgen in een dergelijk verbod,
dat deze twee jaar eerder hadden uitgevaardigd.
De Staten-Generaal kondigden een soortgelijk verbod af in 1612 dat gold voor alle vormen van
rooms-katholieke onderwijs. Dat dergelijke plakkaten regelmatig opnieuw afgekondigd werden, mede
na aandrang van gereformeerde zijde, maakt duidelijk dat de verboden frequent werden overtreden. Al
een jaar na het plakkaat van 1609 drong de Zeeuwse synode aan op het nakomen van de bepalingen. Dat
werd opnieuw gedaan tijdens de eerstvolgende synoden, die van 1618 en 1620. Door de Staten-Generaal
werd in 1622 in een nieuw plakkaat vastgelegd dat voor elk kind waarvan geconstateerd werd dat dit in
een katholieke school was ondergebracht een boete moest worden betaald van 100 gulden per maand.
Deze bepalingen werden zeven jaar later opnieuw afgekondigd. Ook dat heeft, gelet op de klachten – nog
op de laatste Zeeuwse synode van 1638 werd aangedrongen op het uitvoeren van de boetebepalingen – onvoldoende resultaat gehad. In 1642 werden door de Staten de verboden nogmaals afgekondigd op verzoek
van de Staten-Generaal. Deze plakkaten bleven ook later gehandhaafd, zoals de Grote Vergadering van
1651 had uitgesproken.318
Niettemin kwam het voor dat Zeeuwse kinderen elders op school werden geplaatst. De Goesenaar
Jan Jacobsz. Boom werd in 1640 voor het gerecht van zijn woonplaats gedaagd omdat hij zijn zoon in de
Spaanse Nederlanden naar school liet gaan.319 De Middelburger Jan de Pape bracht in 1661 een van zijn
kinderen naar Vlaanderen en plaatste die daar in een school.320 Omgekeerd werden soortgelijke maatregelen ook genomen. Koning Filips II had al in 1582 een verbod uitgevaardigd voor zijn onderdanen in de
Spaanse Nederlanden om scholen in het opstandige deel en in het bijzonder de universiteit in Leiden te
bezoeken.321
In Staats-Vlaanderen konden de kinderen van rooms-katholieke ouders vrij gemakkelijk over de grens
naar school. Aanvankelijk werd ook daar geprobeerd dit tegen te gaan. Zo vaardigden baljuw, burgemeester en schepenen van Sint Jansteen in 1657 een verbod uit dat niemand zijn kinderen naar de school in het
naburige Klinge mocht sturen of naar ‘andere paepsche schoolen’. Boetes moesten de ouders weerhouden.
De verbodsbepalingen bleven weliswaar tot het einde van de Republiek van kracht, maar een effectief vervolgingsbeleid ontbrak. Sterker nog: het werd oogluikend toegestaan. Zo gingen in de achttiende eeuw
kinderen uit Aardenburg en Eede en omgeving over de grens naar scholen in het Vlaamse dorp Middelburg of op het grondgebied van Maldegem. Ook werden katholieke kinderen op Vlaamse kostscholen

318 www.inghist.nl, Resoluties Staten-Generaal, 10.9.1629, 11; ZA, Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 1 (2.7.1601); Staten van Zeeland,
inv.nrs. 473 (29.5.1597), 922 (10.10.1616); Classis Walcheren, inv.nrs. 2 (25, 31.3.1638), 39; Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 32. GA SchouwenDuiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1593 (10, 132), 1596 (33, 38, 167), 1609 (40, 52), 1612 (47, 93-101),
1616 (199-200, 219-221), 1620 (268), 1627 (129-130), 1629 (163-164, 188-192), 1636 (49, 195-200), 1638 (238), 1641 (270, 393, 397-399),
1642 (17, 157-158, 324), 1644 (173). Bouterse, Classicale Acta, 14, 169, 305, 344; Buddingh, Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, 93;
De Jonge van Ellemeet, Geschiedkundig onderzoek, 246; Lasonder, ‘Acta der Zeeuwsche synode van 1638’, 125; Reitsma en Van Veen, Acta,
56, 87, 103, 153, 164; Rogier, Geschiedenis van het katholicisme, I, 512; De Visser, Kerk en staat, II, 280-288; Van Vooren, ‘Aardenburg na de
afscheiding van Vlaanderen’, 18-20.
319 Dekker, Wemeldinge, 221.
320 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924.
321 www.dutchrevolt.leiden.edu/Bronnen (geraadpleegd: 19.8.2015).
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geplaatst. Voor het volgen van catechetisch onderwijs, dat op zon- en feestdagen in Vlaanderen werd gegeven, werd evenmin een strobreed in de weg gelegd. Na het toelaten van rooms-katholieke kerken en
priesters werden de mogelijkheden voor catechese aan de eigen jeugd uitgebreid.322
Het burgerlijk gezag beperkte zich tot het verbieden van rooms-katholieke scholen binnen het eigen
territoir. Zo liet de magistraat van het Hulsterambacht in 1704 de rooms-katholieke schoolmeester Jan
Rulsen voor zich komen, die in een uithoek van de Willem Hendrikspolder een illegale school hield en
bovendien uit roomse boeken les gaf. Hij kreeg een verbod opgelegd. Alleen in de afgelegen Autrichepolder (later Westdorpe genoemd) wist in de zeventiende eeuw een rooms-katholieke schoolmeester zich
te handhaven. Na 1664, toen het gebied definitief onder Staats gezag kwam, bleef het schooltje bestaan
met financiële steun van de bisschop van Gent. Ook in het dorp Doel, dichtbij het fort Liefkenshoek, was
vanaf de zeventiende eeuw een rooms-katholieke schoolmeester werkzaam, die ook financiële steun van
de bisschop van Gent kreeg. Later, vanaf 1726, was in het naburige gehucht Ouden Doel een rooms-katholieke schoolmeester actief.323 De polder, waarin het dorp en het gehucht lag, behoorde aanvankelijk bij de
Spaanse Nederlanden. In de tweede helft van de achttiende eeuw werd nog meer de ogen toegeknepen. Zo
was in het op de grens gelegen Overslag, behorend tot het ambacht van Axel, een rooms-katholieke schoolmeester werkzaam. Die uitzonderingen laten onverlet dat rooms-katholiek onderwijs zowel in Zeeland
als in Staats-Vlaanderen zo veel mogelijk geweerd werd. Die situatie verschilde met die in Staats-Brabant
waar meer mogelijkheden waren voor katholieke schoolmeesters.324

Doopsgezinden
De doopsgezinden waren weliswaar klein in aantal, maar vanwege hun afwijkende visies op onder meer
de kinderdoop en het weigeren van het eedzweren bekeek de Gereformeerde kerk hen met argwaan.
Daarom verzocht de Classis Zuid-Beveland in 1586 de stadhouder van Wolphaartsdijk om een ‘dooper’ het
schoolhouden te verbieden toen deze zich daar had gevestigd op het moment dat de gereformeerde school
vacant was.325 Het was een uitzondering want als regel bezochten de kinderen van doopsgezinden de gereformeerde scholen. Thuis en in hun kerkelijke gemeenten vond hun religieuze vorming plaats. Alleen
in westelijk Staats-Vlaanderen was een relatief grote concentratie van doopsgezinden. Het waren vooral
vluchtelingen van over de grens, uit het naburige Vlaanderen. Ook zij werden zoveel mogelijk tegengewerkt door de gereformeerde predikanten. Vanwege hun aantal werd in 1658 de baljuw van Nieuwvliet
door de Classis Walcheren gevraagd de doopsgezinde scholen te verbieden en de schoolkinderen te laten
catechiseren door een gereformeerde schoolmeester.326 Latere initiatieven om te komen tot doopsgezinde
scholen bleven hier net zoals elders achterwege.327

Luthersen
Hoewel ook Luthersen aanvankelijk zoveel mogelijk werden geweerd, was er sprake van een zekere mate
van verdraagzaamheid. Het was immers Luther geweest, die de stoot tot de Reformatie had gegeven.
Ook waren de geschilpunten met de gereformeerde religie geringer. Niettemin hadden Luthersen geen
322 GA Hulst, Heerlijkheid Sint Jansteen, inv.nr. 7 (31.1.1657). ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 380 (18.2.1751); Hervormde gemeente te Eede, Acta
kerkenraad, 1748-1760 (16.1.1753). GA Terneuzen, Aanwinsten Axel, 1989 (brief van J.S. Cardon, houder van een kostschool te Moerbeke
aan dokter Desaunois te Boschkapelle, 1781). Van Vooren, ‘De Katholieke Bevolking van Aardenburg’, 35-36; Van Vooren, ‘Geschillen over
de Middelburgse Missie’, 13; Van Vooren, ‘De missionering vanuit Middelburg in Vlaanderen’, 28-29, 33.
323 GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nr. 22 (9.2.1704). Fruin, De Provincie Zeeland en hare rechterlijke indeeling, 146; Kindt, ‘“Een tien met een
Griffel”. Het onderwijs in Westdorpe’, 3056 G 50; Leune, Lillo en Liefkenshoek, 1, 643-644.
324 ZA, RA Zeeuws-Vlaanderen, inv.nr. 1551 (16.5.1767). Roosenboom, De dorpsschool in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 58-73.
325 Bouterse, Classicale Acta, 424.
326 ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 4 (26.9.1658). Van Vooren, ‘Aardenburg na de afscheiding van Vlaanderen’, 16-18, 29-30; Van Vooren, ‘Emigratie
naar Zeeuws-Vlaanderen’, 131-132. Al eerder, in 1617, was er een klacht over een doopsgezinde schoolmeester in de Biesenpolder. ZA,
Hervormde gemeente te Aardenburg, Acta kerkenraad, 1604-1624 (27.5.1617).
327 Groenveld, Huisgenoten des geloofs, 26.
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kans om toegelaten te worden als schoolmeester of schoolvrouw. Zelfs een vorm van gedogen was niet bespreekbaar. Jaspar van Wou, geboren in Bergen (Noorwegen), was van goede afkomst en had in zijn jeugd
de Latijnse school bezocht. Door rampspoeden was hij noodgedwongen soldaat geworden. Op verzoek
gaf hij in 1627 les aan de kinderen van zijn collega’s toen hij in IJzendijke was gelegerd. Toen Van Wou
werd aangeklaagd door de plaatselijke schoolmeester gebood de Classis Walcheren hem te stoppen met
het schoolhouden omdat hij Luthers was. Van Wou’s verweer dat hij niets onderwees dat strijdig was met
de gereformeerde leer en dat hij geen rooms-katholieke boeken gebruikte, was voor de classis onvoldoende.328
Gaandeweg werd het beleid ten opzichte van de Luthersen toleranter. Dat had veel te maken met het
debat, dat in de achttiende eeuw op gang kwam. Een groeiend aantal theologen vond dat van de protestantse religies de gereformeerde en de Lutherse dicht bij elkaar stonden.329 Daarnaast speelden ook economische motieven mee. De Duitsers en Scandinaviërs, die meestal tot de Lutherse kerk behoorden, waren
gewild als matrozen op de koopvaardijschepen. Het is tegen die achtergrond dat het stadsbestuur van
Middelburg op 2 februari 1726 het verzoek van de kerkenraad van de Lutherse gemeente inwilligde om
een schoolmeester te mogen aanstellen na een positief advies van de scholarchen. Echter, met de nadrukkelijke bepaling dat hij alleen les, inclusief avondschool, mocht geven aan kinderen van ouders, die tot de
Lutherse gemeente behoorden. Tevens werd bepaald dat hij lid zou worden van het schoolmeestersgilde.
Het werd hem niet toegestaan een bord aan zijn huis te hangen ter aanduiding dat hij onderwijs gaf. Voor
elke overtreding moest hij zes gulden betalen.330
Van de gegeven toestemming werd aanvankelijk geen gebruik gemaakt. Wellicht was het aantal kinderen van de Lutherse gemeente te gering. Bovendien waren er op dat moment veel interne tegenstellingen.
In 1740 kreeg Middelburg een Luthers weeshuis. Zowel het in de stad gevestigde Arm- als het Burgerweeshuis was bedoeld voor wezen waarvan tenminste een van de ouders behoorde tot de gereformeerde
gemeente. Een eigen weeshuis bood de groeiende Lutherse gemeente de mogelijkheid om hun wezen vertrouwd te maken met hun eigen geloofsleer. Twee jaar later nam de Lutherse gemeente een nieuwe kerk
in gebruik, met een pastorie en een nieuw onderkomen van het weeshuis, alle drie naast elkaar gelegen
op de hoek van de Zuidsingel en de Bree. De voorzanger Jan Goon werd tevens schoolmeester, koster en
binnenvader van het Lutherse weeshuis. Het stadsbestuur gaf hem, evenals zijn opvolgers, toestemming
om lid te worden van het schoolmeestersgilde op basis van het besluit uit 1726.331
De welwillende houding horen we terug in 1745 bij de aanstelling van een nieuwe schoolmeester. Augustus Hermanus Schlutter moest examen doen voor de overdekens, deken en beleders van het schoolmeestersgilde. In lezen en cijferen was hij goed, het schrijven daarentegen was zeer gebrekkig. Omdat de
kerkenraad van de Lutherse gemeente er tevreden mee was en men zijn aanstelling daarop niet wilde laten
afketsen, werd hij toegelaten als schoolmeester. In de visie van het Middelburgse stadsbestuur was er geen
ruimte voor andere Lutherse schoolmeesters. Toen de vader van het Lutherse weeshuis in 1778 bedankte
en een school wilde beginnen, werd dit geweigerd. Niettemin ging hij schoolhouden in een pand aan de
Vlissingsestraat. Na herhaalde bedreigingen sloot hij de school in oktober van datzelfde jaar. Nog in 1791
weigerde het stadsbestuur het verzoek van een Lutheraan om school te mogen houden. De magistraat
wilde geen precedent scheppen.332
In Staats-Vlaanderen waren in maar liefst vier plaatsen Lutherse schoolmeesters actief. In 1733 waren
328 ZA, Classis Walcheren, inv.nrs. 2 (1.3, 5.5, 4.8.1627), 23 (1.1627).
329 Van Eijnatten, Liberty and concord, 119-140.
330 ZA, Lutherse gemeente te Middelburg, inv.nr. 4 (29.11.1725, 17.2.1726); Handschriftenverzameling, inv.nrs. 851c (96, 2, 23.2.1726), 924. De
Hooge, Sprekende folianten, 32.
331 ZA, Lutherse gemeente te Middelburg, inv.nr. 7 (3, 7.1, 24.5, 10.6.1742, 3.3.1743); Handschriftenverzameling, inv.nr. 851c (100, 16.6.1742).
De Hooge, Sprekende folianten, 8, 30; Sijnke, ‘Rondom de bouw van de Lutherse kerk te Middelburg’, 43.
332 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924.
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ongeveer 800 lutheranen naar het Vrije van Sluis gekomen. Ze waren afkomstig uit Salzburg waar hun
het leven onmogelijk werd gemaakt vanwege hun geloof. Op uitnodiging van de Staten-Generaal waren
ze naar de Republiek gereisd. Een van de voorwaarden, die door de Salzburgers was bedongen, was dat op
kosten van de generaliteit predikanten en schoolmeesters zouden worden aangesteld. De laatsten zouden hun kinderen in hun eigen taal onderwijs geven. Dit leidde tot de benoeming van Gottfried Emanuel Schumann als schoolmeester tegen een traktement van 200 gulden per jaar. Kort daarop werden nog
drie andere schoolmeesters aangesteld. Deze vier waren werkzaam in Groede, Zuidzande, Schoondijke
en IJzendijke. Zij moesten, naast het onderwijs, onder leiding van de Lutherse predikant elke zondag een
kerkdienst met de daar wonende Luthersen houden waarin zij een preek lazen. Verder moesten zij catechetisch onderwijs geven en de zieken bezoeken. Het lesgeven was uitdrukkelijk beperkt tot de kinderen
van Lutherse ouders. De emigratie werd door uiteenlopende oorzaken een mislukking en een deel van
de Salzburgers vertrok. Vanaf 1739 waren alleen nog in Groede en Schoondijke Lutherse schoolmeesters
werkzaam. Hun traktementen bleven achter bij die van hun Nederduitse collega’s. Kregen die 200 gulden per jaar, de Lutherse schoolmeesters ontvingen niet meer dan 150 gulden terwijl verreweg de meeste
Lutheranen te arm waren om schoolgeld te betalen. Het geven van extra financiële bijstand aan deze onderwijsgevenden was dan ook onvermijdelijk. Ten slotte bleef alleen in Groede een Lutherse gemeente
bestaan. Daaraan was ook steeds een Lutherse schoolmeester verbonden, tot 1739 zelfs twee. Gaandeweg
integreerden en assimileerden deze Lutheranen zodat vanaf de jaren zeventig tevens les werd gegeven in
het Nederlands. In het volgende decennium werd er alleen nog door de ouderen Duits gesproken. In tegenstelling tot de Lutherse gemeenten in Zeeland vond de benoeming van de schoolmeesters plaats door
een collegium qualificatum dat was samengesteld uit twee vertegenwoordigers van het college ’s Lands
van de Vrije en de kerkenraad. Vooraf moest handopening worden aangevraagd bij de Raad van State, die
de benoeming goedkeurde. De benoemingsprocedure was derhalve gelijk aan die van de gereformeerde
schoolmeesters-voorzangers.333

3.11 Ontwikkelingen in de tweede helft van de achttiende eeuw
In de tweede helft van de achttiende eeuw kwamen vrijwel geen botsingen op onderwijsterrein meer
voor tussen overheid en kerk. De verhoudingen tussen beiden lagen vast. De Gereformeerde kerk werd
beschouwd als het verlengde van de staat waarin de overheid de van Godswege gegeven leiding had. In
een dergelijke gedachtegang waren de ambtsdragers van de kerk overheidsdienaren.334 Dat gold ook voor
de schoolmeesters. In de grote steden was het onderwijs in juridisch en institutioneel opzicht een zaak
van de overheid. Op het platteland lag dat anders. Daar hadden de kerkenraden en classes van de Gereformeerde kerk een niet weg te cijferen invloed. Over de groeiende overtuiging dat overheid en kerk een
gezamenlijke culturele taak hadden ten aanzien van het onderwijs, onder regie van de overheid, gaat het
in deze paragraaf.

Onderwijs als overheidstaak
De kerkenraden waren in de tweede helft van de achttiende eeuw in toenemende mate bereid tot inschikkelijkheid, zelfs waar het de kerkorde betrof. Het behoud van hun positie als bevoorrechte kerk speelde
daarin een belangrijke rol. De kerkenraad van Goes stemde in 1776 in met een afwijkende procedure bij
de benoeming van voorzangers. Burgemeester mr. Laurens Pieter van de Spiegel, sterk geïnteresseerd in
333 NA, Staten-Generaal, inv.nr. 976 (26.3.1733). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten-Generaal, 1733 (26.3).
ZA, Vrije van Sluis, inv.nrs. 195 (14, 21, 28.8, 22, 25.9.1745), 210 (17, 24.5, 26.7, 2.8.1777). De Kaste-Mather, ‘Aanvullende gegevens’, 12-13;
De Kruijter, Salzburgse vluchtelingen in Zeeland, 133, 134, 167, 178-179, 183, 187, 201, 205, 321, 350-351, 353.
334 De Visser, Kerk en Staat, II, 336.
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onderwijszaken, was de bedenker van het plan. Hij
stelde voor de functies van eerste en tweede stadsschoolmeester te verenigen met die van voorzanger. Het doel was aantrekkelijke salarissen te bieden om zo bekwame sollicitanten aan te trekken.
Van de Spiegel stelde voor de benoeming te laten
plaatsvinden in een ‘collegium mixtum’. Dit zou
worden samengesteld uit de kerkenraad en twee leden uit de magistraat. De sollicitanten zouden voor
de verkiezing worden geëxamineerd door scholarchen en moesten voldoende bewijzen hebben gegeven van hun bekwaamheid, ook als voorzanger. De
kerkenraad ging ermee akkoord en legde daarmee
de kerkorde naast zich neer.335
Exemplarisch voor de dominantie van de stadsbesturen tegenover de kerkenraden waren de ontwikkelingen in Vlissingen. Daar hield de magistraat vast aan het uitgangspunt dat alleen hij de
Franse schoolmeester aanstelde. De kerkenraad
van de Waalse gemeente wilde in 1784 in de toen
ontstane vacature inzage van de door de sollicitanLaurens Pieter van de Spiegel (Rijksmuseum, Amsterdam).
ten overlegde stukken in verband met het voorzangerschap. Werd de toen ontstane wrijving nog
weggewerkt door wederzijdse inschikkelijkheid,
acht jaar later was dat anders. De kerkenraad greep de vacature aan om greep te krijgen op het onderwijs.
Zij stelde voor het college van scholarchen uit te breiden met een vijfde lid in de persoon van een van de
Waalse predikanten. Kon de magistraat daar niet mee instemmen, dan was het voorstel van de kerkenraad
om, naar het voorbeeld van Middelburg, het toezicht over de Franse kostschool te onttrekken aan dat van
scholarchen en daarvoor een afzonderlijk college te benoemen, dat bestond uit twee leden van de magistraat en de beide Waalse predikanten. Van dat alles kwam niets terecht. De scholarchen verzetten zich er
vierkant tegen en deden dat in duidelijke termen. Met ‘veel bevreemding’ hadden zij kennisgenomen van
het voorstel. Bovendien vonden zij de handelwijze van de kerkenraad ‘niet zeer engageant’. Toevoeging
van de Waalse predikant zou betekenen dat de verhouding tussen de kerkelijken en de regenten verstoord
werd ten nadele van de laatste.336
In 1787 besloot de magistraat van Aardenburg dat, indien de meerderheid van de kerkenraad zich in
het collegium qualificatum zich niet zou schikken naar de mening van het stadsbestuur, zij zelf een beslissing zou nemen. De kerkenraad voegde zich naar de wensen van de magistraat en benoemde de gewenste
kandidaat.337 Ook elders lieten de stadsbesturen blijken zich weinig meer gelegen te laten liggen aan de
kerkenraden, die trouw de keuze van de magistraat volgden.
De invloed van de Gereformeerde kerk op onderwijszaken op het platteland verminderde aanzienlijk
in de tweede helft van de achttiende eeuw. Van die ontwikkelingen zijn kenmerkende voorbeelden te ge-

335 GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 36 (27.4.1776), 37 (5, 12.9.1778), 38 (10, 24.11.1781, 4.10.1783); Kerkenraad Hervormde gemeente te Goes, inv.
nrs. 4 (23.3, 17, 20.4.1776), 5 (6.9.1778), 6 (19.11.1781, 12.5.1783). Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat, XX, 39.
336 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2930 (1770, 25.8-16.11.1779, 23.8-30.11.1784, 14.11.1792, 9.2-7.10.1793), 2939. Visser, ‘De Franse
school voor jonge heren te Vlissingen’, 9-10.
337 GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 14 (15, 22.10.1787).
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ven. In 1747 wilde de ambachtsheer van West-Souburg, mr. Adriaan Steengracht, buiten de kerkenraad om
tot aanstelling van een schoolmeester overgaan. Het collegium qualificatum benoemde daarom Jacobus
Jacobszn. alleen tot voorzanger en koster. Toen de benoeming werd ingebracht bij de Classis Walcheren en
deze uit de mond van de gedeputeerden van West-Souburg hoorde dat de aanstelling was gedaan zonder
bijvoeging van het schoolmeestersambt en vervolgens in de kerkenraad was bekrachtigd, keurde de classis
dit af. De kerkenraad vond de ambachtsheer bereid zich alsnog te schikken waarna het collegium qualificatum Jacobszn. benoemde tot schoolmeester, voorzanger en koster onder intrekking van het vorige
besluit. Maar na het overlijden van deze schoolmeester in 1784, benoemde de ambachtsvrouw zonder enig
overleg met de kerkenraad de zoon van de overledene: Abraham Zuurkappij. Hij en zijn vader hadden in
1775 deze achternaam aangenomen. Cornelis Reers, schout en secretaris, kwam de benoeming mededelen in het collegium qualificatum. De kerkenraad benoemde daarop Zuurkappij junior tot voorzanger en
koster.338
Toen in 1771 de functie van schoolmeester in het Walcherse Serooskerke vervuld moest worden, kreeg
de dominee van de schout te horen dat de ambachtsheer, Dirk Macaré, bereid was mee te werken aan een
collegium qualificatum mits de kerkenraad zou instemmen met het benoemen van de schoolmeester van
Vrouwenpolder of die van Hoek. De kerkenraad gehoorzaamde. De vergadering was een formaliteit. Uit
de sollicitanten werd een tweetal geformeerd met daarop de beide schoolmeesters, waarvan Joos Bosselaar
uit Hoek als eerste. Hij werd vervolgens met algemene stemmen gekozen.339 In Nieuw- en Sint Joosland
ging de ambachtsheer in 1770 heel wat minder subtiel te werk. Hoewel de aanstelling van de schoolmeester-voorzanger altijd door het collegium qualificatum was gedaan, bepaalde mr. Martinus Johan Veth van
de Perre eenzijdig dat hij voortaan zelf de schoolmeester zou benoemen. Alleen de benoeming als voorzanger verliep voortaan via het collegium qualificatum. Dat de Classis Walcheren geen aanmerkingen
meer maakte was vooral vanwege het feit dat de predikanten in de verzoeken tot goedkeuring de functie
van schoolmeester toevoegden om op die wijze problemen te voorkomen.340
Ook elders waren de kerkenraden bereid tot vergaande toegeeflijkheid. In 1774 werd in Kortgene een
collegium qualificatum belegd om te voorzien in de vacature van schoolmeester, voorzanger en koster.
De vertegenwoordiger van de ambachtsheer, Danker Amijs, baljuw en rentmeester van de heer, en Pieter Vader, secretaris van Kortgene, waren door de ambachtsheer gemachtigd een voorzanger te kiezen. In
hun machtigingen werd niet gerept van de functie van schoolmeester. De kerkenraad ging daarmee niet
akkoord en beriep zich op de bepaling van de Synode van Goes dat voorzangers alleen door de kerkenraad mochten worden benoemd. Omdat bij geruchte was vernomen dat de ambachtsheer Cornelis Hocke,
schoolmeester te Baarland, had benoemd, stelde de kerkenraad een compromis voor. Er zou een collegium
qualificatum worden belegd waarin de kerkenraad zijn stem zou geven aan Hocke. Op die wijze zouden
de functies gezamenlijk worden vergeven. De ambachtsheer ging hier niet op in en handhaafde de benoeming. Daarop verzocht Hocke aan de kerkenraad om benoemd te mogen worden als voorzanger. Hij
excuseerde zich voor het feit dat hij de benoeming tot schoolmeester en koster door de ambachtsheer had
aangenomen en verzocht de kerkenraad hem dit niet euvel te willen duiden. De kerkenraad besloot te
berusten in het besluit van de ambachtsheer om de benoeming van de schoolmeester aan zich te trekken
en benoemde vervolgens Hocke tot voorzanger. Ook nu maakte de Classis Walcheren geen aanmerking.341

338 ZA, Classis Walcheren, inv.nrs. 14 (2.3, 8.6.1747), 27 (nr. 1442, 2.3.1747). GA Vlissingen, Hervormde gemeente te West-Souburg, inv.nrs. 41
(6.5.1747), 42 (28.11.1784).
339 ZA, Hervormde gemeente te Serooskerke (Walcheren), inv.nrs. 4 (4.5.1771), 17 (10.5.1771). Een soortgelijk geval deed zich voor in Gapinge
waar de ambachtsheer in 1789 aangaf dat van de sollicitanten slechts twee in aanmerking konden komen. Uiteindelijk werd, met
instemming van de ambachtsheer, een derde benoemd. ZA, Hervormde gemeente te Gapinge, inv.nr. 4 (18.11, 20.12.1789, 31.1.1790).
340 ZA, Hervormde gemeente te Nieuw- en Sint Joosland, inv.nr. 3 (12, 16, 18.1.1770).
341 ZA, Classis Walcheren, inv.nrs. 16 (8.9, 3.11.1774), 32 (22.8.1774). GA Noord-Beveland, Hervormde gemeente te Kortgene, inv.nr. 2 (15.6,
19, 22.8, 11.9.1774).
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Elders boden predikanten nog enige weerstand. In 1783 was er een vacature in Haamstede. De ondermeester, Willem van Gelder, wilde graag benoemd worden. Hij werd gesteund door de molenaar Marinus
van Zuyen, die bij alle kerkenraadsleden langs was gegaan. Daarenboven ging een rekest ten gunste van
Van Gelder rond in het dorp. De kerkenraad was over deze gang van zaken niet te spreken: ‘zoo onwettig,
ongehoord en beledigende voor deze vergadering aan welke zulk een smeekverzoek zoowel als aan de
weledelgeboren ambagtsvrouwe het eerst hadde behooren aangebooden te worden’. Toen ds. Salomon
Pieterman, predikant in Renesse en Noordwelle, die de zaken in Haamstede behartigde omdat de vorige
predikant vertrokken was, op bezoek ging bij ambachtsvrouw Maria Agatha van Collen op haar slot, deed
zij er laconiek over. De predikant kon merken dat zij Van Gelder steunde. Pieterman verklaarde echter tegen de kerkenraadsleden nimmer zijn steun aan Van Gelder te zullen geven omdat hij andere sollicitanten
‘oneindig bekwaamer keurde’. Ondanks het verzet van de predikant werd Van Gelder door het collegium
qualificatum benoemd zonder dat eerst een voordracht was opgesteld. Ds. Pieterman had zich over laten halen om die vergadering te leiden en liet zelfs geen protest horen. Tijdens het examen door de classis bleek Van Gelder ‘zeer gebrekkig’ ten aanzien van de geloofsleer. Toch werd hij niet afgewezen, maar
kreeg hij de opdracht om ijverig gebruik te maken van het onderwijs van de nieuwe predikant. Het sprak
vanzelf dat Van Gelder dat ‘plegtig’ beloofde waarmee hij zich verzekerd wist van zijn nieuwe functie.
Hoe persoonlijke belangen daarin meewogen, wordt duidelijk uit het feit dat Van Gelder trouwde met de
weduwe van zijn voorganger. Deze laatste was een dochter van molenaar Van Zuyen.342
Het laatste voorbeeld van een confrontatie tussen het ambachtsheerlijk en het kerkelijk gezag deed
zich voor in het eiland Tholen. In Poortvliet was in 1777 een vacature ontstaan door het overlijden van
Adriaan van der Graaf. Zijn functies werden waargenomen door de schoonzoon van de overledene, de
landbouwer Hermanus Christiaanse. Een van de twee ambachtsheren, Christoffel Gaaswijck, kwam over
de vervulling van de vacature in aanvaring met de predikant Martinus Telchuijs. De ambachtsheer had
zijn zinnen gezet op Dirk Suurland, schoolmeester in het Weeshuis in Bergen op Zoom, die eerder als ondermeester werkzaam was in Poortvliet. Op 4 mei 1778 kwam het collegium qualificatum bij elkaar. Nog
voordat de dominee de vergadering met gebed kon openen, vroeg Gaaswijck of de kerkenraad bereid was
Suurland te benoemen als voorzanger omdat hij door de ambachtsheren was aangesteld als schoolmeester
en koster. De kerkenraad protesteerde daartegen. Nog diezelfde dag werd een schriftelijk protest door de
kerkenraad ingediend bij de ambachtsheren. In ongebruikelijk felle bewoordingen uitte de kerkenraad
zich over ‘deese feijtelijke handelwijse die meer naar een despotismus dan naar het maintien van een welgereguleerde order smaakt, en eene notoire infractie’ was van het kerkelijk recht. De kerkenraad wendde
zich tot Gecommitteerde Raden met het verzoek in te grijpen en de magistraat opdracht te geven om twee
gecommitteerden aan te wijzen voor het collegium qualificatum om een schoolmeester-voorzanger aan
te stellen. Nadat de ambachtsheren hun zienswijze hadden gegeven, besloten Gecommitteerde Raden de
predikant en de kerkenraad aan te schrijven om in het belang van de gemeente tot overeenstemming te
komen met de ambachtsheren en daarin ‘toegeventheid voor en harmonie met haare wereldlijke overheid’
te betrachten. Zou dat niet lukken, dan moest ieder handelen overeenkomstig de bepalingen van de synode van 1620. Ten slotte gaven Gecommitteerde Raden de kerkenraad een terechtwijzing. Deze diende
zich ‘soigneuselijk te wagten van alle disrespectueuse expressien en termen’. Ds. Telchuijs wist echter van
geen wijken. Het leidde er toe dat Gecommitteerde Raden de kerkenraad, die over dit punt verdeeld was,
onder andere nogmaals aanmaande tot onderlinge overeenstemming. Eerst in 1779, na het overlijden van
ds. Telchuijs, kwam er een doorbraak met het gevolg dat Suurland alsnog werd benoemd als voorzanger.343

342 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Haamstede, inv.nr. 44 (31.8-17.10.1783). Nieuwhof, Haamstede, 10-11, 40.
343 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 767 (14.5, 8.8. 9.9, 7.11, 23.12.1778), 768 (6.9.1779); Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 8 (13.4,
6.7.1779, 5.4.1780, 24.4.1781). GA Tholen, Gemeente Poortvliet, inv.nr. 4 (4.5.1778-26.7.1779).
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Een logisch gevolg van de houding van de ambachtsheren was dat deze er ook toe overgingen om
zelf een reglement voor de schoolmeester vast te stellen zoals Veth van de Perre in 1786 in Nieuw- en Sint
Joosland deed. Ook elders werd het collegium qualificatum, dat als regel deze reglementen vaststelde,
gepasseerd. Dat was het geval in 1770 te Wolphaartsdijk, in 1774 te Kortgene en in 1778 te Kloetinge waar
de ambachtsheren eveneens het reglement voor de schoolmeester hadden vastgesteld. Daarop was van
invloed hetgeen in 1768 in Nisse was gebeurd. Na problemen rond schoolmeester Adriaan Luijkenaar was
gepoogd om te komen tot de vaststelling van een reglement. De bedoeling was daarmee Luijkenaar in het
gareel te brengen. Toen dat niet lukte door vaststelling in het collegium qualificatum ging de ambachtsvrouw daar zelf toe over waarbij zij zich beperkte tot de functies van schoolmeester en koster. Daarop
wendde Luijkenaar zich met een klacht tot Gecommitteerde Raden. Die billijkten de handelwijze van de
ambachtsvrouw. Zij raadden enkele verbeteringen in het reglement aan. Verder beperkte het dagelijks
bestuur van het gewest de gevolgen voor Luijkenaar – hem werd de opbrengst van het stoelengeld ontnomen – door voor te stellen hem de helft te laten houden als een persoonlijk emolument. Ook kreeg
Luijkenaar geen reprimande zoals de ambachtsvrouw had gevraagd. Niettemin kreeg zij wel haar zin ten
aanzien van de erkenning van haar recht een dergelijk reglement vast te stellen. Daarenboven keurden
Gecommitteerde Raden dit reglement goed waarmee zij hun eigen autoriteit eraan verbonden. Daar waar
ambachtsheren elders woonden, lieten de lokale besturen zich gelden. Zo stelden schout en schepenen
van Colijnsplaat – deze heerlijkheid was in het bezit van de prins van Oranje – in 1770 zelf het schoolreglement vast. Ook andere dorpsbesturen gingen over tot het zelfstandig vaststellen van een reglement
voor de schoolmeester, zoals in Scherpenisse in 1758. Dat voorbeeld werd gevolgd door Poortvliet in 1778,
dat de tekst overnam van dit buurdorp. Om de verhoudingen nog eens extra te accentueren werd in deze
reglementen vastgelegd dat de schoolmeester zich door middel van een eed aan de magistraat moest verbinden tot nakoming van zijn plichten.344
Maar al stelde het collegium qualificatum het schoolreglement nog vast, ook dan waren het de ambachtsheren aan wie het hoogste gezag werd toegekend. Zo werd in 1781 door het collegium qualificatum
van Driewegen bepaald dat de toen benoemde schoolmeester verplicht was zich op de eerste plaats te gedragen naar de besluiten van de ambachtsvrouw of haar vertegenwoordigers en pas op de tweede plaats
naar die van de predikant. Toen in 1770 de schoolmeester van Westkapelle zich in een bijeenkomst van de
kerkenraad ‘wat scherp en onvriendelijk’ had uitgedrukt tegenover de dominee toen die hem wees op het
niet nakomen van bepalingen in het schoolreglement, moest hij terecht worden gewezen. Gebruikelijk
was dat de predikant dit op zich nam. Het is illustratief dat niet hij, maar op zijn verzoek de ambachtsheer
deze taak op zich nam. Naar genoegen want de schoolmeester beloofde zich aan het reglement te zullen
houden.345
De classes werden gepasseerd bij het geven van ontslag. Dat wordt geïllustreerd door wat in 1791
plaatsvond in Kloetinge. Schoolmeester Hendrik van Wijngaarden was ontslagen door het collegium
qualificatum, dat echter niet, zoals gebruikelijk, advies had gevraagd aan de classis. Daarom wendde Van
Wijngaarden zich tot Gecommitteerde Raden. Die wezen het bezwaar af en keurden het genomen besluit
goed. Van Wijngaarden had zich ook tot de classis gewend en gewezen op het feit dat de reden van zijn
ontslag op geen enkele wijze verband hield met de uitoefening van zijn functie als schoolmeester. De classis reageerde niet op de brief en keurde de benoeming van zijn opvolger goed.346

344 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 577 (6, 23.2.1769), 1402.1 (7.12.1768); Gemeente Nieuw- en Sint Joosland, inv.nr. 45 (20.1.1787). Colijnsplaat,
1770; Kloetinge, 1778; Kortgene, 1774; Poortvliet, 1778; Scherpenisse, 1757; Wolphaartsdijk, 1770. In Serooskerke (Schouwen) werd in
1794 het reglement voor de schoolmeester vastgesteld door de vertegenwoordiger van de ambachtsheer.
345 GA Borsele, Hervormde gemeente te Driewegen en Ovezande, inv.nr. 2 (1.10.1781). ZA, Hervormde gemeente te Westkapelle, inv.nr. 2
(15.10.1770).
346 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 12 (4.10.1791, 3.1.1792), 28, 33. GA Goes, Hervormde gemeente te Kloetinge, inv.nr. 4 (11.9.1791 e.v.).
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In een periode waarin de standpunten waren vastgelegd, kreeg de bewaking van procedures meer dan
ooit aandacht. In dat kader is de formele opstelling die de Raad van State bleef innemen ten aanzien van de
schoolmeestersbenoemingen in Staats-Vlaanderen opvallend. Als voorbeeld kan dienen de vacature van
de Franse schoolmeester-voorzanger in Sluis. Deze post was in 1771 vacant geworden. De Raad verlangde ter vervulling van de vacature een voordracht van drie personen. Toen er slechts één sollicitant kon
worden voorgedragen, namelijk Jacques Second, nam de Raad van State daarmee geen genoegen. Daarom
werden ongevraagd de Franse schoolmeesters van Oostburg en Aardenburg door de magistraat als tweede
en derde op de voordracht geplaatst. De Raad benoemde vervolgens de eerste (en enige) sollicitant, Jacques
Second. Na het overlijden van Second koos de Raad in 1787 degene die in Sluis was geselecteerd uit de twee
sollicitanten. Om de voordracht van drie personen vol te krijgen was de Franse kostschoolhouder Rabinel
uit Middelburg daarop geplaatst. Waarschijnlijk omdat hij de meest bekende Franse schoolmeester in
Zeeland was.347
Een ander voorbeeld illustreert hoe de Raad van State ook ten aanzien van het platteland strak bleef
vasthouden aan procedures. In 1773 benoemde het collegium qualificatum van Hontenisse een nieuwe
schoolmeester in de persoon van Cornelis Hase. Nadat het beroep door de Raad was goedgekeurd, attendeerde de thesaurier-generaal erop dat niet was voldaan aan het in 1749 genomen besluit dat dit college vooraf toestemming had moeten vragen om tot benoeming over te mogen gaan. Hase was in 1747
benoemd maar als gevolg van de Franse inval kon de goedkeuring pas twee jaar later worden gevraagd.
Dadelijk besloot de Raad de akte van traktement niet af te geven. Weliswaar werd de approbatie niet ingetrokken omdat de Raad ervan uitging dat deze omissie niet met opzet was geschied. De kerkenraad kreeg
opdracht om het betreffende besluit van 1749 in te schrijven in het actaboek en daarvan per brief kennis te
geven aan de Raad met de verzekering de inhoud getrouw te zullen nakomen bij een volgende vacature.
Het collegium qualificatum was gedwee genoeg, voldeed aan de opdracht en verzocht de Raad hen te ‘pardonneren’. Vervolgens kreeg Hase de akte van traktement.348
De Raad van State bleef vasthouden aan zijn bevoegdheid ten aanzien van het benoemen van Nederduitse en Franse schoolmeesters. Een opvallende uitzondering was Sint Anna ter Muiden. Hoewel klein
in omvang koesterde de magistraat haar stedelijke status en die was aanleiding voor een poging om eenzelfde positie te krijgen als de andere steden in de omgeving. In 1787, na het overlijden van schoolmeester
Jacobus van den Ameele, verzocht de magistraat aan de Raad van State om voortzetting van de bijdrage
van 200 gulden als traktement zodat het collegium qualificatum tot benoeming kon overgaan. De Raad
gaf geen krimp en antwoordde dat hij benoemde. Nadat niemand zich bij de Raad had aangemeld, kreeg
de magistraat de gelegenheid om een bekwame kandidaat naar Den Haag te sturen om die te examineren.
Zo doende werd Izaak Bekkens uit Oostburg benoemd. Het was tevens de allerlaatste poging om de benoeming in Staats-Vlaanderen op lokaal niveau te brengen. Dit geval illustreert ook de tegemoetkomende
houding van de Raad van State. Meer dan voorheen was de Raad bereid rekening te houden met lokale
wensen. Een ander voorbeeld betreft de vervulling van de vacature in Waterlandkerkje. De predikant aldaar stelde de Raad in 1786 op de hoogte van het overlijden van Jan Hendrik van Maltha. In zijn brief verzocht hij om de aanstelling van ‘een goeden schoolmeester’ en suggereerde de Raad ‘indien het zijn mag’
om Jan Bronswijk te benoemen, tot dan werkzaam als ondermeester, die uitstekend voldeed. De Raad
benoemde inderdaad Bronswijk na een succesvol examen.349
347 NA, Raad van State, inv.nrs. 463 (29.5, 25.6, 26.8, 10, 23, 24.9.1771), 1141 (Brief Burgemeester en Schepenen van Sluis, 24.5.1786). ZA,
Hervormde gemeente te Sluis, inv.nr. 13 (25, 30.5, 4, 11.7, 1.8, 3, 5, 19.9.1771), 14 (6.3.1786, 29.3, 5.4.1787).
348 NA, Raad van State, inv.nrs. 271 (25.3.1749, folio 672v., 673r.), 328 (3.5.1773, folio 369v.), 329 (12.7.1773, folio 602v., 19.7.1773, folio 628r.629r.; 3.8.1773, folio 656v.-657v.), 1063.1 (3.8.1773). GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nr. 38 (21.6, 5.7, 2.8.1773); Hervormde gemeente te
Hontenisse, inv.nr. 3 (20.6, 28.7.1773).
349 NA, Raad van State, inv.nrs. 359 (folio 806r., 12.5.1786; folio 840v.-841r., 18.5.1786), 363 (folio 1711, 28.12.1787), 364 (folio 70v., 14.1.1788;
folio 98v., 21.1.1788; folio 235v.-236r., 21.2.1788; folio 246v.-247r., 25.2.1788), 1141 (Brief predikant Waterlandkerkje, 8.5.1786).
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Ook in andere gevallen respecteerde de Raad van State de op lokaal niveau gemaakte keuzes. In die
gevallen waar de schoolmeesters werden benoemd door de collegia qualificata of een recht van voordracht
bestond, werd dit recht niets in de weg gelegd. In 1751 benoemde het collegium qualificatum in Oostburg Leopold Hallo tot schoolmeester. Dat tot grote ergernis van die van Aardenburg. Hallo was nog maar
een maand tevoren in die stad benoemd. In Oostburg werd Hallo in zijn eigen vacature benoemd. Vanuit
Aardenburg werd ernstig bezwaar gemaakt tegen deze gang van zaken. Er waren kosten noch moeiten
gespaard om Hallo naar Aardenburg te krijgen. Het collegium qualificatum van Aardenburg wilde dan
ook een rekest indienen bij de Raad van State opdat dit college de benoeming zou afkeuren. De agent in
Den Haag, die zorgdroeg voor het indienen van dergelijke rekesten, zond de stukken terug omdat er geen
enkele kans was op een gunstige beslissing.350 Naast het bewaken van formaliteiten was de Raad van State
geneigd souplesse te betrachten. Zo werd de nieuwe Franse schoolmeester in Sas van Gent in 1794 vrijgesteld van het af te leggen examen omdat hij blijkens een overlegde verklaring al enige tijd naar genoegen
als ondermeester had gefungeerd. Al even zeer getuigt het van souplesse om de kerkenraden van Lutherse
gemeenten in de gelegenheid te stellen via een collegium qualificatum een schoolmeester te benoemen en
die voor te dragen aan de raad.351
Ook van kerkelijke zijde werd scherp gekeken naar het bewaken van de procedures. Zo was het een vaste regel dat het presidium van het collegium qualificatum berustte bij een predikant. Toen de magistraat
van Biervliet in 1787 eiste dat het voorzitterschap zou berusten bij de burgemeester verzette de kerkenraad
zich. Als gevolg van de onenigheid over dit punt – de kwestie werd voorgelegd aan de Staten van Zeeland
en de Staten-Generaal – kreeg schoolmeester François van Schaverbeke aanvankelijk geen ontslag. Ook
al omdat hij het ontvangerschap van de armen niet wilde neerleggen. De kerkenraad hield daaraan vast
vanwege de eraan verbonden inkomsten voor de schoolmeester. De Staten-Generaal spraken in 1789 uit
dat in het collegium qualificatum de gedeputeerden van de magistraat weliswaar de voorzitting zouden
hebben, maar dat een predikant preses diende te zijn. Behandelde dit college evenwel de armenrekening –
in Biervliet was dat het geval – dan was een van de gedeputeerden van de magistraat voorzitter.352 Zo werd
nog eens van hoger hand bevestigd dat de kerkelijke regels in acht moesten worden genomen, maar dat de
kerkelijke gezaghebbers zich dienden te schikken naar de overheid.
In het maatschappelijk debat zoals zich dat in de loop van de achttiende eeuw ontwikkelde, kreeg
ook het onderwijs een prominente plaats. Een van de initiatieven werd genomen door het in Vlissingen
gevestigde Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, die een prijsvraag uitschreef over de verbetering
van de scholen. De drie bekroonde antwoorden werden in 1781 en 1782 in druk uitgegeven.353 De inzenders besteedden aandacht aan de vraag hoe hun plannen verwezenlijkt moesten worden. Alle drie zagen
hierin op de eerste plaats een taak voor de overheid. Twee van de drie waren gereformeerde predikanten,
J.H. Krom in Middelburg en D.C. van Voorst in Cadzand. Beiden wezen naar de overheid waarbij volgens
Krom de kerk hooguit ondersteunend kon zijn. Krom zag in dat kader een taak weggelegd voor het gewestelijk bestuur ten aanzien van het toezicht op het plattelandsonderwijs. Schoolmeester Kornelis van
der Palm uit Delfshaven liet zich er niet expliciet over uit maar het feit dat hij ten aanzien van de maatregelen tot verbetering van het onderwijs wel de overheid noemde en niet de kerk is voldoende indicatief

350 Leopold Hallo vergoedde de kosten van zijn aanstelling. ZA, Hervormde gemeente te Aardenburg, Acta kerkenraad, 1721-1754 (15.2.175126.1.1752); Hervormde gemeente te Oostburg, inv.nr. 3 (20.9, 12.10.1751).
351 NA, Raad van State, inv.nr. 382 (folio 482v.-483r., 17.3.1794). ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 7 (Uittreksel resoluties Raad van State betreffende de
vacature van de Lutherse schoolmeester te Schoondijke, 22.4.1777).
352 ZA, Classis Walcheren, inv.nrs. 16 (2.10, 6.11, 4.12.1788, 5.3, 7.5.1789), 17 (6.5.1790), 33, 34; Hervormde gemeente te Biervliet, inv.nr. 3 (1.6,
29.8, 25.9, 5.10.1787, 9.2, 14.9, 12.11, 4.12.1788, 13.3-20.5, 13, 25.9.1789, 10.5.1790-16.2.1791). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee,
Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1789 (23.4, 14.5, 24.8), 1790 (13.12). Willemsen, ‘De Hervormde gemeente van Biervliet’, 11-12, 19.
353 Over deze prijsvraag uitvoeriger in hoofdstuk 5.19.
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om vast te stellen dat hij niet wezenlijk verschilde met de anderen.354
Zo werd langzaam maar zeker de weg bereid voor de monopolisering van het onderwijs door de overheid. De teruggelopen invloed van de kerkenraden wordt duidelijk uit de antwoorden die de stads- en
gemeentebesturen gaven op de vraag naar het toezicht als onderdeel van de enquête die de Agent van
Nationale Opvoeding in 1799 hield. Tien besturen gaven op dat het toezicht berustte bij de kerkenraden,
negen gemeenten gaven op dat het toezicht werd uitgeoefend door de municipaliteit en de kerkenraad
of vertegenwoordigers daarvan gezamenlijk en 33 gemeenten noteerden dat de municipaliteit toezicht
hield.355
Slechts formele bepalingen waren de laatste hindernis om de resten van de kerkelijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs weg te nemen. De inzenders van de antwoorden op de prijsvraag van het
Zeeuws Genootschap maakten ook duidelijk dat van het lokale niveau geen verwachtingen konden worden gekoesterd. Een bovenlokale, gewestelijke of zelfs nationale aanpak was noodzakelijk zonder daarmee de lokale verantwoordelijkheid aan de kant te schuiven. Krom en Van Voorst zagen hier ook een taak
weggelegd voor genootschappen.356 Het was de in 1784 opgerichte Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
die de pleitbezorger werd voor een aanpak op lokaal, maar ook op nationaal niveau.357

Omgangsoecumene
In de loop van de achttiende eeuw was bij de overheid sprake van een toenemende tolerantie ten aanzien van andere religies dan de gereformeerde. Op veel terreinen was sprake van een ‘omgangsoecumene’
waarbij confessionele verschillen voorbij werden gezien.358 Dat uitte zich in het geven van toestemming
voor de bouw van kerken voor andere dan de gereformeerde religie, ook voor rooms-katholieken. Dat
neemt niet weg dat het verbod voor niet-gereformeerden om les te geven, onverminderd werd gehandhaafd. In 1783 werd een Roomse vrouw in Middelburg het houden van een kleine kinderschool verboden.
De verklaring van een andere Roomse vrouw in hetzelfde jaar dat zij zich zou beperken tot het geven van
onderwijs in haar ‘galanteriewinkel’ mocht niet baten. Andere schoolmatressen weigerden de jaarpenningen aan het schoolmeestersgilde te betalen vanwege de concurrentie, die hen werd aangedaan door
deze en andere katholieke schoolvrouwen. De actie had succes doordat de magistraat in 1784 een verbod
uitvaardigde. Hoewel er een zekere mate van ruimte werd geboden voor rooms-katholieken in het publieke domein kon er van eigen onderwijs geen sprake zijn. Daarom kreeg de Roomse Maria Roosae Geleedts van het stadsbestuur van Goes in 1766 geen toestemming toen zij naailes wilde gaan geven. In die
negatieve houding speelde mee dat de katholieke godsdienst door de gereformeerden als inferieur werd
beschouwd. Zij meenden dat het hier ging om bijgeloof. De afhankelijkheid van de paus was een ander
obstakel om zich te ontwikkelen zoals de protestantse religies.359
Bleef de deur voor rooms-katholieke onderwijsgevenden op slot, op een ander terrein was sprake van
toenemende tolerantie. De Linnennaai- en kinderschool in Middelburg, gestart in 1759, werd drie jaar
later aangemerkt als een stedelijk godshuis. Daarmee werd het onttrokken aan de bestuurlijke bemoeienis van de diaconie van de Nederduitse gereformeerde gemeente, die het initiatief had genomen. In 1763
354 Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 153-160, 377-378, 394; Mijnhardt, ‘Wetenschapsbevordering’, 48; Mijnhardt, Tot Heil van
’t Menschdom, 194. Vgl. Mijnhardt, ‘Het Nut en de genootschapsbeweging’, 194.
355 Boekholt, De onderwijsenquête van 1799, 309-330. Twee gemeentebesturen noteerden dat het toezicht berustte bij de ambachtsheer of
diens rentmeester. Twee andere schreven dat dit berustte bij de ambachtsheer en de kerkenraad. Een aantal gemeentebesturen gaf niets
op of vatte de vraag verkeerd op.
356 Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 105, 153, 377-378, 381; Dodde, “Een speurtocht naar samenhang”, 92-93; Van der Giezen,
De eerste fase van de schoolstrijd, 33-34. Vgl. Mijnhardt, ‘Wetenschapsbevordering’, 86 (noot 60); Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom, 194195 (noot 178).
357 Kloek en Mijnhardt, 1800. Blauwdrukken voor een samenleving, 286-287.
358 Frijhoff en Spies, 1650. Bevochten eendracht, 358.
359 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924. GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 631. Een besluit op het verzoekschrift werd niet genomen. Idem,
inv.nr. 33. Van Eijnatten, Liberty and concord, 198-199.
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werd het eerste Roomse meisje, de tienjarige Maria Twinig, toegelaten op verzoek van haar moeder. Nog
in hetzelfde jaar volgde de twaalfjarige Jannetje, de dochter van de scheepstimmerman Ary Vermeyn,
eveneens Rooms. Beiden werden aangenomen als leerlingen op de naaischool. Anderen volgden.360
De Luthersen mochten zich in meer sympathie verheugen. Ook bij hen werden nieuwe grenzen getrokken. In 1769 werd Christoffel de Ridder in Middelburg toegelaten als schoolmeester in het boekhouden, het cijferen, de wiskunde en de geometrie ‘en verder niet omdat hy een Luyters man is’. Frans Ruping,
die een avondschool wilde starten, kreeg echter van de Zierikzeese magistraat in 1757 geen toestemming,
ook al was hij geschikt bevonden voor het onderwijs in het spellen, lezen, schrijven en cijferen (maar niet
in zingen). Jacobus Johannes Kleinee in Veere, die zonder toestemming les was gaan geven, wilde zich in
1760 niet aan het examen onderwerpen ‘als van de Augsburgsche belijdenisse zijnde’. Ook hij mocht geen
onderwijs geven.361
Het voorbeeld van Middelburg leek gevolgd te worden door Vlissingen. Ook daar was een Lutherse
gemeente ontstaan. Toen in 1777 de voorzangerspost vacant kwam, bood iemand zich aan te willen solliciteren als het hem zou worden toegestaan om school te houden. De kerkenraad diende daartoe een verzoek
in bij het stadsbestuur en deed de belofte dat het onderwijs alleen de kinderen van Lutherse ouders zou
betreffen. De scholarchen van de stad werd om advies gevraagd. In hun brief somden zij alle verbodsbepalingen op die in het verleden waren vastgesteld op het geven van onderwijs door niet-gereformeerden. Daaruit zou het stadsbestuur wel duidelijk worden dat zij niet positief konden adviseren. Maar de
verbodsbepalingen waren van oude datum. Bovendien hadden tal van steden in Holland toestemming
gegeven, ook in Middelburg was dit het geval. Daarnaast moest de verleende steun die de magistraat aan
de Lutherse gemeente had gegeven in aanmerking worden genomen. Kortom: ‘voor ditmaal’ kon de gevraagde toestemming worden gegeven mits de kandidaat proeven van bekwaamheid in de gebruikelijke
schoolvakken kon geven. Hij mocht echter geen bord uithangen en geen andere dan Lutherse kinderen
lesgeven. Bovendien moest bij een volgende vacature opnieuw toestemming worden gevraagd. Overeenkomstig het advies werd besloten. Toch kwam er geen Lutherse schoolmeester. Het lijkt waarschijnlijk
dat de betreffende kandidaat zich had teruggetrokken omdat het allemaal te lang duurde. De scholarchen
hadden ruim drie maanden nodig voor het uitbrengen van hun advies. Ook in Vlissingen deed de tijd de
tegenstellingen verzachten. Bij een inventarisatie in 1797 bleken er onder de 21 schoolvrouwen twee te
zijn die Luthers waren. Hen werd niets in de weg gelegd, waarbij moet worden aangetekend dat de ene
slechts drie en de andere geen enkele leerling had. Zij vormden voor de gereformeerde schoolvrouwen
geen concurrenten.362
Een groeiende tolerantie was ook waarneembaar ten aanzien van de joodse inwoners, die gering in
aantal waren en waarvan de meesten in Middelburg woonden. In de achttiende eeuw kwam het tot de
oprichting van een schooltje. Dat deze toestemming werd gegeven, was omdat ‘er geen Christen schoolhoudend persoon in staat is om de kinderen dier natie het Hebreeus en hunne Joodsche schrijftrant te
kunnen leeren’. Dat betekende niet dat de getoonde tolerantie geen beperkingen kende. De toelating
van kinderen van Joden tot armscholen werd niet toegestaan. In 1789 werd de dochter van de weduwe
van Abraham Israel de toegang geweigerd tot de Linnennaai- en breischool. Daarentegen waren ze wel
welkom op de overige scholen. Ze konden zelfs meedingen naar een prijs. In 1775 ontving Josuah Salomon een prijs en in 1778 Debora Manuel. De predikant, die als scholarch meehielp om de beste leerlin-

360 ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nr. 2109 (15.2.1762, 7.11, 5.12.1763, 2.7.1764, e.v.). Later werden ook Lutherse en Doopsgezinde kinderen
toegelaten.
361 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924; Scholarchen Veere, Resoluties (7.4.1759, 1.7.1760). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee,
nrs. 27 (26.10.1751), 30 (18.11.1757).
362 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2931 (8.5.1797); 2965 (19.7, 8.11.1777).
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gen te bepalen, schreef in het prijzenboek hun namen in het Hebreeuws erbij.363
Op het platteland bleef het geven van onderwijs voorbehouden aan gereformeerden. Dat meer dan
voorheen met katholieken rekening werd gehouden, is in Zuid-Beveland te zien, een eiland waar de meesten woonden. In 1740 werd in het reglement voor de schoolmeester van ’s-Gravenpolder vastgelegd dat
hij de gereformeerde kinderen moest catechiseren waaruit geconcludeerd kan worden dat de rooms-katholieke kinderen niet verplicht werden de vragen en antwoorden uit de catechisatieboekjes te leren. Het
gebruik van ‘paapsche’ boeken was niettemin verboden. Identieke bepalingen werden opgenomen in de
schoolreglementen van Biezelinge en ’s-Heer Abtskerke. Daar waar de katholieken de meerderheid uitmaakten, in oostelijk Staats-Vlaanderen, begonnen ouders zich te roeren. Zo werd in 1782 in de kerkenraad van Sas van Gent geklaagd over ‘roomsgezinden’ die het de schoolmeester en ondermeester moeilijk maakten en waarvoor de hulp van de magistraat werd ingeroepen. In het zuidelijk deel van westelijk
Staats-Vlaanderen was eveneens sprake van een groot percentage katholieken, vooral in Eede en omgeving. In de spanningen tussen de predikant en de schoolmeester trokken de katholieken af en toe partij
voor de laatste om zo doende de dominee tegen te werken.364 Een groeiende mate van tolerantie blijkt uit
het feit dat de magistraat van Aardenburg in 1767 constateerde dat hun inwoner Jan de Neve een schooltje hield even over de grens. Aanvankelijk was het stadsbestuur voornemens hem daarover op het matje
te roepen. Bij nader inzien werd geconcludeerd dat de zaak hun ‘geensints’ aanging ‘om daarontrent te
aggeren’.365
Ook bij het Latijnse onderwijs was een grotere mate van tolerantie zichtbaar. In Middelburg werd in
1730 de Lutherse predikant Johannes Nicolaas Treitel benoemd als preceptor, nadat hij al eerder werkzaam was geweest als privaatdocent Latijn en Grieks.366 De Lutherse predikant Johannes Stephanus Diephuizen in Vlissingen gaf vanaf 1795, toen de rector van de Latijnse school was vertrokken, lessen Latijn
en Grieks.367 Treitel en Diephuizen waren de uitzonderingen die de regel bevestigden dat ook deze onderwijsgevenden gereformeerd moesten zijn. Bij het specialistische onderwijs was een soortgelijke verdraagzaamheid te zien. Daar werd de deskundigheid boven de confessie gesteld. De arts Paulus de Wind
werd, hoewel doopsgezind, in 1750 aangesteld als lector in de anatomie, chirurgie en verloskunde aan de
Illustre school in Middelburg nadat hij al eerder was benoemd als stadsoperateur, stadsvroedmeester en
stadsdoctor. Andere familieleden van hem, ook medici, volgden, zoals zijn broer Gerardus de Wind die in
1778 hoogleraar werd aan deze school en Paulus de Wind, die in 1792 lector werd. In 1769 werd in Goes de
doopsgezinde stadsvroedmeester en chirurgijn Adriaan Huisman aangesteld als lector.368
Steeds duidelijker werd dat de formele bemoeienis van de gereformeerden met het onderwijs op zijn
laatste benen liep. De strijdbaarheid van de Gereformeerde kerk maakte plaats voor het aanvaarden van
de multiconfessionaliteit als enige mogelijkheid om te behouden wat nog resteerde.369 Het compromis

363 ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nr. 2109 (27.7.1789); Handschriftenverzameling, inv.nr. 924. Het Joodse schooltje heeft vermoedelijk
slechts kort bestaan. In de enquête van 1799 wordt deze niet genoemd en in een opgave van Joodse scholen in Nederland uit 1811
evenmin. Dodde, Joods onderwijs, 34. In 1802 werd het eerste Joodse meisje op de Linnen- en breischool toegelaten, de tienjarige Aaltje
Salomons. ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nr. 2110 (28.4.1802).
364 ZA, Hervormde gemeente te Sas van Gent, nr. 511 (13.12.1782). Caland, Hervormde Gemeente van Sas van Gent, 75; De Kok, Nederland op
de breuklijn Rome-Reformatie, 142; Van Vooren, ‘Eede van Protestants naar Katholiek’, 81-89.
365 Aanvankelijk was de magistraat van mening dat Jan de Neve in strijd handelde met het schoolreglement van de Staten-Generaal. GA
Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 12 (30.11, 7.12.1767).
366 Voegler, ‘Geschiedenis Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 427, 430-432, 435-436.
367 Diephuizen moest in 1797 stoppen omdat de gereformeerde predikant Eelco Tinga als leraar Latijn en Grieks was aangesteld. Hij bleef
aan een aantal leerlingen les geven en werd na het vertrek van Tinga in 1801 benoemd als leraar Latijn en Grieks. GA Vlissingen, Stad
Vlissingen, inv.nrs. 2931 (31.7-31.10.1797, 5.1.1802), 2939 (14.10.1797, 11.4.1801).
368 GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 34 (9.7.1769). Fokker, Levensberichten van Zeeuwsche medici, 184-185, 188, 190-192, 195-196; Nuyens, ‘Paulus
de Wind’, 47; Pel, Chirurgijns, doctoren, heelmeesters en artsen op het eiland Walcheren, 141-142, 187-188.
369 Frijhoff, ‘Van onderwijs naar opvoedend onderwijs’, 7.
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dr. Paulus de Wind (ZA, Zelandia Illustrata, IV, 944).

Paulus de Wind Sz., 1767-1797 (Rijksmuseum, Amsterdam).

dat in 1796 te Nieuw-Vossemeer werd bereikt voor het herzien van de verdeelsleutel voor de lasten van de
Gereformeerde kerk en de school was typerend voor de nieuwe verhoudingen. De Roomse ingezetenen
behoefden niet langer bij te dragen voor het onderhoud van de kerk, maar zij bleven dat doen voor de
school omdat ook hun kinderen erheen gingen.370 Algemene noties over de christelijke religie kwamen
er voor in de plaats, of zoals het Departementaal Bestuur van Zeeland het in 1803 uitdrukte ten aanzien
van het doel van het onderwijs voor de leerlingen: om ‘in hunne harten te vestigen die beginselen van den
geopenbaarden Godsdienst, die met het welzijn der Maatschappij zoo naauw verbonden is, en in alle omstandigheeden hunne hoop en vertroosting behoord uit te maken’.371

Patriotten en prinsgezinden
Het politieke klimaat in de tweede helft van de achttiende eeuw was in veel opzichten niet stabiel. De gevestigde orde onder leiding van de stadhouder aan de ene kant en vernieuwende krachten, die zich tegen
de oligarchie keerden, aan de andere kant zorgden voor toenemende spanningen. Die laatsten noemden
zich patriotten. Zij verenigden zich in leesgezelschappen en exercitiegenootschappen. Vooral in de steden Vlissingen, Middelburg, Zierikzee, Veere en Goes werden delen van de bevolking aangesproken door
de patriottische gedachten. Ook onderwijsgevenden behoorden daartoe. In Middelburg waren van het
patriottisch leesgezelschap, de Burgersociëteit de Unie, dat op de Balans bijeenkwam, onder meer lid: de
370 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte Notulen Provisionele representanten van het Volk van Zeeland, 1796-I (27, 238-241,
7.1, 9.2). Zie ook: Idem, 1796-II (981, 5.12).
371 Van der Giezen, De eerste fase van de schoolstrijd, 88-89.
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hiervoor genoemde Gerardus de Wind, hoogleraar aan de Illustre school, Johan Pieter Fokker, lector aan
dezelfde school, de geneesheer Adriaan van Solingen, later eveneens lector, en de Franse kostschoolhouder Jacob Zoeter. In Goes behoorde Everhardus van Driel, rector van de Latijnse school, tot de ondertekenaars van een rekest van de patriotten aldaar.372 In Aardenburg waren de stadsschoolmeesters Marinus de
Jager en zijn opvolger Jan Blonker lid van de patriottische sociëteit Spoor tot Vriendschap.373 Toch ging het
om enkelingen onder de onderwijsgevenden.
In Zeeland kwam het in 1787 en 1788 tot onlusten. In het bijzonder op Schouwen-Duiveland kwamen
heftige confrontaties voor tussen patriotten en prinsgezinden. Dit leidde tot plunderingen en rellen zowel in Zierikzee als op het platteland waarbij de patriotten het moesten ontgelden. Alom klonk de roep
om de patriotten uit hun functies te zetten. In Zierikzee behoorde de stadsschoolmeester Marinus Hoek
tot de patriotten. Bij het oproer, dat toen plaatsvond, werd zijn huis aan de Manhuisstraat gedeeltelijk
geplunderd door de prinsgezinden. De overwinning van de prinsgezinden werd bezegeld doordat talrijke functionarissen werden afgezet. Dat gold ook voor Hoek, die een ander benoemd zag worden als
voorzanger in de Grote kerk. In mindere mate hadden ook de rector van de Latijnse school, Gijsbertus van
Middelhoven, de Franse schoolmeester Pierre Agron en vooral zijn zoon Antoine Nicolas, en de Nederduitse schoolmeester Francois le Roi sympathie voor de zaak van de patriotten maar dat leidde niet tot
sancties. Hoeks houding als schutter, waarbij hij geschoten zou hebben op prinsgezinden – een feit dat
hij beslist ontkende - was de belangrijkste aanleiding voor de plundering van zijn huis en zijn afzetting
als voorzanger. Het leidde er ook toe dat hij met andere verdachten ruim vijf maanden werd opgesloten in
het Gravensteen.374 In Middelburg was de Franse schoolmeester Jean Daniel Carton een van de deelnemers
aan de onlusten. Hij zou gezegd hebben de patriottische geneesheer Lucas van Steveninck ‘het hart uit het
lijf te willen rukken’. Carton ontkende dat. In Vlissingen behoorde de schoolmeester Jacobus du Bois tot
de prinsgezinden en de schoolvrouw en catechiseermeesteres Sara van den Abeele werd genoemd onder de
bewerkers en begunstigers van de plunderingen. Du Bois zou iemand gedwongen hebben ‘Oranje boven’
te roepen. In Veere ten slotte, was de Franse en Nederduitse schoolmeester Melchior Steury een van de
aanvoerders van de prinsgezinden.375
Ook in enkele Schouwse dorpen kwam het tot heftige confrontaties. Geijverd werd voor het ontslaan
van de schoolmeesters Johannis Visser in Dreischor en van Andries de Graaf te Serooskerke, die verdacht
werden van patriottische sympathieën, in beide gevallen zonder succes. Schoolmeester Andries Handpote
in Elkerzee werd om dezelfde reden gemolesteerd. De onlusten betekenden het vertrek van de schoolmeesters Adriaan van den Doel uit Noordgouwe en Pieter Bon te Zonnemaire, die beiden wegvluchtten en
niet terugkeerden. De eerste werd in 1788 vervangen door een ander, de tweede in 1789. Bon was een van de
aanvoerders bij de plunderingen door prinsgezinden in Zierikzee. Tot de plunderaars in Elkerzee behoorde Frans Pietersen van der Weel, schoolmeester van Ellemeet. Hij bleef in functie, maar dat gold niet voor
zijn collega van Burgh, Jan Quintus. Ook hij had deelgenomen aan de plunderingen en met een stok de
porseleinkast van schout Aart van den Broeke in elkaar geslagen ‘in een vrolijke en vergenoegde houding’.
Quintus werd ontslagen door de ambachtsheer maar al in 1789 benoemd als opvolger van Bon in Zonne-

372 GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 387. Brood et al (red.), Homines novi, 486-489; Sijnke, ‘Middelburg in woeling en strijd’, 63, 71, 85; Mijnhardt,
‘Wetenschapsbevordering’, 29; Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom, 163.
373 Vriendelijke mededelingen van dr. L.F. van Driel uit de ledenlijsten van deze sociëteit.
374 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 2021, 2026. GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nrs. 3949 (20, 24.12.1787), 3959 (28.1, 11.2, 8, 26, 29.5.1788);
Kerkenraad Hervormde gemeente te Zierikzee, inv.nrs. 8 (28.9.1787), 54 (5.2.1789). De Kanter, Chronijk van Zierikzee, 290, 293, 295, 353,
374, 400-409.
375 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 2020, 2024, 2025. Peters, Vlissingen in de Patriottentijd, 75.
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maire. Ook Cornelis Morée, schoolmeester in Brouwershaven, bleef, hoewel verdacht, buiten schot.376
Ook andere strafmaatregelen werden genomen. De zoëven genoemde rector Everhardus van Driel in
Goes kreeg in 1788 ontslag als lector. In het besluit meldde het stadsbestuur slechts: ‘om redenen’, maar
er is geen twijfel dat zijn patriottische gezindheid daarbij een rol heeft gespeeld. Hij miste daardoor zijn
jaarlijkse traktement van 100 gulden. Tevens werd duidelijk dat, wilde hij een kans maken om met succes
weg te komen, hij snel zijn koers moest wijzigen. Nog geen maand later legde hij de eed van trouw af aan
de constitutie, die van alle overheidsdienaars werd gevraagd. Kort daarop werd hij door de prins van Oranje benoemd tot rector in Culemborg.377
De patriotten moesten als gevolg van de politieke ontwikkelingen het veld ruimen en degenen die zich
het meest hadden gecompromitteerd met de ideeën van het patriottisme weken uit naar de Oostenrijkse Nederlanden en Frankrijk. Velen van hen bereidden zich voor op hun terugkeer, die in 1795 mogelijk
werd. Zeeland was na hun vertrek meer dan ooit tevoren prinsgezind. Dat verklaart waarom de in 1784
opgerichte Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen aanvankelijk weinig voet aan de grond kreeg. Deze werd
maar al te zeer geassocieerd met het gedachtegoed van de patriotten.

Bataafse revolutie
Aan de bemoeienissen van de Raad van State met Staats-Vlaanderen kwam een einde in 1794 met de
verovering van dit gebied door Franse troepen. Bij het traktaat van 16 mei 1795 werd het voormalige
Staats-Vlaanderen afgestaan aan Frankrijk dat in hetzelfde jaar de Oostenrijkse Nederlanden had geannexeerd. Staats-Vlaanderen ging deel uitmaken van het nieuwe departement van de Schelde met Gent
als hoofdplaats.378 In de veranderende omstandigheden was het nog een troost dat de Raad van State op
3 oktober 1794 had bepaald dat de predikanten en schoolmeesters, die op hun standplaats bleven, hun
traktementen zouden blijven ontvangen. Maar vanaf 1 januari 1795, toen de Franse Republiek de geestelijke goederen in beheer nam, kregen zij niets meer. Na aandrang van kerkelijke zijde bij het Comité tot
de Algemene Zaken van de nieuwe Bataafse Republiek, de opvolger van de Raad van State, werd alsnog
overgegaan tot uitbetaling van de salarissen tot 5 juni, de datum van de ratificatie van het traktaat met
de Franse Republiek. Daarnaast kregen de gezanten in Parijs opdracht om bij de Franse regering aan te
dringen op verdere betaling. Dit pleidooi was echter tevergeefs. Weer kwam er hulp uit Den Haag toen de
Nationale Vergadering op 4 augustus 1797 besloot nog een jaar traktement uit te betalen en zich opnieuw
in te zetten voor de uitbetaling in Parijs, maar dat was weer tevergeefs. Voor de bestuurders in Den Haag
was Staats-Vlaanderen een afgesloten hoofdstuk.379
Het onderwijs in Staats-Vlaanderen deelde voortaan de lotgevallen van die van de Franse Republiek.
De organisatie van het openbaar onderwijs werd geregeld in de wet van 25 oktober 1795, die op 26 januari
1797 van kracht werd voor de departementen in de voormalige Oostenrijkse Nederlanden, inclusief het
ingelijfde Staats-Vlaanderen. De nieuwe structuur voorzag onder meer in het oprichten van ‘écoles primaires’ in elk kanton. Door verschillende omstandigheden liep deze nieuwe organisatie op een fiasco uit
waardoor veel bij het oude bleef.380
376 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 2020, 2021, 2026, 2027. GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nrs. 3959 (2.6.1788), 4288 (10, 21.5.1788),
4382 (16.2.1798); Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 6 (9.10.1787, 25.3, 27.5.1788, 6.5.1789); Hervormde gemeente te Burgh, inv.nr.
2 (31.10.1788); Hervormde gemeente te Dreischor, inv.nr. 3 (28.3.1788); Hervormde gemeente te Noordgouwe, inv.nr. 5 (24.11.1787);
Hervormde gemeente te Zonnemaire, inv.nr. 4 (23.10.1788, 23.1-20.5.1789). Klompe, Dreischor, 78-84; Van Rooden, ‘De oproeren op
Schouwen en te Zierikzee’, 173-199; Uil, ‘Geboorte- en overlijdensregisters van Brouwershaven’, 89.
377 GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 40 (24.6, 14.7.1788). Fortgens, Schola Latina, 92-101.
378 Felix, Rechterlijke en notarieele archieven, 9-10.
379 De Hullu, ‘De Waalsche kerk van Groede’, 268-273. De traktementen werden uitbetaald tot en met december 1796. ZA, Hervormde
gemeente te Aardenburg, nr. 118.1 ‘Memorie adstructief’ bij de rekening van de kerkelijke goederen van Aardenburg en Oostburg’, 54 e.v.
380 De Vroede, ‘Onderwijs en opvoeding in de Zuidelijke Nederlanden’, 60-69. In 1802 werd in het reglement voor de Franse schoolmeester te
Oostburg opgenomen dat de bepalingen in het schoolreglement van de Staten-Generaal van 1725, voor zover betrekking hebbend op
die functie, van toepassing waren. Hulsebos, ‘Eene onderwijzersbenoeming in den aanvang van de vorige eeuw’, 506.
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Toen de Franse troepen in februari 1795 Zeeland binnentrokken, verliep de omwenteling over het algemeen vreedzaam. Het planten van vrijheidsbomen ging gepaard met vreugde onder hen die de gedachten van gelijkheid, vrijheid en broederschap een warm hart toedroegen. In de grote steden werden de
oude besturen afgedankt en in de plaats daarvan kwamen nieuwe, die nog slechts voor een deel gevormd
werden door de aristocratische families. Op het platteland was de Bataafse revolutie minder ingrijpend,
maar ook daar werden aanhangers van het oude bewind vervangen.381
In Middelburg nam het schoolmeestersgilde het heft in handen door de scholarch Jacob Hendrik Schorer (1760-1822) te bedanken. Per brief werd hem op 20 mei 1795 medegedeeld dat hij vervallen was verklaard van zijn functie. De reden daarvan was in hemzelf gelegen: ‘Tot deezen revolutionairen stap hebt
gy ons zelfs genoodzaakt’. Schorer had niet mee willen werken aan het laten controleren van de rekening
en de verkiezing van een nieuw gildebestuur. Hij kon bovendien in de brief lezen dat de leden van plan
waren de rekeningen vanaf 1787 na te zien en zo er enige post in gevonden werd, die buiten hun voorkennis daarin was opgenomen, dan zouden zij dat bedrag op hem verhalen. Toen twee dagen later de
rekening werd gecontroleerd, verscheen Schorer toch. Onmiddellijk begon een discussie over zijn recht
om aanwezig te zijn. Schorer hield de rug recht en verklaarde als scholarch aan te blijven zo lang hij niet
ontslagen was. Daarop verlieten zes schoolmeesters de vergadering. Op 24 augustus werd Schorer ontslag
verleend door de municipaliteit. De andere scholarch, ds. Andreas Andriessen, werd ongemoeid gelaten.382
Nu de bakens waren verzet, kreeg een aantal van hen een kans in de overheidsbesturen. Op gewestelijk niveau waren onder de in 1795 werkzame ‘provisionele representanten van het Volk van Zeeland’
enkele (oud-)onderwijsgevenden. Het ging om rector en hoogleraar Willem Kist en de arts en lector
Johan Pieter Fokker uit Middelburg, de Goesenaar
Henri Rabinel, voorheen Franse kostschoolhouder
in Middelburg, en Hendrik van Royen, rector en
lector uit Vlissingen. Met vier personen van de in
totaal 92 ging het om een klein aantal.383
In de lokale besturen kwamen voor onderwijsgevenden in bescheiden mate mogelijkheden. In
Zierikzee maakte rector Gijsbertus van Middelhoven tijdelijk deel uit van de raad. In Tholen kreeg
de Franse schoolmeester Nicolas Jacques Bourdon zitting in het Comité Revolutionair, die de
magistraat op 14 februari 1795 uit hun ambt ontsloeg. Hij maakte twee maanden als schepen deel
uit van de provisionele municipaliteit om in 1797
opnieuw schepen te worden.384 In Goes werd de
Franse schoolmeester Jacques Jenoteau direct na de
‘fluwelen revolutie’ aangesteld als lid van de municipaliteit en als provisioneel volksrepresentant.
Het moet hem maar matig zijn bevallen, want hij
bedankte al snel. Hij maakte plaats voor de zoëven
Henri Rabinel (Rijksmuseum, Amsterdam).
genoemde Henri Rabinel. Ook zijn lidmaatschap
381
382
383
384

Brood et al (red.), Homines novi, 490-495.
ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924.
Brood et al (red.), Homines novi, 537-538, 548-549, 566, 569-570; Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 459.
GA Tholen, Stad Tholen, nrs. 12 (14, 23.2.1795), 13 (13.5.1797). De Kanter, Chronijk van Zierikzee, 434.
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was van korte duur, maar dat had een andere oorzaak. Hij werd lid van de Nationale Vergadering. Ook
Kornelis van Zoom, eerste stadsschoolmeester in Goes, was gezien zijn functie van lid en secretaris van de
geconstitueerden – de aanduiding voor het kiescollege – een voorstander van het nieuwe bewind.385
Ook in de smalsteden kwamen schoolmeesters aan bod voor functies die voorheen voor anderen waren
gereserveerd. De schoolmeesters Adriaan Keur in Arnemuiden en Marinus Sneevliet in Domburg werden
gekozen als stadssecretaris, de laatste werd tevens baljuw. Een andere, minder tijdrovende bezigheid, was
die van secretaris van het comité van kiezers. In die functie werd direct na de omwenteling Huibregt de
Wagemaker, schoolmeester van Westkapelle, benoemd. In een enkel geval kon de schoolmeester zijn positie handhaven dankzij de steun van de Bataafse revolutionairen. Cornelis Morée in Brouwershaven werd
in 1795 afgezet als gevolg van een interne controverse waarbij zijn sympathie voor het nieuwe bewind een
duidelijke rol speelde. De provisionele representanten maakten daarmee korte metten en herstelden hem
in zijn functie.386
Ook in de dorpen werden incidenteel schoolmeesters benoemd in de dorpsbesturen, zoals Hendrik
Platschorre in Zoutelande en Cornelis Pleyte in Biggekerke, die meteen na de omwenteling schepen werden. Dat gold ook voor Tobias Meijaardt, vanaf 1798 schepen in Nieuw- en Sint Joosland, en Pieter Spruijt,
die dat vanaf 1797 in Ellewoutsdijk was. In 1795 was Andries Handpote schout van Elkerzee geworden.
Een jaar later werden Cornelis Alegoed in Nisse secretaris en Marinis Cornelisse Forse schout van ’s-Heer
Abtskerke. In 1798 werden ook Josias Wagenaar in ’s-Heerenhoek, Christoffel Schaaleven in Wolphaartsdijk en Isaak de Wilde in Kloetinge benoemd als schout. De laatste tevens tot secretaris. In 1803 werden
onder meer schoolmeesters uitgesloten van dergelijke benoemingen omdat zij in dienst waren van de gemeenten.387
In het voormalige Staats-Vlaanderen was een soortgelijke ontwikkeling te zien. Daar werd de schoolmeester van Eede, Servaas Tak, agent-municipal van zijn woonplaats.388 Hetzelfde gold voor de Franse
schoolmeester Jacques Guequierre in Oostburg. In dezelfde functie werd de schoolmeester Hendrik de
Zager in Zaamslag benoemd. Hun collega Jean Petit werd adjoint agent-municipal in Nieuwvliet. Net
zoals in Zeeland bleven de meeste schoolmeesters in hun lokalen. Of ze bedankten voor hun functie zoals
Cornelis Pleyte Fz. deed. Hij werd na de omwenteling schepen van zijn woonplaats Oost-Souburg en kort
daarna president van de kiezers van het eiland Walcheren. Vervolgens legde hij zijn schoolmeestersfunctie
neer ten gunste van zijn zoon Cornelis en werd later onder meer schout. Dergelijke wisselingen waren
uitzonderingen of van tijdelijke aard. Zo keerde Hubrecht Stoutjesdijk, die in 1796 de functie van schoolmeester te Biezelinge had verwisseld voor die van secretaris in Ellewoutsdijk, in 1799 al weer terug naar
het onderwijs door zijn benoeming in Biervliet.389
Ook onderwijsgevenden namen deel aan het schrijven van bijdragen of artikelen waarin de nieuwe
385 Voor Jenoteau en Jan Albert van Nieuwenhuize, stadsvroedmeester en lector in de vroedkunde, kreeg de omwenteling een vervelend
gevolg doordat het nieuwe stadsbestuur hun traktementen en emolumenten introk. Hun protesten bij de provinciale representanten van
het Volk van Zeeland hielpen niet. Beiden werden door het gewestelijke bestuur benoemd tot ontvangers van belastingen. GA Goes, Stad
Goes, inv.nrs. 42 (11, 14.3, 23.6, 2.9.1795), 156 (30.9, 7.11, 9.12.1795), 157 (14, 19.1, 13.2, 11.5). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee,
Gedrukte Notulen Provisionele representanten van het Volk van Zeeland, 1796-I (34-35, 7.1; 66-67, 12.1), 1796-II (342, 389, 12, 16.8). Brood
et al (red.), Homines novi, 566; Van Dijk, De revolutie van 1795, 95-96.
386 ZA, Stad Arnemuiden, inv.nr. 26 (21.3.1795); Stad Domburg, inv.nr. u (30.3.1795); Gemeente Westkapelle, inv.nr. 5 (10.3, 20.6.1795). GA
Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Notulen (Provisionele) representanten van het Volk van Zeeland, 1796-I ( 125-130, 19.1; 152-154,
26.1), 1796-II (754-763, 7.11). Adriaanse, De Kroniek van Arnemuiden, 1795 t/m 1869, 10; Baart, Westkapelle, 101; Kesteloo, Arnemuiden, 272;
Kesteloo, Domburg, 170, 172.
387 ZA, Gemeente Biggekerke, nr. 1662 (3.6.1795, 3.5.1796); Gemeente Nieuw- en Sint Joosland, inv.nr. 45 (18.4.1798, 24.9.1803); Gemeente
Zoutelande, nr. 2980 (17.6.1795, 2.5.1796). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte Notulen Provisionele representanten van
het Volk van Zeeland, 1796 (122, 1.8). GA Borsele, Gemeente Ellewoutsdijk, inv.nrs. 1, 44. GA Goes, Gemeente Kloetinge, inv.nr. 2 (4.4.1798).
Van der Baan, Wolfaartsdijk, 98; Raas, De kerk van de Nederlandse Hervormde gemeente te ’s-Heerenhoek, 72.
388 Tak was al op leeftijd – bijna 70 jaar - en herhaaldelijk ziek. Het waren voor hem voldoende redenen om ontslag te vragen. ZA,
Handschriftenverzameling, inv.nr. 1477.
389 GA Sluis, Stad Oostburg, inv.nr. 9. GA Vlissingen, Gemeente Oost-Souburg, nrs. 117 (28.3.1795, 9.1, 15.4.1796), 169 (12.9.1803). ZA,
Hervormde gemeente te Biervliet, inv.nr. 3 (25.3.1799). Van der Baan, Zaamslag, 213, 228.
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ideeën over het staatsbestel werden gepropageerd. Een van hen was Christiaan Engelcken, preceptor aan
de Latijnse school in Middelburg, die korte tijd redacteur was van de Middelburgsche Courant en sterk sympathiseerde met het nieuwe gedachtegoed. Casper Johann Wenckebach, rector aan diezelfde Latijnse school
in Middelburg, die ook redacteur was van de Middelburgsche Courant, zag zijn sympathie voor het nieuwe
bewind in 1798 beloond met zijn aanstelling tot secretaris van de Agent van Nationale Opvoeding.390
De omwenteling betekende niet dat alle regels aan de kant waren geschoven. Het stadsbestuur van
Zierikzee gaf in 1798 aan de rooms-katholiek Georgius Krul toestemming om zich als schoolmeester in
het lezen en schrijven te vestigen. Hij moest zich onderwerpen aan het examen. Dat wilde Krul niet ‘op
frivool pretext dat de staatsregeling hem daarvan ontheeven had’. De stadsraad trok daarop de gegeven
toestemming in en verzocht de scholarchen er nauwkeurig op toe te zien dat Krul geen les zou geven.391
De nieuwe ideeën impliceerden dat de burgers een machtsfactor werden waarmee rekening gehouden
moest worden. Ook schoolmeesters hadden voldoende draagvlak nodig. Cornelis Pleyte in Biggekerke zag
zich in 1796 graag opgevolgd door zijn zoon Adriaan. Om te zorgen dat zijn benoeming langs een geëffend
pad zou gaan, had hij zich niet alleen alle leden van de kerkenraad en van het dorpsbestuur bezocht, maar
ook alle leden van de kerkelijke gemeente ‘die uit eenen monde hun genoegen en goedkeuring verklaard
hadden’ in de aanstelling van Adriaan. Voordat de kerkenraad en het gemeentebestuur van Meliskerke in
1801 Jan Jacobsen benoemden, hielden de schout en een diaken zitting om eventuele bezwaarmakers te
woord te staan. Nadat niemand was verschenen, werd Jacobsen benoemd. De ontluikende democratie kon
zelfs inhouden dat de keuze van een nieuwe schoolmeester in handen kwam van de stemgerechtigde burgers. Dat gebeurde in Hoedekenskerke in 1800, maar vooral omdat het gemeentebestuur en de kerkenraad
het niet met elkaar eens konden worden. In Biervliet was het jaar ervoor de zoëven genoemde Hubrecht
Stoutjesdijk gekozen door de burgers. Daar waren de getuigschriften van de vijf sollicitanten voorgelezen
waarna de stemming plaatsvond. Eerst stemden de kerkenraadsleden, daarna de kiezers van het dorp en
ten slotte de mannelijke lidmaten. Stoutjesdijk kreeg 74 van de 79 stemmen.392
Als gevolg van de Bataafse revolutie werden alle religies gelijk gesteld. Daarom was de verplichting
tot het leren uit gereformeerde schoolboekjes niet langer vanzelfsprekend. Reeds in april 1795 werd in
Vlissingen door het nieuwe stadsbestuur besloten dat de wezen van rooms-katholieke ouders elders godsdienstonderwijs mochten volgen, mits ze na afloop weer teruggebracht werden in de weesschool. Deze
kinderen waren bovendien niet meer verplicht om de catechisaties van de gereformeerde ziekentrooster
bij te wonen. Vanzelfsprekend mochten deze wezen de mis bijwonen. In 1798 werd in Middelburg een
onderzoek ingesteld naar de leermiddelen op de Kleine Armschool in Middelburg. Besloten werd de Heidelbergse catechismus en het Schriftuurlyk School-Boekje – hierin waren teksten uit het Oude en Nieuwe
Testament opgenomen – te handhaven. Maar het leren van de Heidelbergse catechismus kon niet langer
gevergd worden van kinderen van ‘Roomsch gezinde ouders’. Voor hen werden de boekjes van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen aangeschaft. Al een jaar eerder waren de rooms-katholieke kinderen op
de Linnennaai- en breischool ontslagen van de plicht om uit de Heidelbergse catechismus te leren. Evenzeer getuigend van de nieuwe geest was het besluit dat genomen werd op het verzoek van de predikanten
van de Nederduits gereformeerde gemeente om te mogen catechiseren op de Kleine Armschool. Ingepakt
in welwillende woorden van waardering voor de ijver en attentie van de weleerwaarde heren werd de gevraagde toestemming geweigerd. De leerlingen kregen wel toestemming om onder schooltijd naar de ca-

390 Abrahams, De pers in Zeeland, 6-7; Voegler, ‘Geschiedenis Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 458, 461.
391 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 61 (3, 15.10.1798).
392 ZA, Hervormde gemeente te Biervliet, inv.nr. 3 (25.3.1799); Hervormde gemeente te Biggekerke, inv.nr. 5 (14.4.1796); Hervormde
gemeente te Meliskerke, inv.nr. 2 (16.3.1801). GA Borsele, Hervormde gemeente te Hoedekenskerke, inv.nr. 2 (3.1.1806). Wielemaker,
Biggekerke, 104.
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techisatie te gaan. Catechisatielessen in de school waren niet meer aan de orde.393
Ook op het platteland waren hier en daar de veranderingen merkbaar. Het Schouwse Nieuwerkerke
had een rooms-katholieke ambachtsheer, Jacob Hendrik baron van Wassenaar d’Alkemade. Tot de omwenteling had hij formeel geen invloed op de aanstelling van de schoolmeester. Werd deze functionaris door de magistraat benoemd, in 1790 was er al enige ruimte voor de ambachtsheer toen de nieuwe
schoolmeester aangesteld werd door de gereformeerde vertegenwoordiger van de ambachtsheer samen
met schout en schepenen. Begin 1795, toen er opnieuw een vacature was ontstaan, liet de ambachtsheer
zich vertegenwoordigen door Hendrik van Nieuwland, een rooms-katholiek uit Zierikzee.394
In 1796 werd in Middelburg de mogelijkheid geopend om ook niet-gereformeerde onderwijsgevenden
toe te laten. Door deze en andere besluiten werd de gelijkberechtiging van de katholieken in gang gezet.
Daarentegen werden Joden nog niet tot alle onderwijsvoorzieningen toegelaten. Toen in 1801 Clara Eleazar, weduwe van Calman Meyer, gratis onderwijs vroeg voor haar zoontje ten laste van het schoolfonds,
opgericht door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen werd dat geweigerd. De reden was een gezochte:
de Maatschappij nam geen Joden als leden aan. Al eerder, in 1797, had het departement Middelburg zich
een verklaard tegenstander getoond van het toelaten van Joden. Toen het departement Den Haag daartoe
een voorstel had gedaan, verklaarde het Middelburgse departement ‘dat het burgerlijk karakter der Joden
niet geschikt is om het loffelijk oogmerk van deze maatschappij te kunnen bevorderen en daaraan in den
volsten zin te kunnen medewerken’. In Middelburg had de gelijkheid zijn grenzen.395

Weren van Oranjegezinde schoolmeesters
Het nieuwe bewind wenste gezagsgetrouwe dienaren. Het Uitvoerend departement van de Provinciale
Raad van Zeeland bepaalde daarom op 27 oktober 1796 dat bij alle verzoeken om ordonnanties tot betaling van de traktementen van predikanten, schoolmeesters, voorzangers en kosters voortaan een verklaring van de plaatselijke overheid gevoegd diende te worden. Die verklaring moest de bevestiging inhouden dat de betrokkene de eed van trouw aan het nieuwe bewind had afgelegd, die op 13 mei van dat jaar
was vastgesteld en afgelegd moest worden door alle functionarissen van de overheid en de kerken.396
Bijna alle schoolmeesters legden de vereiste eed af. Aanvankelijk weigerden er negen waarvan er ten
slotte zeven volhardden in hun weigering. Van de negen woonden er zeven op het platteland en twee in
de steden. De meeste schoolmeesters die de eed weigerden waren Zuid-Bevelanders. Weigeraars en daarmee aanhangers van het voormalige bestuur waren de schoolmeesters Willem Roose (Driewegen), Pieter Spruijt (Ellewoutsdijk), Joachim Vermeijde (’s-Gravenpolder), Jacob ’t Jong (Heinkenszand), Johannes
Kooreman (Oudelande) en Willem Kempe (Ovezande). Alle zes werden op 11 juli 1796 vervallen verklaard
van hun functie als voorzanger door het Uitvoerend Departement van de Provinciale Raad van Zeeland.
Twee van hen, Spruijt en Vermeijde, keerden spoedig op hun schreden terug. De andere vier werd het
schoolhouden verboden, een besluit dat in 1798 werd bekrachtigd door het Uitvoerend Departement. Van
hen bleef alleen Jacob ’t Jong het onderwijs trouw. Direct na de weigering van de eed was hij bij inwoners
aan huis les gaan geven maar ook daar was een stokje voor gestoken. In Zeeland waren er geen mogelijkheden meer voor hem en daarom vertrok hij in 1797 naar Papendrecht om daar schoolmeester te worden.
Niet voor lang want al het jaar daarna werd hij afgezet, eveneens vanwege zijn Oranjegezindheid. Zeeland
393 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, Weeshuis, inv.nr. 4005 (29.4, 24.8.1795). ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nr. 3 (17.4.1798, 6.6.1799). De
Waard, De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen, 280.
394 GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nrs. 5039 (22.2.1790), 5039a (10.1.1795).
395 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924. Eerst in 1810 wijzigde de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen zijn standpunt ten aanzien van
de Joden onder druk van koning Lodewijk Napoleon. Merel Stikkelorum, ‘De joodse gelijkberechtiging in de opkomende Nederlandse
natiestaat’, 216.
396 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 849 (27.10.1796); Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 12 (3.1.1797), 33 (27.10, 5.12.1796); Classis Tholen en Bergen
op Zoom, inv.nrs. 9 (25.4.1797), 13 (27.10.1796). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte Notulen Provisionele representanten
van het Volk van Zeeland, 1796-I (767-771, 13.5).
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bleef trekken want hij eindigde zijn loopbaan als schoolmeester van Sluis.397
Op Schouwen-Duiveland weigerde de schoolmeester van Ellemeet, Frans Pietersen van der Weel, een
van de plunderaars in 1788, de eed af te leggen. Om die reden werd ook hij van zijn post vervallen verklaard. Op Tholen, Noord-Beveland en elders waren alle schoolmeesters loyaal aan het nieuwe bewind.
Ook in Walcheren was dat ten slotte het geval. Adriaan van Velsen, schoolmeester in Aagtekerke, was ziek
toen de eed werd afgenomen. Toen hem later alsnog werd gevraagd die af te leggen, wilde hij aanvankelijk
weigeren, net zoals de leden van het dorpsbestuur en de kerkenraad. Maar nadat hij was gewezen op de
consequenties stemde hij toe.398
In de steden moesten ook enkele schoolmeesters het veld ruimen. In Goes gold dat voor de tweede
stadsschoolmeester, Frans Schoonderwalt. Hij weigerde het afleggen van de eed van trouw aan het nieuwe bewind en werd om die reden vervallen verklaard van zijn functie en van die van voorzanger. Ook de
schoolvrouw Antonetta van Huizen werd wegens het weigeren van de eed verboden nog langer onderwijs
te geven. Zij bedacht zich en was in 1799 er alsnog toe bereid en kreeg vervolgens opnieuw toestemming
om een school te houden. Toen meteen daarna Schoonderwalt een verzoek indiende om ook weer school
te mogen houden, waren de stadsbestuurders consequent door hem dit te weigeren omdat hij de eed niet
wilde afleggen. Daarentegen werd zijn verzoek om een koffiehuis, herberg en logement in een pand aan
de Grote Markt te exploiteren, ingewilligd. In Veere liet de Franse en Nederduitse schoolmeester Melchior
Steury er geen misverstand over bestaan. Hij verklaarde zich niet te kunnen verenigen met de nieuwe
constitutie omdat hij die onwettig achtte. Hij weigerde dan ook de eed af te leggen en werd vervolgens
ontslagen.399
De schoolmeesters, die zich onderwierpen en de vereiste eed aflegden, deden dat in de meeste gevallen
niet omdat ze warme voorstanders waren van het nieuwe bewind. Slechts een klein deel behoorde tot die
categorie. Zij onderschreven niet alleen de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap maar lieten
dat ook blijken in hun daden. Zo iemand was schoolmeester Jacob Clauset in Bruinisse. Op 26 februari
1795 bij het planten van de vrijheidsboom gaf Clauset leiding aan het zingen van Psalm 126. Hij had bovendien een gedicht op de revolutie gemaakt. Clauset werd meteen gekozen tot secretaris van de vertegenwoordigers van de bevolking. Later installeerde hij de baljuw, overigens dezelfde die onder het oude bewind had gediend.400 Voorstanders van het nieuwe bewind hadden in een enkel geval hun benoeming als
schoolmeester te danken aan de veranderde omstandigheden. In Oudelande werd Johannes Mol in 1796
schepen. Toen een jaar later een opvolger voor de zoëven genoemde Kooreman moest worden benoemd,
werd Mol de nieuwe schoolmeester. Bij de selectie van kandidaten werd hun houding ten aanzien van de
nieuwe orde meegewogen. Daarom informeerde het Comité van Publiek Onderwijs te Vlissingen in 1797
bij de stadsbesturen van de geselecteerde sollicitanten naar hun gedrag en ‘Republikeinsche denkwijze’.401

397 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties van Vertegenwoordigers van het Volk van Zeeland en de Provinciale Raad
van Zeeland, 1796-I (15-16.6), 1796-II (29.6-21.12.1796), 1797-I (5.5) 1797-II (12.7, 17.1.1798). ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 849 (11.721.11.1796), 851 (29.1.1798), 852 (20.9.1798), 1175 (19, 20.9.1796), 1440.2, 1441.1, 1442.1, 1442.2; Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 12 (3.5,
25.7.1797, 2.1.1798), 33 (25.7.1797). GA Borsele, Gemeente Driewegen, nrs. 1 (23.10.1797), 40; Hervormde gemeente te Heinkenszand,
inv.nr. 2 (25.1.1797); Gemeente Oudelande, inv.nr. 1/2 (11.7, 27.10.1796, 20.9.1798), 136-1 (7.10-24.12.1796, 6.1, 29.9.1798); Hervormde
gemeente te Oudelande, inv.nr. 1 (1.1.1797, 14.4.1800, 2.4.1804); Gemeente Ovezande, doos 4 (resoluties, 22.9, 27.12.1796, 6.1803; lijst
van ingezetenen, 1810). GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 157 (24.9.1796). Barjesteh van Waalwijk van Doorn en Van Rooijen, ‘Patriotten en
prinsgezinden op het platteland van zuidelijk Holland’, 399; Bruijns, Ovezande, 50; De Ruiter, Oudelande, 52, 58.
398 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 849 (11.7.1796), 1440.2 (30.6.1796), 2027. GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nr. 4917 (3.6.1796).
399 GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 157 (1.6.1796), 160 (2, 9.3, 20.7, 22.10.1799). ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 849 (25.7.1796), 1440.2 (28.6.1796),
1441.1 (25.7.1796), 1441.2 (2.8.1796); Stad Veere, nr. 1316.
400 Jumelet, Bruinisse, 30-41. De naam van Clauset is abusievelijk verkeerd gelezen als Lauset. De politieke houding van Jacob Clauset was al
eerder onderwerp van discussie. ZA, Heerlijkheid Bruinisse, inv.nr. 29. GA Schouwen-Duiveland, Gemeente Bruinisse, inv.nr. 2 (21.11.1786).
Uil, ‘Het onderwijs in Bruinisse’, 21-23.
401 GA Borsele, Gemeente Oudelande, inv.nr. 136-1 (22.9.1796, 9.7.1797); Hervormde gemeente te Oudelande, inv.nr. 1 (9, 18.7.1797). GA
Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2931 (12.10.1797). De Ruiter, Oudelande, 52.
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Gevolgen voor het onderwijs
Bleef het tot de Bataafse omwenteling bij incidentele vernieuwingen op het gebied van het onderwijs, vanaf 1795 werd geijverd voor een ingrijpende
reorganisatie. In Middelburg was de voormalige
predikant Johannes Henricus van der Palm (17631840) – huisprediker van Jacoba van den Brande, de
weduwe van J.A. van de Perre, de vertegenwoordiger van de eerste edele – een van degenen, die tot
de nieuwe bestuurders behoorde, dat mede dankzij zijn retorische talenten. Het lag daarom voor de
hand dat hij zitting nam in de municipaliteit. Net
zoals anderen was ook Van der Palm in het verleden
betrokken bij de partij van de patriotten.402
Het onderwijs had de bijzondere belangstelling van Van der Palm. Zijn vader was de hiervoor
genoemde stadsschoolmeester Kornelis van der
Palm, winnaar van de prijsvraag van het Zeeuws
Genootschap der Wetenschappen over de verbetering van het onderwijs. Op 24 augustus 1795 werd
Van der Palm door zijn medeleden van de muniJohannes Henricus van der Palm (Rijksmuseum, Amsterdam).
cipaliteit aangesteld als scholarch en tot curator
van de Latijnse school als opvolger van Johan Hendrik Schorer. Het departement Middelburg van de
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, diende een verzoekschrift in waarin zij aandrong op verbetering
van het onderwijs door het invoeren van geschikte schoolboekjes. Hiertoe bevolen zij de uitgaven van
de Maatschappij aan. Het rekest werd door de municipaliteit op 7 november 1795 in handen gesteld van
Van der Palm en zijn mede-scholarch ds. Andreas Andriessen. Van der Palm nam het schrijven van het
advies voor zijn rekening. Hij maakte in het advies duidelijk dat de verbetering van het onderwijs hun
aandacht had. Dat gold ook voor de schoolboekjes. Maar welke schoolboekjes gebruikt werden, wilden de
scholarchen overlaten aan de schoolmeesters als ‘den vrijen wil der schoolleraars […] daar men toch eene
classe, zoo respectabel indien zij aan haar oogmerk beantwoordt, onder geen noodelooze en zoo weinig
mogelijke bepalingen behoort te brengen, ten einde hun geenen geest van slaafsche afhankelijkheid in te
boezemen, die zij anders al ras aan hunne leerlingen mededeelen’. De municipaliteit was benieuwd naar
de plannen tot verbetering van het onderwijs en drong dan ook aan op voorstellen.
Op 30 april 1796 werd het door de beide scholarchen ondertekende rapport bij de municipaliteit ingediend. Ook nu was Van der Palm de auctor intellectualis van het uitvoerige advies. Het stond in schrille tegenstelling tot het advies van vier maanden eerder. Het bleek dat er maar zeer weinig kon worden
overgelaten aan ‘den vrijen wil der schoolleraars’. Behoudens enige goede, een klein aantal middelmatige scholen en de twee door de stad ondersteunde Franse scholen was de toestand van het onderwijs
allertreurigst. Dit was voor het grootste deel, zo niet geheel, toe te schrijven aan de onbekwaamheid van
degenen die onderwijs gaven. De schuld daarvan was gelegen in het toelatingssysteem en, in mindere
mate, in de bezoldiging. De voorstellen lagen dan ook voor de hand: opheffing van het schoolmeestersgilde en intrekking van de ordonnantie op het gilde uit 1791. In plaats daarvan moest er een college van
402 De Groot, Leven en arbeid van J.H. van der Palm, 39-43; Nijk, ‘Iets over Johannes Hen ricus van der Palm’, 60-61.
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Franse, Nederduitse en andere schoolhouders komen.
Deze voorstellen hadden de scholarchen voorgelegd aan het gildebestuur en vervolgens aan de schoolmeesters. Die hadden er zich akkoord mee verklaard maar of allen dat hebben gedaan, blijkt niet. De
overige door de scholarchen voorgestelde maatregelen waren: 1. geen uitbreiding van het aantal schoolmeesters en uitsluitend toelating van bekwame personen; 2. nauwkeuriger toezicht; 3. fasegewijze verbetering van het onderwijs, vooral door middel van de methodiek, de schoolboeken en het oefenen van
de schoolmeesters; 4. aanmoediging van bekwame schoolmeesters; 5. een andere vorm van prijsuitdeling
aan de leerlingen. De voorstellen behelsden ook de toelating van schoolmeesters. Dit diende voortaan de
bevoegdheid te worden van het stedelijk bestuur. Kandidaten moesten een rekest indienen en een of meer
getuigschriften overleggen van hun bekwaamheid, gedrag en ‘zedelijk caracter’. Waren deze stukken in
orde, dan moesten zij zich melden bij een examencommissie, die rapport moest uitbrengen aan de municipaliteit. Het laatste deel van de voorstellen hield in het instellen van een college van opzieners over het
publieke onderwijs, dat belast werd met het bestuur van het onderwijs en het afnemen van de examens.
Dit college moest, volgens het voorstel, bestaan uit vier leden te benoemen door het stedelijk bestuur:
twee uit hun midden en twee daarbuiten waaronder een van de predikanten van de Nederduitse Gereformeerde kerk. Daaraan moesten worden toegevoegd drie schoolmeesters op voordracht van het college van
schoolhouders. Deze drie toegevoegde leden mochten adviseren maar waren uitgesloten van de visitatie
van de scholen, die viermaal per jaar moest plaatsvinden. Tot de bevoegdheid van het college van opzieners behoorde onder meer het verbieden van schadelijke boeken en het aanbevelen van andere en nuttige
boeken en de uitdeling van prijzen. Deze voorstellen impliceerden het opheffen van het toezicht door
scholarchen. Het bij het advies gevoegde conceptreglement voor het college van schoolhouders bevatte
bepalingen, dat ook waren opgenomen in de ordonnantie van 1791 maar de bevoegdheden van het gildebestuur waren geschrapt. De nieuwe tijd en de gelijkschakeling van de godsdiensten kondigde zich onder
meer aan in artikel 9. De gereformeerde schoolmeesters moesten hun leerlingen lesgeven in de beginselen
van hun religie, maar dat recht kwam voortaan ook toe aan de schoolmeesters van andere godsdienstige
richtingen.
De municipaliteit verenigde zich met de voorstellen en stelde het reglement voor de schoolhouders
op 7 mei 1796 vast. In diezelfde vergadering nam Van der Palm afscheid vanwege zijn vertrek naar Leiden
waar hij hoogleraar in de Oosterse talen zou worden. Nu van de oppermachtige Van der Palm niets meer
te duchten viel, bleek dat de instemming van de schoolmeesters betrekkelijk was. Hun kritiek richtte zich
in het bijzonder op de ondergeschikte positie van hun vertegenwoordiging in het college van opzieners
en het feit dat zij alleen mochten adviseren. De schoolmeesters hadden slechts ingestemd met het voorstel
tot opheffing van hun gilde onder voorwaarde dat hun invloed in het nieuwe bestuur niet zou verminderen. Zelfs hadden de schoolmeesters nog bij Van der Palm laten navragen of zij met de andere bestuurders
gelijk gesteld zouden worden. Van der Palm had bevestigend geantwoord. Vanzelfsprekend voelden de
schoolmeesters zich bedrogen toen zij kennis hadden genomen van het besluit en daarom reclameerden
zij. De municipaliteit weigerde aanvankelijk het besluit te wijzigen. Een adviserende stem was voldoende.
Bovendien moest worden verhinderd dat opnieuw onbekwame personen een gunstig examen konden
afleggen.
De meesters lieten het er niet bij zitten en dienden een omvangrijk betoog in waarin zij hun goed recht
verdedigden. De schoolmeesters wezen erop dat zij beter dan wie ook de moeilijkheden kenden die aan
het onderwijs verbonden waren. ‘Alle degeenen die over de verbeteringen van het schoolwezen geschreeven hebben, stemmen eenpaarig toe, dat men eerst moet beginnen met dien anderszins zoo nuttigen post
uit de laagte waarin hij vervallen is op de beuren en ten minsten eenigszins in aanzien te brengen indien
de tijdsomstandigheden niet toelaaten om denzelven lucratief te maaken’. Inderdaad kregen ze in tweede
termijn hun zin. Op 3 december 1796 besloot de municipaliteit de drie schoolmeesters hetzelfde stem-
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recht toe te kennen als de overige vier leden.403 Ook op ander terrein was duidelijk dat het vertrek van Van
der Palm door de onderwijsgevenden niet zal zijn betreurd. Hij die het toelatingsbeleid zo scherp had
bekritiseerd, handelde in strijd met zijn eigen voorstellen. Als scholarch had Van der Palm eigenmachtig
toestemming verleend aan Francina Elizabet Wijgand om een schooltje te beginnen. Naar later bleek was
zij geen lidmaat van de Gereformeerde kerk, had ze een onecht kind en kon ze geen verklaring van goed
gedrag krijgen van haar buren of de wijkpredikant omdat ze haar slechte leven had voortgezet.
Vernieuwend waren de ideeën van Van der Palm niet. De andere wijze van toelating van schoolmeesters was identiek aan wat andere steden al van oudsher kenden. De taken van het college van opzieners
waren evenmin nieuw. In andere steden hadden scholarchen soortgelijke bevoegdheden. Wel nieuw leek
de participatie van een vertegenwoordiging van de schoolmeesters, maar in Middelburg was het gildebestuur altijd al betrokken geweest bij het toezicht op het onderwijs. Bovendien kregen zij in het voorstel van Van der Palm een ondergeschikte rol. Zelfs de afschaffing van het gilde was geen baanbrekend
idee, want dat idee leefde voor alle gilden. Twee jaar later, in 1798, volgde die opheffing op grond van de
Staatsregeling van dat jaar. Even opmerkelijk als veelzeggend is het feit dat Van der Palm niets deed om
de schoolboeken van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen ingang te laten vinden. Zelfs een aanbeveling ging hem te ver. Dat het tussen Van der Palm en het departement Middelburg van het Nut niet meer
goed is gekomen, bleek nadat het rapport van de beide scholarchen voor advies was voorgelegd aan de
schoolcommissie van het departement. De commissie beaamde alle voorstellen, maar kon in het rapport
geen enkel ‘wezentlijk voordeel’ ontdekken voor het departement om over te nemen. De scholarchen
hadden niet alles gezien en bovendien behelsden de voorstellen slechts een gedeeltelijke bestrijding van
hetgeen niet goed was in het onderwijs. Het beste was het rapport ‘onder de relatieven van het departement te seponeeren’.404
De nieuwe maatregelen ten spijt bleef het voorkomen dat schoolmeesters in Middelburg werden
toegelaten op grond van argumenten, die daarvoor nog scherp bekritiseerd waren. Op 7 mei 1800 werd
besloten Jacob Nijssen niet toe te laten als schoolmeester. Op 13 augustus van datzelfde jaar deed hij opnieuw examen en werd aangenomen ‘uit hoofde der omstandigheden waarin de requestrant verkeert en
onder aanmaaning aan denzelven zich meer en meer bij continuatie te beoefenen en bekwaam te maken’.405
Tot initiatieven elders in Zeeland kwam het nauwelijks. Tot dat weinige behoort het voorstel van
de Zeeuwse volksvertegenwoordiger Johannes Cornelius Baerts uit Vlissingen. Hij diende eind 1796 in
de Provinciale Raad een voorstel in om een plan tot verbetering of ‘een geheel nieuwe inrigting van het
Schoolwezen voor deze Provincie’ te laten opstellen door het ‘departement van financie en onderzoek’, een
commissie uit deze volksvertegenwoordiging. Het voorstel was opmerkelijk omdat in diezelfde vergadering werd uitgesproken dat het onderwijs een lokale bevoegdheid was. Niettemin bracht het genoemde
departement op 10 februari 1797 advies uit. Aangeraden werd geen initiatieven te nemen omdat de Nationale Vergadering in Den Haag, de opvolger van de Staten-Generaal, zich hierover zou buigen. Het resultaat wilde men afwachten. De volksvertegenwoordigers namen geen besluit en op de kwestie kwamen zij
evenmin terug. Baerts verdween van het politieke toneel nadat hij op verdenking van fraude werd gearresteerd. Ook op lokaal niveau werd een pas op de plaats gemaakt. Zo wilde het Comité van Publiek On-

403 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924. Van der Giezen, De eerste fase van de schoolstrijd, 45-50; De Groot, Leven en arbeid van J.H.
van der Palm, 50-51; Nijk, ‘Iets over Johannes Henricus van der Palm’, 69-75, 92-107; Voegler, ‘Geschiedenis Middelburgsch Gymnasium.
Tweede-Vierde tijdvak’, 460.
404 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924. Het departement Middelburg werd in deze periode geconfronteerd met verdachtmakingen en
beschuldigingen van subversiviteit. Mijnhardt, ‘Wetenschapsbevordering’, 62-63; Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom, 217. Van der Palms
houding betrof niet het Nut zelf. Al voor zijn benoeming als Agent van Nationale Opvoeding was hij lid. NA, Ministerie van Binnenlandse
Zaken, inv.nr. 301 (rel. 21.11.1799, no. 2).
405 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924.
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derwijs in Vlissingen aanvankelijk een nieuw schoolreglement invoeren met dat van de provincie Utrecht
uit 1796 als voorbeeld. Toch werd in 1797 besloten daarvan af te zien vanwege de voornemens op landelijk
niveau.406

Uitsluiting van de bemoeienis van de ambachtsheren en de kerken
De nieuwe ideeën van vrijheid en gelijkheid betekenden dat de Gereformeerde kerk niet langer zijn bevoorrechte positie ten opzichte van andere kerkgenootschappen kon behouden. Als eerste stap werden de
bestaande banden verbroken. Op 5 augustus 1796 vaardigde de Nationale Vergadering in Den Haag het
decreet tot scheiding van kerk en staat uit. Als uitvloeisel daarvan bepaalden de Vertegenwoordigers van
het Volk van Zeeland op 5 december dat de ambachtsheren, net zoals de overheid, niet meer betrokken
mochten zijn bij het beroepen van predikanten, het verkiezen van ouderlingen en diakenen en het aanstellen van voorzangers. Daarmee behoorde het collegium qualificatum tot het verleden. Een dag later, op
6 december, bepaalden diezelfde Volksvertegenwoordigers dat de ambachtsheren zich niet langer mochten bemoeien met de scholen en de aanstelling van schoolmeesters. Dit was in het vervolg een bevoegdheid van het plaatselijke bestuur.407 De ‘Staatsregeling voor het Bataafsche Volk’, die als eerste nationale
grondwet in 1798 werd vastgesteld, zei het in niet mis te verstane bewoordingen: ‘Alle eigenlijk gezegde Heerlijke Regten en Tituls, waardoor aan een bijzonder Persoon of Ligchaam zou worden toegekend
eenig gezag omtrend het Bestuur van zaken in eenige Stad, Dorp of Plaats, of de aanstelling van deze of
geene Ambtenaaren binnen dezelve, worden, voor zoo verre die niet reeds met de daad zijn afgeschaft, bij
de aanneming der Staatsregeling, zonder eenige schaêvergoeding, voor altijd vernietigd’.408
Omdat aan de afschaffing van de ambachtsheerlijke rechten financiële consequenties waren verbonden, die zouden kunnen leiden tot het alsnog toekennen van een schadeloosstelling, hadden de bezitters
de gelegenheid gekregen om hun rechten en voordelen op te geven. Dat de eigenaars nog steeds waarde
hechtten aan het recht van benoeming van schoolmeesters bleek uit het opnemen ervan in de ingezonden
opgaven. De ambachtsheren kregen dit recht niet meer terug, ook niet toen een deel van die rechten in
1814 werd hersteld.409
De weg naar de exclusieve benoeming van schoolmeesters op het platteland door de gemeentebesturen was hier en daar nog een lange. De kerkelijke bemoeienis werd hier en daar gekoesterd. Dat was gewenst vanwege de combinatie met het ambt van voorzanger. Bovendien liet de traditie van meer dan twee
eeuwen zich niet zo maar uitwissen. Alsof er niets was veranderd, werden in Nieuw- en Sint Joosland in
1798 en 1805 nieuwe schoolmeesters benoemd in een vergadering van de kerkenraad in aanwezigheid van
twee afgevaardigden uit het dorpsbestuur. In Sint Laurens benoemde de kerkenraad in overleg met twee
afvaardigingen uit de dorpsbesturen van Sint Laurens en Brigdamme in 1801 de nieuwe schoolmeester. In
1799 ging de kerkenraad van Waarde over tot benoeming van de schoolmeester tevens voorzanger en koster. In Burgh werd in datzelfde jaar de nieuwe schoolmeester in de kamer van het dorpsbestuur benoemd
door de kerkenraad samen met negen personen die de kerkenraad uit de gemeente had benoemd. Allerlei
varianten werden beproefd. In 1797 moest een nieuwe schoolmeester, voorzanger en koster in Biezelinge
en in Oudelande worden aangesteld. Dit gebeurde in een vergadering van de kerkenraad in aanwezigheid van alle leden van het gemeentebestuur van Kapelle en Biezelinge waarbij de predikant de leiding
had. In Oudelande werd in 1797 de nieuwe schoolmeester benoemd door het dorpsbestuur maar liet de
406 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties van Vertegenwoordigers van het Volk van Zeeland, 1796 (5.12.1796); idem,
1797 (10.2, 31.5). GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2931 (17.1.1797). Zie voor het reglement van de Provincie Utrecht De Booy, Weldaet
der scholen, 124-126.
407 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties van Vertegenwoordigers van het Volk van Zeeland, 1796 (18, 24.8, 15.9, 5,
6.12.1796; bijlagen 8.12.1796). De Visser, Kerk en staat, III, 21-23.
408 Artikel 25. Rosendaal, Staatsregeling voor het Bataafsche volk, 63.
409 De Bruin, ‘Ambacht en gemeente in Zeeland’, 47, 53; Ketelaar, Oude zakelijke rechten, 49.
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kerkenraad hem het reglement tekenen dat identiek was aan dat van 1787. De enige uitzondering was de
bevoegdheid tot wijziging van het reglement. In plaats van het collegium qualificatum was daartoe zowel
de magistraat als de kerkenraad bevoegd.410
Uit deze voorbeelden blijkt dat de genomen maatregelen niet betekenden dat de overheid en kerk elkaar meden als het ging om het benoemen van nieuwe schoolmeesters. Ook na de inwerkingtreding van
de eerste schoolwetten was er nog steeds bemoeienis van kerkenraden terwijl er een grote variatie ontstond in de wijze van aanstelling. In 1805 en 1808 benoemde de kerkenraad van Koudekerke de nieuwe
schoolmeester, terwijl tegelijkertijd een reglement voor de schoolmeester werd vastgesteld. In 1810 werd
in Kruiningen, net zoals vroeger, de schoolmeester benoemd in een collegium qualificatum. Ook in voormalig Staats-Vlaanderen was sprake van varianten. De schoolmeester van Biervliet werd in 1805 door de
stemhebbende leden benoemd, daartoe opgeroepen door de kerkenraad en de kiezers. Die van Breskens,
Retranchement en Nieuwvliet, aangesteld in de periode 1806-1812, werden benoemd door de kerkenraad
met instemming van het gemeentebestuur. Deze voorbeelden maken duidelijk dat overheid en kerk op
het platteland elkaar nog steeds zagen als bondgenoten bij de keuze van de nieuwe schoolmeester.411
Tegen het eind van de achttiende eeuw verliep de betaling van de traktementen van zowel predikanten
als schoolmeesters-voorzangers in het voormalige gewest Zeeland steeds trager om, protesten ten spijt,
ten slotte met ingang van 1810 geheel te stoppen. De traktementen van de voorzangers kwamen vanaf
dat moment ten laste van de kerkelijke gemeenten. Hoe wenselijk het werd geacht dat de combinatie van
de functies van schoolmeester, voorzanger en koster in stand bleef, bleek uit het besluit dat het Departementaal Bestuur van Zeeland in 1804 nam. De kerkenraden kregen opdracht om, indien de bekwaamheid
en het gedrag buiten twijfel waren, de schoolmeesters tot voorzangers en kosters te benoemen. De aanleiding hiervoor was opnieuw het financiële voordeel voor de schoolmeesters. De scheiding van kerk en
staat mocht niet in het nadeel werken van de onderwijsgevenden.412 Tot ver in de negentiende eeuw en
soms nog in twintigste eeuw voldeden op het platteland vele kerkenraden van de Nederlandse Hervormde kerk, de opvolger van de Gereformeerde kerk, aan die lastgeving door de nieuwe schoolmeester tot
voorzanger en vaak ook tot koster te benoemen.413
Elders werd de nieuwe weg tot benoeming ingeslagen. Zo werd in Kattendijke in 1800 de schoolmeester benoemd door het plaatselijk bestuur. Vervolgens stelde de kerkenraad hem aan als voorzanger en koster. Deze procedure werd uiteindelijk de gebruikelijke, als de kerkenraad zich kon vinden in de betreffende persoon.414 In het begin van de negentiende eeuw zochten overheid en kerk elkaar nog vaak op. In 1805
werd de nieuwe schoolmeester, voorzanger en koster van Wolphaartsdijk benoemd in een vergadering
van het gemeentebestuur met de kerkenraad in het parochiehuis. In 1805 te Ouwerkerk en Zoutelande
en in 1815 te ’s-Heer Abtskerke vond de benoeming van de nieuwe schoolmeester-voorzanger ook plaats

410 ZA, Hervormde gemeente te Nieuw- en Sint Joosland, inv.nr. 4 (17.4.1798, 25.1, 3, 5, 8.3.1805); Hervormde gemeente te Sint Laurens,
inv.nr. 4 (10.5, 9.7, 5.8.1801); Hervormde gemeente te Waarde, Acta, 1757-1817 (30.3.1798); Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 12 (12.7.1797,
2.5.1798), 33 (12.7.1797). GA Borsele, Gemeente Oudelande, inv.nr. 136-1 (9.7.1797); Hervormde gemeente te Oudelande, inv.nr. 1
(21.4.1787, 18.7, 16.11.1797). GA Kapelle, Hervormde gemeente te Biezelinge, inv.nr. 2 (6.7.1797). GA Schouwen-Duiveland, Hervormde
gemeente te Burgh, inv.nr. 2 (7, 14.7.1799).
411 ZA, Hervormde gemeente te Koudekerke, inv.nr. 3 (8.1.1805, 8.8.1808); Commissie van onderwijs in Zeeland, inv.nr. 18; Hervormde
gemeente te Biervliet, inv.nr. 54. GA Reimerswaal, Hervormde gemeente te Kruiningen, inv.nr. 5 (19.10.1810). Van der Giezen, De eerste
fase van de schoolstrijd, 112.
412 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Notulen Departementaal Bestuur van Zeeland, 1804-II, 19.
413 Bos, In dienst van het koninkrijk, 58; Lepoeter, Kerk Kapelle, 222, 226; Luth, ‘Psalmzingen’, 193; De Meij, Ritthem, 114; Van den Berg, Het
karakter der plattelandssamenleving, 90; Walraven en Polderdijk, Nieuw- en Sint Joosland, 180.
414 GA Goes, Hervormde gemeente te Kattendijke, inv.nr. 2 (13.1.1800).
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in een gezamenlijke vergadering van de kerkenraden en gemeentebesturen. 415 Die procedures waren in
overeenstemming met de door de overheid gegeven voorschriften voor een gezamenlijke benoeming.416

De onderwijswetten van 1801, 1803 en 1806
De Nationale Vergadering stelde op 30 mei 1797 een conceptstaatsregeling vast, die door de vele discussies
was uitgedijd tot 918 artikelen. Het onderwijs kreeg daarin de nodige aandacht. Onder meer werd bepaald
dat de aanstelling van schoolmeesters een bevoegdheid was van het plaatselijk bestuur. Deze staatsregeling werd echter later dat jaar verworpen. Het jaar daarop werd een Staatsregeling aangenomen, die aanmerkelijk korter was. Over het onderwijs werd niets specifieks geregeld, maar wel werd aangekondigd dat
het nieuwe uitvoerend bewind zou worden bijgestaan door acht agenten waarvan er een zich zou bezighouden met het onderwijs.417
De eerste Agent van Nationale Opvoeding werd in 1798 Theodorus van Kooten, die eerder onder andere
rector van de Latijnse school in Middelburg was. Zijn bemoeienissen met het onderwijs in Zeeland waren
zeer beperkt. Met zijn enige concrete daad beging hij een blunder. Van Kooten had in verschillende kranten
een advertentie laten plaatsen waarin onder meer stond dat het oppertoezicht over alle scholen aan hem
was toevertrouwd. Het gehele onderwijs viel onder hem ‘met uitsluiting van alle mindere besturen’. Het
gemeentebestuur van Fort Bath, waar een vacature was ontstaan, zond naar aanleiding van deze advertentie
een voordracht van drie personen toe aan de Agent met de suggestie om Johannes van der Bel te benoemen
vanwege de gunstige berichten. Van Kooten benoemde, zonder verdere navraag, Van der Bel. Daarop kwam
een protestbrief binnen van de leden van de kerkenraad en een aantal inwoners waarin zij de Agent erop
wezen dat Van der Bel nog maar 18 jaar telde. Hij was daarom nog niet stemgerechtigd en dat was de eis om
benoemd te mogen worden. Wat dat betreft deed de Classis Zuid-Beveland het beter want deze weigerde de
gevraagde goedkeuring van zijn aanstelling als voorzanger. Op de vraag van de Agent aan het gemeentebestuur om een nieuwe voordracht, volgde het antwoord dat men daartoe niet in staat was. Van Kooten redde
zich met de mededeling dat de aanstelling als ‘provisioneel’ moest worden beschouwd. Van der Bel bleef
schoolmeester en werd door de kerkenraad aangesteld tot voorzanger en koster. Ook het recht tot benoeming van een nieuwe rector van de Latijnse school in Middelburg – ook daar was een vacature – werd door
Van Kooten betwist. Door de instructie die eind 1798 voor de Agent van Nationale Opvoeding werd vastgesteld, werd Van Kootens positie dusdanig onderuitgehaald – onder meer de aanstelling van schoolmeesters
en rectoren bleef voorbehouden aan de stads- en gemeentebesturen – dat hij kort daarna ontslag nam.418
Van Kooten werd in april 1799 als Agent opgevolgd door een andere oud-Middelburger, Johannes Henricus van der Palm. Hij zag de door hem ontworpen onderwijswet aangenomen op 15 juni 1801 waarbij
hij sterk had geleund op het rapport met de ‘Algemeene Denkbeelden over het Nationaal Onderwijs’, opgesteld door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Van der Palm was aansluitend lid van de Raad
van Binnenlandse Zaken en als zodanig ook verantwoordelijk voor de tweede onderwijswet die in 1803
werd vastgesteld. Die nieuwe wet was nodig vanwege de constitutionele veranderingen. Van der Palm
ging verder in het spoor dat hij al in Middelburg had gebaand. Zijn onderwijshervorming betekende niet

415 ZA, Gemeente Zoutelande, nr. 2980 (5.10.1805). GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Ouwerkerk, inv.nr. 4 (28.4, 17.5.1805).
GA Borsele, Hervormde gemeente te ’s-Heer Abtskerke, inv.nr. 4 (7.10.1815). Ook daarna werd hier en daar de keuze voor een nieuwe
schoolmeester in nauw overleg bepaald tussen het gemeentebestuur en de kerkenraad. Bijvoorbeeld in 1821 te Wolphaartsdijk en in
1832 te ‘s-Heerenhoek. Van der Baan, Wolfaartsdijk, 386-387; Raas, De kerk van de Nederlandse Hervormde gemeente te ’s-Heerenhoek, 128;
De Ruiter, ’s-Heerenhoek, 60.
416 Van der Baan, Wolfaartsdijk, 384; Van der Giezen, De eerste fase van de schoolstrijd, 113. Zie ook: Van Driel, ‘Cadzand 1837: de benoeming
van een nieuwe schoolmeester’, 13-14.
417 Dodde, Het rijksschooltoezicht, 4-13.
418 NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 283 (11.6, 6, 24, 27, 31.7, 21, 28.9, 27.10, 8.11.1798). ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 12
(2.10.1798), 63 (1.10.1798). Boekholt, Het ongeregelde verleden, 8-10; Voegler, ‘Geschiedenis Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde
tijdvak’, 461-462.
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een complete omwenteling. Ook toen hield hij rekening met de bestaande verhoudingen en geleidelijke
veranderingen. De wet verklaarde alle lager onderwijs, met uitzondering van huisonderwijs, tot openbaar
onderwijs. Ook van die wet kwam weinig terecht vanwege het verzet van de kant van de departementale
en plaatselijke overheden. Mede daarom werd in 1806 een nieuwe schoolwet vastgesteld, die een verschil
aanbracht tussen openbare scholen, die van de overheid uitgingen, en bijzondere scholen van particuliere
instellingen of uitsluitend bekostigd met schoolgelden.419
De inwerkingtreding van de wet van 1801 luidde de beëindiging in van de stedelijke autonomie op het
gebied van het onderwijs. De kersverse schoolopziener Uijttenhooven zond in oktober 1801 een brief aan
het stadsbestuur van Zierikzee, met daarbij een exemplaar van het reglement van orde voor de openbare
scholen in de Republiek. Uijttenhooven deelde mee dat hij de Nederduitse scholen in de stad had geïnspecteerd. Hij kondigde aan te gelegener tijd in conferentie te zullen treden met de plaatselijke schoolcommissie. De stad Zierikzee, net zoals alle andere steden, werd zo kond gedaan dat aan veel van hare eeuwenlange
bevoegdheden op onderwijsgebied een einde was gekomen. Voortaan zouden de landelijke wetten de plaats
innemen van de gewestelijke, stedelijke en plaatselijke schoolreglementen. Het stadsbestuur begreep de
nieuwe tijden en besloot de brief in handen te stellen van scholarchen ‘ten fine zich daarnaar te reguleren’.
Voor zover deze colleges van scholarchen er nog waren, verdwenen ze en in de plaats ervan kwamen in
Zierikzee en andere steden plaatselijke schoolcommissies als nieuwe toezichthouders. De veranderingen
waren niet abrupt. Velen zetten onder de nieuwe regelgeving hun oude taken voort. Zo werden in Zierikzee in 1803 in de plaatselijke schoolcommissie
dezelfde personen benoemd, die eerder scholarch
waren geweest. Zij vormden voortaan ook het college van curatoren van de Latijnse school.420
De schoolopzieners moesten zich gaan inspannen om te zorgen dat het onderwijs voldeed aan
de wettelijke regels. De interactie tussen overheid
en kerk, die zo bepalend was geweest voor het onderwijs tijdens de Republiek, leek door de nieuwe
regelgeving beëindigd. Formeel was dat ook zo
maar de betrokkenheid werd op een andere wijze
inhoud gegeven. De eerste drie schoolopzieners
die Zeeland kreeg, waren alle drie gereformeerde
predikanten. Ook landelijk gezien bestond een
groot deel van het nieuw gevormde schoolopzienerskorps uit predikanten.421 Dat Zeeland alleen
dominees kreeg als toezichthouders is niet alleen
tekenend voor hun status, maar ook voor de positie die de Gereformeerde kerk nog altijd innam.
Adriaan Uijttenhooven (1759-1839) was dominee in
Brouwershaven, Antonius van Deinse (1764-1829)
ds. Antonius van Deinse (ZA, Zelandia Illustrata, IV, 317).

419 Boekholt, Het ongeregelde verleden, 10-12; Boekholt, ‘De onderwijswet van 1801’, 6-9; Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school,
97-101; Braster, ‘De schoolwet van 1806’, 155; Van der Giezen, De eerste fase van de schoolstrijd, 61-174; Lenders, De burger en de volksschool,
40-43; Schama, Patriotten en bevrijders, 621-625; Visser, Vernieuwing van het lager onderwijs in Zeeland, 54-59.
420 GA Schouwen-Duiveland, nrs. 64 (7.10.1801),152 (21.10.1803). Visser, Vernieuwing van het lager onderwijs in Zeeland, 75-76.
421 Bos, ‘’Een kring van achtbare mannen’, De sociale positie van (hervormde) predikanten in negentiende eeuws Nederland’, 30; Dodde, Het
rijksschooltoezicht, 231-232; Dodde, “Een speurtocht naar samenhang”, 121; Kuiper, Geschiedenis van het Christelijk Lager Onderwijs, 42-43.
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was predikant te Middelburg en Samuel Theodore Huet (1759-1826) Waals predikant in Vlissingen. In tegenstelling tot wat bij andere opzieners vaak het geval was, ontbrak het hun niet aan ervaring.422 Alle
drie waren actief op onderwijsterrein. Uijttenhooven had een kostschool, Van Deinse was preceptor aan
de Latijnse school en Huet was lid van het Comité van Publiek Onderwijs in zijn woonplaats Vlissingen.
Deze activiteiten op onderwijsgebied zijn ongetwijfeld van invloed geweest op de keuze, die de Agent van
Nationale Opvoeding op hen liet vallen, naast die van hun maatschappelijke positie en hun overwicht als
predikant.423 Hun taak was weinig benijdenswaardig. In een gewest waar op lokaal niveau de autonomie
op het gebied van het onderwijs was gekoesterd, was veel tact nodig.424

3.12 Conclusies
Aan het eind van de middeleeuwen werd het Zeeuwse onderwijs in belangrijke mate door de Rooms-katholieke kerk gedomineerd. De hang van de stedelijke besturen naar uitbreiding van hun bevoegdheden
had ervoor gezorgd dat het onderwijs in veel steden een zaak van de magistraat was geworden. Op het
platteland bleven de ambachtsheren en de rooms-katholieke kerk het onderwijs beheersen. Na de Reformatie nam de Gereformeerde kerk een deel van de bemoeienis van haar voorgangster over. Ondersteund
door de schoolorde, die de Staten van Zeeland hadden vastgesteld, kreeg de jonge kerk bevoegdheden om
deze bemoeienis vorm te geven. De daarmee gegeven invloed op het onderwijs en in het bijzonder de aanstelling van schoolmeesters wist ze maar ten dele te verwezenlijken. De magistraten van de grote steden
maakten snel duidelijk dat zij wensten vast te houden aan hun autonomie in onderwijszaken. In de grote
steden was de formele invloed van de Gereformeerde kerk op het onderwijs dan ook minimaal en indirect
via het schooltoezicht.
Op het Zeeuwse platteland daarentegen maakten de kerkenraden en de classes een ruim gebruik van
de school- en kerkorde om een behoorlijke invloed op de benoeming van schoolmeesters via het collegium
qualificatum in handen te krijgen. Dat onder andere vanwege het feit dat de functie van schoolmeester als
regel gecombineerd was met die van voorzanger in de kerk. Het benoemen van schoolmeesters was een bevoegdheid van de ambachtsheren. De kerkenraden wisten echter met succes tegenstribbelende ambachtsheren binnen de door de overheid gesanctioneerde kerkelijke regels te krijgen. In Staats-Vlaanderen was
het de dirigistische politiek van de Raad van State, die het benoemingsbeleid domineerde. Daarin kwam
in de eerste helft van de achttiende eeuw een wending door meer ruimte te laten voor lokale inbreng.
Overheid en kerk zagen het als hun gemeenschappelijke taak om de bevolking op te voeden met de
gereformeerde religie. Die diende als het bindmiddel voor staat en maatschappij. Het succes van dit proces van confessionalisering blijkt uit het feit dat het overgrote deel van de Zeeuwse bevolking vanaf het
midden van de zeventiende eeuw tot de Gereformeerde kerk behoorde. Die confessionele staat was bereikt
dankzij een sterke vervlechting van kerk en staat.425 Het onderwijs had daarin een belangrijke rol. De overheid onderkende dat maar hield de regie in eigen handen. Hoe zeer de kerkelijke en politieke elites ook
samenwerkten, er was geen misverstand over dat de kerk dienstbaar moest zijn aan de overheid en niet
omgekeerd.
De overheid beschouwde de Gereformeerde kerk als een onderdeel van de staat. Dat laatste bleek onmiskenbaar bij het toezicht op het onderwijs. Voor zover predikanten deel uitmaakten van de stedelijke
colleges van scholarchen werden zij in die functie aangemerkt als overheidsdienaren. Ook de classikale
visitaties van de scholen waren geen uitvloeisel van kerkordelijke besluiten maar gebeurden op last van
422
423
424
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Dodde, “Een speurtocht naar samenhang”, 123.
Dodde, Het rijksschooltoezicht, 86, 207 (noot 49). Vgl. Dodde, “Een speurtocht naar samenhang”, 120.
Visser, Vernieuwing lager onderwijs, 59-60.
Van Eijnatten en Van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, 169-172.
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de Raad van State. In de steden moest de kerkelijke visitatie het afleggen tegen die van overheidswege. Het
onderwijs werd van dermate groot belang geacht dat de stadsbesturen zorgden voor permanent toezicht
ter wille van de kwaliteit. De Latijnse en Franse scholen moesten kunnen concurreren met dergelijke scholen elders en dat stimuleerde het toezicht. Bij het toezicht op de scholen op het platteland was daarentegen weinig continuïteit te bespeuren. Daar waar de scholen goed functioneerden, was er weinig behoefte
aan. In het omgekeerde geval was er alle reden het toezicht opnieuw ter hand te nemen.
De Zeeuwse staten, de steden, de ambachtsheren, de kerkenraden en de Staten-Generaal hebben allen
hetzelfde middel te baat genomen om het onderwijs te reguleren, namelijk door middel van schoolreglementen. Inhoudelijk sloten ze op elkaar aan. Bovendien kenden ze veel gemeenschappelijke elementen en
er was op veel punten overeenstemming met hetgeen elders in de Republiek op dat terrein was geregeld.
Daardoor gaven deze schoolordes vorm aan het onderwijsstelsel waardoor sprake was van een grote mate
van eenheid zonder een centralistische regie.426
In de tweede helft van de achttiende eeuw was sprake van een tanende invloed van de Gereformeerde
kerk op het plattelandsonderwijs. De eis van de overheid dat de kerk loyaal diende te zijn, zorgde ervoor
dat de gereformeerden zich schikten in hun ondergeschikte positie in onderwijszaken. In niet geringe
mate was dat vanwege het feit dat de overheid de Gereformeerde kerk priviligeerde. Alleen gereformeerden mochten les geven op scholen waar het onderricht in de gereformeerde religie een belangrijke plaats
innam. Dat leidde tot een houding waarin de kerk genoegen nam met het verlies aan invloed om daarmee
de positie van hun religie te behouden. De invloed die de kerk meende te hebben op grond van de schoolen kerkorde was schijn doordat de overheid die steeds vaker aan de kant schoof, zoals al eerder in de steden
was gebeurd. Die invloed was op het eind van de achttiende eeuw dusdanig gedecimeerd dat de tijd rijp
was voor het verbreken van de laatste banden die de overheid en de Gereformeerde kerk aan elkaar verbonden. Maar overheid en kerk bleven op elkaar aangewezen. Dat ambachtsheren zich in de tweede helft
van de achttiende eeuw steeds meer lieten gelden, keerde zich in 1796 tegen hen. Vanaf dat moment was
hun rol uitgespeeld.
De andere religies hadden in dit proces geen rol van betekenis. Hun aandeel in de bevolking was van
dermate ondergeschikte betekenis dat dit niet leidde tot enige invloed. Maar de aanwezigheid maakte
duidelijk dat het monopolie van de gereformeerde religie niet langer houdbaar was. Van deze andere religies kregen alleen de Luthersen en de Joden ruimte voor eigen onderwijs. Hun scholen waren alleen
bestemd voor kinderen van geloofsgenoten. Ze vonden hun primaire bestaansgrond in de wens tot sociale
cohesie binnen hun eigen kerkelijke gemeenschap.427 De erkenning daarvan door de overheid tastte het
monopolie van de door de gereformeerde leer gestempelde scholen aan, maar droeg ook bij aan een bredere verscheidenheid. Die leek uniformering van het schoolwezen in de weg te staan. Om dat te bereiken,
was de enige oplossing het weren van het leerstellig onderwijs uit het lesprogramma.
De tweede helft van de achttiende eeuw werd ervaren als een periode van verval en verstarring. Die
diagnose vroeg om bestrijding door de overheid maar ook vanuit het particuliere initiatief. Algemeen aanvaard was het beginsel dat het hier ging om bovenlokale belangen. De Nederlandse verlichting, synoniem
voor beschaving en verfijning, bood perspectief. In het maatschappelijke debat vormde het nationale verval een gemeenschappelijke vijand. Het kweekte de behoefte aan een gezamenlijke identiteit, die vorm
kreeg in het vaderland. Dat was niet meer alleen het gewest, maar Nederland waarvan allen burgers waren
ongeacht hun religie. Onderlinge tegenstellingen hoorden daar niet meer bij. Ruim baan moest worden
gemaakt voor vrijheid, verdraagzaamheid en eendracht. 428
426 Van der Giezen, De eerste fase van de schoolstrijd, 2-7; Leune, ‘Onderwijs en maatschappelijke verandering’, 12-13.
427 Groenveld, Regeren in de Republiek, 10.
428 Bosma, Woorden van gezond verstand, 122-126; Van Eijnatten, Liberty and concord, 8-22; Van Eijnatten en Van Lieburg, Nederlandse
religiegeschiedenis, 243; Van Sas, De metamorfose van Nederland, 53-55.
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Overeenstemming was er over het feit dat een van de belangrijkste oplossingen de hervorming van het
onderwijs was. Betere scholing werd van essentieel belang geacht om het verval te stuiten.429 De school
was bij uitstek de plaats om de jeugd te vormen tot nuttige burgers. Het onderwijs moest worden ingezet
als een middel tot beschaving en ter bevordering van deugdzaamheid en nuttigheid. De geschetste ontwikkelingen, gecombineerd met de gelijkstelling van alle religies (1796) en de scheiding van kerk en staat
(1798), bracht alle onderwijs definitief binnen de machtssfeer van het burgerlijk bestuur.430 De uitspraak
die het Uitvoerend bewind van de Bataafse Republiek in 1799 deed – ‘Dat de schoolmeesters niet behoren
te worden gerekend onder de Kerkelyke, maar onder de Burgerlyke Beambten’– was in de nieuwe verhoudingen vanzelfsprekend.431 Dat laatste gold ook voor het feit dat de overheid in het kader van de vaststelling van de eerste onderwijswet van 1801 het onderwijsstelsel grotendeels intact liet. Daardoor was er een
grote mate van continuïteit.432
Godsdienst bleef een wezenlijk onderdeel van de natie vormen. De eerste Agent van Nationale Opvoeding kreeg dan ook in 1798 als opdracht mee dat ‘hij steeds zal moeten bedacht zijn, dat de eerbiedige
erkentenis van een alles besturend Opperwezen de banden der Maatschappij versterkt, en daarom op alle
mogelijke wijzen in de harten der Vaderlandsche Jeugd behoort te worden ingedrukt’.433 Het doel was een
christelijke natie waarin bijna alle religieuze stromingen zich moesten herkennen maar wel in ‘verlichte’
en hoofdzakelijk protestantse vorm. Zowel de gereformeerde orthodoxie als het rooms-katholicisme en
de Joodse religie pasten niet bij de zo zeer gewenste beschaving. Dat gold ook voor de kerkse schoolmeester, die de etiketten van domheid en ongeschiktheid meekreeg.434 Redelijkheid, deugden, verdraagzaamheid, burgerzin en godsdienst werden de nieuwe uitgangspunten.
In het brede debat in de tweede helft van de achttiende eeuw kreeg het onderwijs een prominente
plaats. De initiatieven tot onderwijsvernieuwing, waarvan de prijsvraag van het Zeeuws Genootschap het
eerste voorbeeld was, gingen gelijk op met het proces van professionalisering. De positie van de predikanten was daarin een voorbeeld. Als bekleders van een openbaar ambt, dat uitging van de kerk, maar nauw
verbonden was met de overheid, evolueerden de dominees tot een eigen beroepsgroep.435 Onderwijsgevenden maakten een soortgelijke ontwikkeling door.436 Hun toekomst lag niet in de kerkelijke weg, maar
in die van de overheid.
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Hoofdstuk 4

Onderwijsgevenden

In dit hoofdstuk staan de onderwijsgevenden centraal. Het zijn degenen die in schoolverband onderwijs
gaven: van de schoolvrouwen van de kleine kinderscholen tot en met de rectoren van de Latijnse scholen.
Na een inleidende paragraaf zal worden ingegaan op de opleiding en vereisten, de benoeming of toelating
en de daarmee in verband staande aspecten zoals de formaliteiten die in acht werden genomen. Vervolgens wordt de herkomst belicht. De wijze van uitoefening van hun beroep, toegespitst op het functioneren en gedrag, komt aansluitend aan de orde. Daarna staan we stil bij het carrièreverloop. De nevenfuncties komen eveneens aan bod. Daarna wordt het inkomen belicht. Vervolgens wordt stilgestaan bij de
echtgenotes en ten slotte bij hun ontslag.
De behandeling van de genoemde aspecten stelt ons in staat de ontwikkelingen van de onderwijsgevenden als beroepsgroep te volgen. De professionalisering van beroepen verliep in algemene zin vooral
langs drie lijnen: 1. regulering van de beroepsgroep, 2. eliminatie van concurrenten, 3. controle over de eigen opleiding, vorming en rekrutering. Slaagden de onderwijsgevenden in Zeeland erin zich door middel
van deze lijnen zodanig te ontwikkelen dat zij een eigen groep vormden die zich wist af te bakenen van
andere beroepsgroepen? Ontwikkelden zij een eigen arbeidsmarkt? Is er sprake van categorale endogamie
of anders geformuleerd: waar vonden zij hun huwelijkspartners? Degenen die onderwijs gaven hadden
met vele actoren te maken: de overheid, de kerk, de ouders, de leerlingen en hun collega’s. Waren de onderwijsgevenden in staat een zodanige sturing te geven aan hun beroep dat zij daar een wezenlijke invloed op
hadden zoals dat bij andere beroepen het geval was, zoals bij predikanten en geneeskundigen?1 Om op
deze vragen antwoorden te vinden, is het nodig de ontwikkelingen te volgen ten aanzien van de deskundigheid van de onderwijsgevenden, de uitoefening van hun beroep en hun sociale status.

4.1

Introductie

De Zeeuwse Staten hadden bepaald dat onderwijs alleen gegeven mocht worden door degenen die daartoe
toestemming hadden gekregen of daarvoor waren aangesteld. Wie zonder een dergelijke toelating les gaf,
was strafbaar. Het plakkaat op de schoolorde, dat de Zeeuwse Staten in 1590 uitvaardigden, bepaalde dat
in een dergelijk geval het salaris werd ingetrokken en strafrechtelijke vervolging moest plaatsvinden. Dat
laatste zou ook volgen als de betrokkene geen salaris genoot. Stedelijke schoolreglementen sloten daarbij
aan en noemden boetes. Ook het schoolreglement van de Staten-Generaal bevatte een boetebepaling.2
Bij deze regels had de overheid de schoolmeesters voor ogen, maar ze golden even goed voor de overige
onderwijsgevenden. Uitgangspunt was dat zij voor het geven van onderwijs door de ouders of voogden
betaald werden. Een groot deel van hen ontving daarnaast toelagen of emolumenten van de overheid of
1
2

Bos, ‘’Een kring van achtbare mannen’, De sociale positie van (hervormde) predikanten’, 32-34; Frijhoff, ‘Van onderwijs naar opvoedend
onderwijs’, 8; Frijhoff, ‘Non satis dignitatis’, 381.
Wie in Goes illegaal schoolhield betaalde voor de eerste maand 25 gulden en voor de tweede maand 50 gulden. Goes, 1655. In Veere
bedroeg de boete 12 gulden. Veere, 1752. Ook hierna worden de schoolreglementen aangehaald met de plaats en het jaar. Zie bijlage 2.
Volgens het schoolreglement van de Staten-Generaal kregen overtreders een boete opgelegd van 100 gulden voor de eerste maand, 200
gulden voor de tweede maand en 300 gulden voor de derde maand alsmede strafrechtelijke veroordeling. Wiltens, Kerkelyk Plakaat-boek,
I, 476; II, 489, 498-499.
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de kerk. Dat gold voor Nederduitse en Franse schoolmeesters, Franse schoolvrouwen en voor de rectoren
en andere docenten van de Latijnse scholen. Tot slot waren er de schoolmeesters die aan liefdadigheidsinstellingen waren verbonden. Zowel deze instellingen als de Latijnse scholen kwamen vrijwel uitsluitend
in de steden voor. Schoolvrouwen, die verbonden waren aan kleine kinderscholen, waren weliswaar niet
uitsluitend, maar toch voor het grootste deel in de grotere plaatsen werkzaam.
De volgende tabel geeft de aantallen weer van de onderwijsgevenden die in het kader van dit onderzoek
werden achterhaald. In de tabel zijn niet de hoogleraren en lectoren van de Illustre school te Middelburg
en de lectoren in de steden opgenomen omdat het om nevenfuncties ging. Het beroeps- en privaatonderwijs blijven hier eveneens buiten beschouwing omdat dit als regel niet in schoolverband plaatsvond. Hun
aantallen waren naar verhouding gering. Als (grote) steden zijn in dit kader aangemerkt Middelburg, Zierikzee, Goes, Tholen, Veere, Vlissingen, Aardenburg, Sluis en Hulst. Die keuze is arbitrair maar komt wel
tegemoet aan voldoende regionale spreiding. Omdat de archieven van de stad Middelburg vrijwel geheel
verloren zijn gegaan en andere archieven hiaten hebben, konden niet alle schoolmeesters en schoolvrouwen worden achterhaald. Bij de schoolvrouwen en de Franse schoolvrouwen is geen splitsing naar grote
steden en platteland en kleine steden gemaakt omdat slechts een (zeer) klein deel dit beroep in een dorp
of kleine stad uitoefende.
Tabel 1: Aantallen onderwijsgevenden in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801.
Aantal Nederduitse en Franse schoolmeesters*
Idem in de grote steden
Idem op het platteland en in de kleine steden
Aantal schoolvrouwen
Aantal Franse schoolvrouwen**
Aantal schoolmeesters in weeshuizen c.a.
Aantal rectoren enz. Latijnse scholen
Aantal ondermeesters***

2260
870
1550
836
57
121
228
61

*

Hierbij zijn inbegrepen de kleine aantallen Engelse, Duitse, Lutherse en Joodse schoolmeesters. Het aantal is niet de som van de volgende twee omdat een deel van de schoolmeesters zowel in de grote steden
als op het platteland en in kleine steden werkzaam was. De ondermeesters werden niet in deze tabel
opgenomen.
** Het getal van de Franse schoolvrouwen is te laag. Een deel van de schoolvrouwen zal tot die categorie
hebben behoord, maar dat is vanwege de onvolledigheid van vooral de Middelburgse bronnen niet nader te bepalen.
*** Dit betreffen degenen die geen schoolmeester werden of dat buiten Zeeland werden.

Met elkaar vormden deze onderwijsgevenden een eigen beroepsgroep die zich in drie categorieën laat
indelen:
1. De Nederduitse en Franse schoolmeesters en de rectoren en andere docenten aan de Latijnse scholen,
die een financiële band hadden met de overheid en die van deze, al of niet in samenwerking met de
kerk, hun aanstelling ontvingen.
2. Het resterende deel van de Nederduitse en Franse schoolmeesters en de (Franse) schoolvrouwen, die
met toestemming van de overheid school hielden, maar geen financiële steun kregen.
3. De schoolmeesters die in dienst waren van een liefdadigheidsinstelling.
Samen vormden zij de ‘educatieve markt’ van onderwijsgevenden waarvan gebruik werd gemaakt door
kinderen. Het reguleren van die markt was in handen van de ouders en voogden, de overheid en, voor wat
betreft het platteland, ook van de kerk.
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4.2

Opleiding en vereisten

Opleiding
Zelfstudie was lange tijd de meest voor de hand liggende manier op weg naar een baan als Nederduits
schoolmeester. De tweede manier was in dienst te treden als ondermeester bij een schoolmeester. Deze
zorgde voor het aanleren van de vakken terwijl de school de mogelijkheid bood om praktisch werkzaam
te zijn. De derde mogelijkheid om het onderwijs in te gaan, was het les nemen bij een schoolmeester zodat
de kandidaat zich, in combinatie met zelfstudie, kon voorbereiden. Een opleiding tot onderwijzer in de
vorm van een kweekschool bleef een wens die aan het eind van de achttiende eeuw werd geuit maar pas in
de loop van de negentiende eeuw verwezenlijkt werd.3
Zelfstudie gaf de mogelijkheid de nodige kennis en kunde te ontwikkelen om met succes te dingen
naar een schoolmeestersplaats. Dat was vooral een optie voor degenen die een ander beroep uitoefenden.
Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw kwamen zulke ‘zijinstromers’ steeds minder voor. Steeds
vaker werd het vak van schoolmeester van jongs af gekozen. De in 1646 in Sint Laurens benoemde schoolmeester Abraham van Merris was kuiper in Grijpskerke. Hij had zich door zelfstudie bekwaamd en zag
dat bekroond met zijn benoeming. Zijn opvolger, Willem Dircksen uit Middelburg, aangesteld in 1665,
was ondermeester in Westkapelle, ‘niet geleert hebbende als ’t gheen tot het schoolampt behoort’.4 Wie in

Proeve van schrijfkunst door Abraham Amoleus (Streekarchief Goeree-Overflakkee, Middelharnis, Familiearchief Kole, inv.nr. 525).
3
4

Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 109-111; Van Essen, Kwekeling tussen akte en ideaal, 32-40; Turksma, De geschiedenis van
de opleiding tot onderwijzer, 15-23. Eerst in 1845 werden in vier Zeeuwse plaatsen oefenscholen opgericht voor aspirant-schoolmeesters.
Visser, Vernieuwing van het lager onderwijs in Zeeland, 174-195.
ZA, Hervormde gemeente te Sint Laurens, inv.nr. 2 (20.5.1646, 3.5.1665, 28.8.1667).
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de leer ging bij een schoolmeester kreeg een praktische vorming en werd diens assistent of ondermeester.
Een loopbaan, die begon als ondermeester, kwam steeds vaker voor. Abraham Amoleus uit Zierikzee
ging in de leer bij schoolmeesters in Zevenbergen en Middelburg en werd in 1649 schoolmeester in Goedereede. Studie, al of niet met hulp van anderen, bleef een belangrijk element in de aanloop naar een carrière
in het onderwijs vormen. Om zich zo goed mogelijk te vormen werd les genomen. Johannes Doornick uit
Poortvliet was in 1658 in de leer bij schoolmeester Abraham Cornelis de Hollander te Sint Maartensdijk
om ‘de conste van de musycke en ander te mogen leeren’. Isaäk du Flo (1705-1776) uit Groede was werkzaam in de landbouw. In 1726 ging hij psalmen leren zingen. Dat waren de Franstalige psalmen want van
huis uit behoorde hij tot de Waalse gemeente. Kort daarop trad Isaäk
in dienst bij een landbouwer, die hem het cijferen leerde. Met dat vak
hield hij zich ook het jaar daarop bezig door naar de avondschool te
gaan van de Nederduitse schoolmeester in Groede. Weer een jaar later
werkte hij in Breskens waar hij vlas zwingelde. In dat dorp was zijn
broer Pieter schoolmeester. Onder zijn leiding bekwaamde Isaäk zich
in het schrijven. Kort daarop begon hij te solliciteren. Twee jaar later
werd hij als schoolmeester in Biervliet benoemd. Het benutten van familierelaties om schoolmeester te worden, kwam meer voor. Gideon
Slabber uit Aagtekerke was voor zijn benoeming in 1712 te Schore en
Vlake een paar jaar in de leer bij zijn broer Jacobus, schoolmeester in
’s-Heerenhoek. Een van de leerlingen van de genoemde Isaäk du Flo,
toen Nederduits schoolmeester in Groede, was zijn stiefbroer Leopold
Hallo, die in 1747 werd benoemd als schoolmeester in Aardenburg.
Tot de leerlingen van Cornelis Blom (1734-1805) te Sint Maartensdijk
Cornelis Blom (Particuliere collectie).
hoorde zijn halfbroer Pieter Blom, zijn zoon Jan Blom en zijn kleinzoon François Was.5
Een loopbaan die begon als ondermeester werd in de achttiende eeuw steeds meer gewoonte. Indicatief
voor de ontwikkeling van de beroepsgroep was dat een aantal schoolmeesters zich specialiseerde in het opleiden van kandidaten. Hun reputatie als deskundig en ervaren leermeester was blijkbaar de reden dat jongemannen aan hun zorgen werden toevertrouwd. Zo was de genoemde Cornelis Blom de leermeester van
in totaal elf ondermeesters. Cornelis van den Bosch in Tholen, Marinus Haaij te Arnemuiden, Pieter van
Schaik in Westkapelle en Adrianus Visser in Ouwerkerk hadden (tenminste) vijf en of meer ondermeesters.6
Ze kwamen vaak uit de directe omgeving of een naburig eiland. Indicatief voor het proces van professionalisering is ook dat kennis en kunde een belangrijkere rol gingen spelen. Afstanden en familierelaties werden daaraan ondergeschikt gemaakt. Schoolmeesters kozen er vaker voor om een zoon die het vak in wilde,
niet zelf op te leiden maar hem naar een collega te sturen. Philippus van der Linde in Sint Philipsland zond
zijn zoon Krijn naar zijn collega Adrianus Visser in Ouwerkerk. Visser was ook de leermeester van Abraham
Zuurkappij, de zoon van schoolmeester Jacobus Jacobszn. Zuurkappij in West-Souburg.
De volgende stap in de professionalisering was dat aspirant-schoolmeesters zich niet beperkten tot
één leermeester. Als ondermeester gingen ze van de ene naar de andere schoolmeester om zich nog beter
voor te bereiden op hun loopbaan. De genoemde Abraham Zuurkappij was, voordat hij assisteerde in Ou-

5

6

GA Goeree-Overflakkee, Familiearchief Kole. GA Tholen, Hervormde gemeente te Sint Maartensdijk, inv.nr. 2 (26.6.1658). ZA,
Hervormde gemeente te Aagtekerke, inv.nr. 18 (5.7.1711, 28.8.1712); Hervormde gemeente te ’s-Heerenhoek, inv.nr. 1 (30.3.1709);
Handschriftenverzameling, inv.nr. 379. Dezutter, ‘De leerlingen van de school van de Nederduitse gemeente te Groede’, 73-76; Van Driel
en Uil, ‘De levensgeschiedenis van Isaäk du Flo’, 14-19, 27-28, 33-34.
Zie voor de hier en hierna gebruikte bronnen bijlage 10 en het digitale repertorium van onderwijsgevenden in Zeeland en StaatsVlaanderen.
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werkerk, in de leer bij schoolmeester Andreas van Bodegom in Kruiningen. Om zich verder te bekwamen,
werkte Abraham in 1776 als ondermeester in het Hollandse Zuidland. Cornelis Douw Mz. kwam in 1785
eerst in de leer bij Cornelis Blom in Sint Maartensdijk. Vervolgens vertrok hij voor zijn verdere vorming
naar Hekelingen en later naar Herkingen om in 1786 weer terug te keren in Zeeland omdat hij in Kloetinge als schoolmeester benoemd was.
Een andere indicatie voor de toenemende professionalisering is de verschuiving onder de sollicitanten. Steeds vaker ging het om personen die niet zo maar een poging deden, maar een baan als schoolmeester welbewust nastreefden. Dat wordt zichtbaar bij de sollicitaties. Menige sollicitant moest herhaalde pogingen doen voor een benoeming. Bij sommigen konden er dan ook jaren overheen gaan voor het
verlangen werkelijkheid werd. Bij een vacature in Biezelinge in 1735 was Abraham de Rijcke een van de
sollicitanten. Pas vijf jaar later werd hij in Ovezande benoemd. Jan Krijger Czn. uit Oudelande werd na
tenminste negen sollicitaties vanaf 1771, een ondermeesterschap in Westkapelle en het tijdelijk vervangen
van de schoolmeester in Nieuwland, uiteindelijk in 1782 in Vrouwenpolder aangesteld.
Een baan als ondermeester, in combinatie met zelfstudie, was in de tweede helft van de achttiende
eeuw gebruikelijk voor een toekomstig schoolmeester. Toen in 1789 te Gapinge de post van schoolmeester
vacant was, waren er vier sollicitanten. Twee daarvan waren ondermeester in Westkapelle, de overige twee
waren stedelingen ‘niet opgeleid tot den schooldienst’, die daarom buiten beschouwing bleven.7 De leertijd als ondermeester verschilde. Twee jaar kwam vaak voor, maar ook drie of vier jaar, soms langer. Ondermeester worden kon eigen initiatief zijn maar het kon ook van de schoolmeester uitgaan, bijvoorbeeld
in het geval dat zijn aantal leerlingen te groot was. Een ander karakter kreeg de functie van ondermeester
als deze in dienst trad als vervanger van een zieke schoolmeester. In een dergelijk geval nam deze een
ondermeester in dienst, die onder zijn verantwoordelijkheid les gaf en daarvoor betaald werd. De ondermeester werd dan substituut of plaatsvervanger. Vaak hadden zij al enige ervaring in het vak opgedaan en
reflecteerden zij op advertenties.8
Van vervanging van schoolmeesters door substituten is in Zeeland en Staats-Vlaanderen zelden gebruik gemaakt. Daarmee onderscheidde de situatie zich van die in Utrecht en in de Meierij van Den Bosch
waar het meer voorkwam dat de schoolmeester zijn taak aan een substituut overliet omdat hij met andere
bezigheden kon bijverdienen of, zoals in Staats-Brabant, elders woonde.9 De regel dat de schoolmeester
zelf zijn functie vervulde, tenzij sprake was van ziekte of ouderdom, werd in Zeeland en Staats-Vlaanderen meer gehandhaafd. In de keuze van een substituut of ondermeester hadden de Zeeuwse schoolmeesters een grote mate van vrijheid. Dat was vanwege het feit dat zij deze uit eigen zak moesten betalen.
Slechts hier en daar hadden zij daarvoor toestemming nodig.10 In Westkapelle wist de schoolmeester in
1771 te bewerkstelligen dat de zes jaar eerder vastgelegde plicht om toestemming voor een ondermeester
te vragen, werd ingetrokken waarmee hij zijn vrijheid terugkreeg.11 De Raad van State had weliswaar in
1709 voor de schoolmeesters in de Generaliteitslanden de mogelijkheid geopend om zich te laten vervangen of bij te laten staan door een substituut, maar zij moesten daarvoor toestemming vragen aan de Raad.
De honorering kwam in beginsel, net zoals in Zeeland, voor rekening van de schoolmeesters. Maar meer
dan eens kwam het voor dat zij zich van dit voorschrift niets aantrokken en op eigen gezag een substituut
in dienst namen.12

7
8
9
10
11
12

ZA, Hervormde gemeente te Gapinge, inv.nr. 4 (18.11.1789).
Advertenties voor ondermeesters in Middelburgsche Courant, 20.7.1776 (Westkapelle), 2.10.1784 (Biervliet) en 27.9.1785 (Axel).
De Booy, Weldaet der scholen, 100; Roosenboom, De dorpsschool in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 134-135.
Goes, 1655; Kloetinge, 1721, 1778. GA Schouwen-Duiveland, Gemeente Noordwelle, inv.nr. 2 (3.1.1794).
Westkapelle, 1765. ZA, Hervormde gemeente te Westkapelle, inv.nr. 9 (26.12.1768, 20.10.1771, 23.12.1787).
Wiltens, Kerkelyk Plakaat-boek, I, 477-478, 491-492, zie ook 499. NA, Raad van State, inv.nrs. 345 (folio 695v., 12.7.1781, Sas van Gent); 751 II
(Verslag visitatie Classis Zuid-Beveland, 29.7.1721), 755 (Idem Classis Walcheren, 4/11.6.1722). ZA, Hervormde gemeente te Sas van Gent,
nr. 511 (1.6.1781, 10, 31.3.1782, 20.7.1783). GA Sluis, Stad Oostburg, inv.nr. 8 (29.8, 17.10.1791).
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Tot slot kwamen ondermeesters voor in de grote weeshuizen. Vaak was het een van de wezen die de
binnenvader of schoolmeester assisteerde bij het lesgeven. Dat werk kon een opstapje zijn naar een loopbaan in het onderwijs of naar de functie van binnenvader. Dat laatste was het geval bij Anthony de Bruyne,
ondermeester in het Weeshuis te Vlissingen. Ook Cornelis Verbrugge en Wouter Verhulst, eveneens ondermeesters in datzelfde weeshuis, maakten promotie. Verbrugge werd in 1734 schoolmeester in die stad
en Verhulst, in 1726 als wees opgenomen, werd dat in 1737 in Oud-Vlissingen.
Bij Franse schoolmeesters is een vergelijkbare ontwikkeling waarneembaar. Ook daar nam zelfstudie
een belangrijke plaats in en in de achttiende eeuw klommen ook bij hen velen via een ondermeesterschap
op tot de begeerde functie. Jean Alexandre la Rue was van 1759-1760 Frans ondermeester in de kostschool
van W. Muijt te IJsselmonde. Vervolgens was hij ondermeester in Zierikzee tot hij in 1762 werd benoemd
als Frans schoolmeester in Goes. David Borking Gz. was eerst Frans ondermeester te Roosendaal in 17921793. Vervolgens was hij als zodanig werkzaam in Zierikzee tot hij in 1799 Frans schoolmeester werd in
Middelburg. Bij de Franse schoolvrouwen was het niet anders. Judique le Compte, die in 1779 te Vlissingen Frans kostschoolhoudster werd, was haar loopbaan begonnen als mademoiselle op een Franse kostschool in Amsterdam.
Bij degenen die voor het lesgeven aan een Latijnse school kozen, werd dit vanaf de zeventiende eeuw als
regel door een universitaire studie voorafgegaan. Vaak theologie maar ook rechten of medicijnen kwam
voor. Andries Strangerus was medicus in Den Haag voordat hij in 1654 het conrectoraat in Vlissingen aanvaardde. Wilhelm Otto Reitz, vanaf 1736 conrector in Middelburg en later rector, was gepromoveerd in de
rechten. De meesten gingen direct na het verlaten van de hogeschool lesgeven. Zij begonnen in veel gevallen als preceptor of conrector om zich te bekwamen. Daarna konden zij die daarvoor ambitie koesterden,
solliciteren als rector. De keuze om een plaatselijke predikant tot rector of conrector te benoemen, was
meest ingegeven door lokale en pragmatische omstandigheden. Als regel was hun bekwaamheid daarbij
van doorslaggevende aard.
De schoolvrouwen in de kleine kinderscholen bereidden zich niet of nauwelijks voor op het geven van
onderwijs en ze hadden geen opleiding genoten. Ze waren veelal ongehuwd of weduwe en daardoor gedwongen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Zo voorkwamen zij dat ze op de bedeling waren aangewezen, zoals het geval was bij Maijken Thomas in Veere in 1713. Anderen waren vanwege hun leeftijd
gedwongen uit te zien naar werk dat minder lichamelijke inspanning vergde. Dat weduwen er de voorkeur aan gaven om een schooltje te starten, werd gebillijkt. In Vlissingen werd het zelfs uitgangspunt van
het toelatingsbeleid omdat zij ‘geenen broodwinner hebben’.13 In de achttiende eeuw groeide het aantal
schoolvrouwen van kleine kinderscholen. Naast de al genoemde omstandigheden is dit ook te verklaren
uit het feit dat gehuwde vrouwen het gezinsinkomen wilden vergroten.

Vereisten
De Zeeuwse schoolorde van 1583 stelde dat ‘welgeleerde, verstandige ende Godtvreesende leermeesters’
moesten worden benoemd. Zij moesten beschikken over de bekwaamheden, die nodig waren voor het
geven van onderwijs. In andere schoolreglementen klonk dezelfde taal. Onderwijsgevenden moesten de
vakken waarin zij les gaven goed beheersen en bekwaam zijn tot het geven van onderwijs en bij voorkeur
daarin ervaring hebben. Daarbij hoorde een voorbeeldig en vroom gedrag. Daarmee hing samen dat onderwijsgevenden van onbesproken gedrag moesten zijn en lid van de Gereformeerde kerk.14
Dergelijke eisen golden in heel Zeeland en Staats-Vlaanderen, ongeacht of ze aangesteld of toegelaten
waren. In Middelburg, Zierikzee, Goes, Veere en Vlissingen moesten de schoolmeesters en schoolvrouwen

13 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930 (4.12.1793). Van Eck jr., Hoe ’t vroeger was, 53.
14 Goes, 1768. Wiltens, Kerkelyk Plakaat-boek, I, 477; II, 489.
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daarenboven poorter of poorteres van de stad zijn. Het poorterschap was als regel verplicht voor iedereen
die een ambacht of beroep uitoefende. In Goes en Zierikzee waren zij, voor zover niet aangesteld door het
stadsbestuur, verplicht om jaarlijks verlenging aan te vragen van hun toelating.15 Het gaf de magistraten
de gelegenheid om, indien daartoe aanleiding was, de toelating te beëindigen.
De toelatingseisen in Goes:
De bequaemheyt bestaet onder anderen daerin dat se niet alleen alle ghedruckte boecken en geschreven brieven promptelijck
spellen en lesen, een goede hant schrijven, de gemeynsaemste psalmen Davids bequamelijck singen en ter noodruft connen rekenen
en cijferen, maer oock vrome godtsalige luyden zijn, in de fondamenten van de Christelijcke Gereformeerde Religie wel ervaren om
deselve hare discipulen te connen doceren, ende daerin onderwijsen, zijnde ledematen van de Gereformeerde Kercke, hebbende een
wel gheschicktse familie en een goede methode, om de Jeught ten spoedichsten met getrouwe neersticheyt te konnen leeren.*
De toelatingseisen in Zierikzee:
Welcke bequaemheijt onder andere daerinne sal bestaen dat sij niet alleen gedruckte boucken ende geschreeven brieven promptelijck
lesen, eene goet handt van schrijven hebben, oock de psalmen Davits wel konnen singen ende ter nootdruft rekenen, maer oock vrome
godtsalige luijden zijn, in de fondamenten van de christelijcke gereformeerde religie wel ervaaren om deselve de kinderen te konnen
leeren ende onderwijsen met eene goede methode en getrouwe neersticheijt.
*

In het reglement van 1768 werd onder meer de verplichting van het poorterschap ingevoegd en werd de bepaling over de familie vervangen door: ‘stigtelyk en voorbeeldig in den wandel’.

Leeftijd
In 1587 kwam Reynier van der Beken met zijn zoon Lucas bij de kerkenraad van Vlissingen. Vader Van
der Beken kwam vragen of het goed was dat Lucas school ging houden. De kerkenraad vond van niet vanwege ‘syne joncheit ende onaensienlickheit’. Daarom raadde de kerkenraad hem aan om eerst ergens als
ondermeester te beginnen of op een kantoor te gaan werken.16 Die uitspraak wijst erop dat er weliswaar
geen formele beletselen waren, maar dat algemeen werd onderkend dat schoolmeesters een zekere leeftijd bereikt moesten hebben om les te gaan geven. De Zeeuwse schoolorde bevatte geen bepaling over een
minimumleeftijd. In stedelijke reglementen werd dat wel geregeld. Vlissingen hield het op 22 jaar voor
schoolmeesters en 20 jaar voor schoolvrouwen. Dat laatste gold aanvankelijk ook in Middelburg, maar
daar werd later voor zowel schoolmeesters als schoolvrouwen de leeftijd van tenminste 25 jaar gehanteerd, net zoals in Zierikzee. Een minimumleeftijd tussen de 20 en 25 jaar werd gangbaar. Zo gaven Gecommitteerde Raden in 1674 opdracht om een schoolmeester te Liefkenshoek aan te stellen die tenminste
20 à 25 jaar oud moest zijn. In het Zierikzeese schoolreglement van 1773 werden de leeftijden voor schoolmeesters teruggebracht tot 20 jaar en voor schoolvrouwen tot 18 jaar. Die 20 jaar werd voor schoolmeesters
beschouwd als de ondergrens. Om die reden werden in 1785 in Sint Annaland dan ook twee van de vijf
sollicitanten buiten beschouwing gelaten.17
De meeste schoolmeesters in Zeeland en Staats-Vlaanderen werden dat tussen hun twintigste en vijfentwintigste jaar. Ook bij Franse schoolmeesters en rectoren, conrectoren en preceptoren aan de Latijnse
scholen was dat vaak het geval. Daar waar minimumleeftijden waren vastgelegd, werden de regels niet
strak gehanteerd. Zo werd in Zierikzee af en toe dispensatie verleend.18 In Middelburg werden zulke ontheffingen, naar het schijnt, niet verleend. Maar er was verschil tussen regel en praktijk. De Franse schoolmeester Pierre Joly junior was nog geen 20 jaar oud toen hij in 1714 begon. Op het platteland kwam het
15 Middelburg, 1591, 1791; Vlissingen, 1603; Zierikzee, 1659, 1773; Goes, 1768. In Veere was het stadsbestuur niet consequent in het
verplichten van het poorterschap. ZA, Stad Veere, nr. 338 (verplichting van het afleggen van de burgereed: 14.11.1679, 6.8.1686,
30.10.1700; geen verplichting daartoe: 17.5.1689, 14.2.1699).
16 GA Vlissingen, Kerkenraad Hervormde gemeente te Vlissingen, nr. K 301 (3.1.1587). Voor zover bekend is Lucas van der Beken geen
schoolmeester geworden.
17 Vlissingen, 1603; Middelburg, 1591, 1791; Zierikzee, 1659, 1773. Dekker, ‘Het ontstaan’, 32. ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 672 (2, 24.7.1674);
Heerlijkheid Sint Annaland, inv.nr. 5 (5.10.1785). Leune, Lillo en Liefkenshoek, 1, 627.
18 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nrs. 6 (18.4.1661, 7, 18.12.1664), 7 (18.7.1668), 32 (27.12.1759).

4 ONDERWIJSGEVENDEN

241

incidenteel voor dat schoolmeesters voor hun twintigste werden benoemd. Zo was Andries Handpote 18
jaar toen hij in 1774 werd aangesteld in Elkerzee. Diezelfde leeftijd had Daniel Buijze bij zijn benoeming
te Noordgouwe in 1787.
Ten aanzien van de Generaliteitslanden bepaalde de Raad van State in 1709 dat schoolmeesters de volle leeftijd van 25 jaar bereikt moesten hebben. Om dat te bewijzen was een uittreksel uit het doopboek
nodig dat overlegd moest worden. Een dergelijke leeftijd was op dat moment geen gebruik. Zo gold voor
notarissen een minimale leeftijd van 20 jaar.19 In Staats-Vlaanderen werd nog al eens de hand gelicht met
deze Haagse bepaling. Everardus Koeke werd in 1716 op 17-jarige leeftijd benoemd tot schoolmeester van
Pauluspolder. Een van zijn opvolgers, Willem Hase, was 21 jaar oud toen hij in 1751 werd benoemd. Johan
David Kourix was 20 jaar toen hij in 1738 werd aangesteld in Lamswaarde. Deze en andere benoemingen
werden gedaan door de magistraat van het Hulsterambacht, die zich weinig gelegen liet liggen aan deze
bepaling. Daarentegen had de magistraat van het Vrije van Sluis zich in 1725 verzet tegen de benoeming
van Cornelis Willemsen Olijvier in Cadzand omdat hij niet de vereiste leeftijd had. Ook in Aardenburg
lichtte men de hand met het Haagse voorschrift. Daar moesten de benoemingen worden goedgekeurd
door de Raad van State. Dat Isaac Crince, die in 1735 werd aangesteld als Frans schoolmeester, 21 jaar was,
werd niet vermeld. Ook de Nederduitse stadsschoolmeesters Marinus de Jager en zijn opvolger Jan Blonker hadden de vereiste leeftijd niet. Zij waren 22 respectievelijk 21 jaar. Bijna niemand deed daar moeilijk
over. Geldingsdrang moet het zijn geweest dat de plaatsvervangend baljuw in Axel, J. de Lozanne, in 1760
Cornelis Pleyte beboette omdat hij als ondermeester werkzaam was bij zijn vader in Zaamslag terwijl hij
nog maar 20 jaar was.20
De Raad van State verleende slechts bij hoge uitzondering dispensatie.21 De eis van de volle leeftijd
van 25 jaar was voor aspirant-schoolmeesters in Staats-Vlaanderen aanleiding om te proberen in Zeeland
benoemd te worden. De in 1705 te Groede geboren Isaäk du Flo solliciteerde eerst in 1728 te Wissenkerke
op Noord-Beveland en het jaar daarop in Domburg. In beide gevallen tevergeefs. Uiteindelijk werd hij
in 1730 in Biervliet benoemd. Ook toen was hij nog geen 26 jaar, maar omdat hij voor die functie – Biervliet behoorde tot het Committimus - geen akte van aanstelling nodig had van de Raad van State kraaide hier geen haan naar. Hogere leeftijden werden gehanteerd bij het aantrekken van schoolmeesters in
weeshuizen, net zoals bij binnenvaders en – moeders. Zo gold in Veere de minimumleeftijd van 45 jaar
bij aanstelling. Dat hield verband met de wens om echtparen zonder (kleine) kinderen of weduwnaars te
benoemen.22

Gereformeerd lidmaat
Onderwijsgevenden moesten lidmaat zijn van de Gereformeerde kerk wat ze werden na het afleggen van
belijdenis van hun geloof. Aan die voorwaarde werd strak de hand gehouden. Zij die solliciteerden of zich
aanmeldden voor een examen, moesten dat aantonen door middel van een attestatie, een verklaring van
de kerkenraad dat betrokkene lid was en dat er niets op leer en leven was aan te merken. Kort na de reformatie kwam het nog meermalen voor dat pas na de toelating als schoolmeester het afleggen van belijdenis
plaatsvond. Zo deed Jan Pietersz. in 1579 belijdenis bij de gereformeerde gemeente in Zierikzee. Hij was
toen al schoolmeester. Datzelfde gold voor Pieter Uutenbroecke in 1586 en Floris Pauwelsz. Waeijs in 1593.
19 Wiltens, Kerkelyk Plakaat-boek, I, 490. De minimumleeftijd van 20 jaar voor notarissen gold van 1669-1741. Daarvoor en daarna was deze
op 25 jaar gesteld. Heersink et al, Register notariorum, 8.
20 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 16 (31.10.1717). Vrije van Sluis, inv.nr. 187 (3, 6.3.1725); Hervormde gemeente te Cadzand, inv.nr. 2
(28.2, 3.3.1725); Hervormde gemeente te Aardenburg, Acta kerkenraad, 1766-1779 (1778); Idem, 1780-1791(17.10.1787); Heerlijkheid
Zaamslag, inv.nrs. 10 en 11. GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nrs. 24 (20.1.1716) , 31 (17.11.1738), 35 (1.2.1751). GA Sluis, Stad Aardenburg,
inv.nr. 8 (13.6, 18.7.1735).
21 In 1739 werd de 22-jarige Petrus Verheft met dispensatie benoemd als schoolmeester in Loon op Zand als opvolger van zijn vader nadat
hij die al drie à vier jaar had vervangen. NA, Raad van State, inv.nr. 242 (folio 376v.-378r., 5.5.1739).
22 ZA, Stad Veere, nr. 229 (Ordonnantie, 1781).
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In de zeventiende eeuw werd dit voorschrift beter nageleefd. Velen werden, soms kort tevoren, lidmaat
om te voldoen aan de eis. Zo deed de Zierikzeese boekbinder Jan Dapper op 28 maart 1655 belijdenis. Op 26
juli van dat jaar werd hij toegelaten als schoolmeester. Op 14 oktober 1692 werd Paulus D’ooge benoemd
tot schoolmeester in Noordgouwe. Drie dagen daarvoor had hij belijdenis afgelegd. De op 30 september
1685 in Renesse benoemde schoolmeester Jan Verbrugge had de dag ervoor belijdenis afgelegd.23
Aspirant-schoolmeesters die geen lidmaat waren, maakten geen kans meer. In 1622 werd de schoolmeester van Kattendijke toegelaten door de classis Zuid-Beveland onder voorwaarde dat hij eerst lidmaat
van de Gereformeerde kerk zou worden. Ook Francois Pietersen werd in 1672 pas toegelaten als schoolmeester van Valkenisse nadat hij belijdenis des geloofs had afgelegd.24 Door het verscherpte toezicht
kwam het vrijwel niet meer voor dat schoolmeesters op het moment van hun aanstelling nog geen belijdenis hadden gedaan. Een late uitzondering op de regel was Simon Laurense van Doeselaar, die in 1782
schoolmeester werd van Rengerskerke en eerst het jaar daarop lidmaat werd. Hij was aangesteld door de
thesauriers van Zierikzee omdat de stad die heerlijkheid in zijn bezit had. De omstandigheid dat er geen
kerkelijke bemoeienis was met deze benoeming, verklaart deze afwijking van de normale gang van zaken.
De classis Schouwen-Duiveland voerde een stringenter beleid dan de andere Zeeuwse classes door de
eis te stellen dat ook ondermeesters lidmaat moesten zijn. De classis beargumenteerde dit door te stellen
dat ook zij vielen onder het Zeeuwse schoolreglement. In Burgh werd Jacob Pieter Wittens in 1610 ondermeester. Omdat hij geen lidmaat was, besloot de classis de ambachtsheren en het dorpsbestuur mee te
delen dat dit niet was toegestaan. Bovendien werd de schoolmeester van Burgh, Cornelis Cornelissen van
der Mart, onder druk gezet om Wittens te ontslaan. Het leidde ertoe dat Wittens alsnog belijdenis deed.25
Later is hier en elders geen aandacht meer gegeven aan dit aspect, vooral omdat het gebruik werd dat ondermeesters voor hun sollicitatie belijdenis deden.
Alleen gereformeerde lidmaten kwamen in aanmerking voor een benoeming. Wie tot een andere religie behoorde, maakte geen kans. De Staten-Generaal verboden met name rooms-katholieken en doopsgezinden om onderwijs te geven. Proselieten konden erop rekenen dat ze kritisch werden gevolgd. Pieter
Isenbaert in Aardenburg, voorheen rooms-katholiek, was in 1617 een school begonnen. Vanwege de dreiging dat hij zijn school moest sluiten, deed hij in datzelfde jaar belijdenis in de Gereformeerde kerk. Toen
drie jaar later bleek dat hij weer ‘een voorstander ende onderhouder van de pauselicke superstitiën ende
vijerdagen’ was, wegbleef uit de kerkdiensten, de catechismus op zijn school niet leerde en te veel dronk
werd hem het schoolhouden door de magistraat verboden. In Goes drong de kerkenraad in 1682 met succes bij de magistraat aan op het wegsturen van een katholiek die de rector assisteerde.26
In 1719 werd het verzoek van Katharina de Swart, weduwe van Jan Paep en woonachtig in Middelburg, om te worden toegelaten als schoolvrouw geweigerd omdat ze Luthers was. Ze ging daarop over
naar de Gereformeerde kerk en werd alsnog toegelaten om school te houden. Dat haar overgang naar de
gereformeerden geveinsd was, bleek al snel. Ze haalde in 1725 het pasgeboren kind van haar broer David
uit de wieg, bracht het bij de Lutherse predikant ds. Treitel en liet het dopen en dat tegen de uitdrukkelijke wil in van de moeder van het kind, Celia Haverloo. Die beklaagde zich daarover bij de gereformeerde
predikant Carolus Tuinman, die de zaak in de kerkenraad bracht. De wijkpredikant, Gerardus van Hemert, kreeg opdracht om met zijn wijkouderling de zaak te onderzoeken. Katharina erkende het feit en
23 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, inv.nr. 4 (26.7.1655); Hervormde gemeente te Noordgouwe, inv.nr. 1 (11, 14.10.1692); Hervormde
gemeente te Renesse-Noordwelle, inv.nr. 1 (29, 30.9.1685); Kerkenraad Hervormde gemeente te Zierikzee, inv.nr. 29 (27.12.1579, 6.4.1586,
25.12.1593). ZA, Verz. P.D. de Vos, inv.nr. 20 (28.3.1655).
24 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 3 (6, 26.1.1672); Handschriftenverzameling, inv.nr. 265 (3.10.1622).
25 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 481 (16.2.1610). GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 1 (28.7, 27.10, 1.12.1610,
25.1.1611).
26 ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 1 (1.2.1621); Hervormde gemeente te Aardenburg, Acta kerkenraad, 1604-1624 (8.7.1617, belijdenis op
8.10.1617, 4.7, 30.9, 21.11.1620, 24.1, 28.3.1621, 17.12.1622, 1.4.1623). GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 2 (5, 12, 26.10.1620). GA Goes,
Kerkenraad Hervormde gemeente te Goes, inv.nr. 1 (14, 21, 28, 29.11, 5.12.1682). Wiltens, Kerkelyk Plakaat-boek, I, 483-484; II, 495-496.

4 ONDERWIJSGEVENDEN

243

verklaarde onomwonden dat ze de gereformeerde religie alleen had aangenomen om school te mogen
houden. Toen ds. Van Hemert en zijn wijkouderling haar nader aan de tand voelden, bleek dat Katharina
in haar hart nog steeds Luthers was. Toen de dominee haar bij een van de geschilpunten klem had gepraat
en zij geen weerwoord had, klonk het uit haar mond: ‘Mijnheer, gij moogt praten wat gy wilt, gy zult my
van die gronden niet afbrengen’. De kerkenraad besloot Katharina de Swart uit te sluiten van deelneming
aan het avondmaal en ds. Johannes Plevier, die scholarch was, te verzoeken om haar het schoolhouden te
verbieden. Dat gebeurde inderdaad.27
Ook elders waren alleen gereformeerden welkom in het onderwijs. In 1712 werd Cornelis de Jong benoemd tot schoolmeester in het Weeshuis in Veere. Hij bleek in Gouda koster te zijn geweest van de Remonstrantse kerk. De Jong werd aangesteld onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hij zich moest aansluiten bij de Gereformeerde kerk wat hij ook deed. Alleen bij het Latijnse onderwijs en de Illustre school
in Middelburg werd souplesse gehanteerd. De zoëven genoemde Lutherse predikant Johannes Nicolaas
Treitel werd in 1730 preceptor aan de Latijnse school in Middelburg nadat hij al eerder privaatdocent was
geweest in Latijn en Grieks. Dat laatste was hem door de curatoren van de Latijnse school in 1724 verboden. Niet op grond van zijn religie, maar omdat zijn onderwijs een bedreiging werd geacht voor de
Latijnse school.28 Dat Treitel benoemd kon worden, was vanwege het feit dat het schoolreglement niet
van toepassing was op de Latijnse school. Dat gold ook voor de Illustre school waaraan enkele doopsgezinde medici als hoogleraar en lector verbonden waren.29 In Vlissingen gaf de Lutherse predikant Johannes
Stephanus Diephuizen vanaf 1795 Grieks en Latijn.
De Raad van State scherpte in 1709 de procedure tot aanstelling van schoolmeesters in Staats-Vlaanderen aan. Voortaan mocht niemand worden aangesteld die niet tenminste een jaar lidmaat was. Verder
moest een attestatie worden overlegd van de predikant of kerkenraad van zijn woonplaats waaruit bleek
dat hij voldoende kon lezen, zingen, schrijven en cijferen om de ambten van schoolmeester en voorzanger met nut en stichting te kunnen vervullen. Ook moest daarin staan dat de betrokkene van een goed en
christelijk leven was en zover in de geloofsleer was geoefend dat hij die kon onderwijzen aan de jeugd. Dat
ook hier de hand werd gelicht met de Haagse regels bewijst het geval van Antoni Berlin in Aardenburg.
Hij werd in 1711 toegelaten als Frans schoolmeester mits hij en zijn vrouw binnen zes maanden belijdenis
zouden afleggen.30
Het was voor toekomstige onderwijsgevenden van groot belang ervoor te zorgen dat de verhouding
met de kerkelijke autoriteiten goed bleef om zo doende zonder problemen de noodzakelijke attestatie
voor een sollicitatie te krijgen. De schoolmeesterszoon Gerbrand Zandijk in Heinkenszand was op een
zaterdagavond in september 1756 dronken en hield danig huis in een kroegje bij de molen van het dorp.
Toen hij daarover door de kerkenraad werd aangesproken, beloofde hij beterschap. Het was een verstandig besluit, want Gerbrand had de kerkenraad nodig in de aanloop naar een baan als schoolmeester.31

27
28
29
30
31

ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924; Idem, Aanwinst 1960 nr. 17, inv.nr. 307 (folio 209v., 25.11.1719).
ZA, Stad Veere, nr. 13 (19, 26.3.1712). Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium, Tweede-Vierde tijdvak’, 427, 430-432, 436-437, 440, 551.
Adriaan van Solingen, Boudewijn Dobbelaar de Wind, Gerardus de Wind, Paulus de Wind Gz. en Paulus de Wind Sz.
GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 5 (5, 12.1.1711). Wiltens, Kerkelyk Plakaat-boek, I, 490.
GA Borsele, Hervormde gemeente te Heinkenszand, inv.nr. 2 (16, 30.9.1756).
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4.3

Benoemen, toelaten en examineren

De bevoegdheid tot benoeming en toelating
Er waren twee wegen om onderwijs te gaan geven. De eerste was een benoeming of aanstelling, de tweede was die van toelating of admissie. In de Zeeuwse steden lag de bevoegdheid tot beide beslissingen
in handen van de magistraten, die dit konden delegeren. De stadsbesturen benoemden de Nederduitse stadsschoolmeesters, de Franse schoolmeesters en Franse schoolvrouwen, de rectoren, conrectoren
en preceptoren van de Latijnse scholen. Zij kregen salarissen of toelagen uit de stedelijke kassen en/of
emolumenten. Werd de schoolmeester tevens voorzanger in een van de kerken dan vond zijn benoeming
plaats in overleg met de kerkenraad. Daarnaast verleenden de magistraten toestemming om een school te
beginnen. Het ging in de meeste gevallen om Nederduitse schoolmeesters en schoolvrouwen van kleine
kinderscholen. Zij werden niet door de stad ondersteund en daarom aangeduid als particuliere of bijscholen. Schoolmeesters die verbonden waren aan weeshuizen werden benoemd door de regenten van deze
instellingen, eventueel in samenspraak met de magistraat van de stad. Dat gold niet voor de armscholen.
De schoolmeester van de Armschool te Vlissingen werd benoemd door de magistraat terwijl de school
werd gefinancierd door de diaconie. Die van de Kleine Armschool in Middelburg kreeg zijn aanstelling
van de gasthuismeesters en de armmeesters, later de diakenen, ook hier van de Nederduits gereformeerde gemeente. Vanaf 1725 deden zij die benoeming om de beurt. Op het platteland en in de kleine steden
waren de schoolmeesters als regel tevens voorzanger. In deze gevallen waren de collegia qualificata, samengesteld uit de kerkenraad aangevuld met twee vertegenwoordigers van de overheid, belast met de
benoeming. De situatie in Staats-Vlaanderen week in zoverre af dat daar de Raad van State een groot deel
van de Nederduitse en Franse schoolmeesters benoemde.32
Het volgende schema geeft op hoofdlijnen weer hoe de procedure in Zeeland verliep aan het eind van
de achttiende eeuw. Hierin is ook het wel of niet examineren van kandidaten aangegeven, welk aspect
hierna aandacht zal krijgen.
Functie
Grote steden:
Schoolvrouw

Procedure

Examen?

Toelating door de magistraat

Nederduits schoolmeester
Nederduits stadsschoolmeester

Toelating door de magistraat
Sollicitatie, selectie en benoeming
door de magistraat
Toelating of sollicitatie, selectie en
benoeming door de magistraat
Toelating of sollicitatie, selectie en
benoeming door de magistraat
Sollicitatie, selectie en benoeming
door de magistraat
Sollicitatie, selectie en benoeming
door regenten

Alleen in Middelburg, Zierikzee, Goes
en Veere.
Ja
Ja, door scholarchen

Franse schoolmeester
Franse schoolvrouw
Rector e.a. Latijnse school
Schoolmeester weeshuis
Kleine steden en platteland:
Schoolmeester (-voorzanger)

Sollicitatie, selectie en benoeming
door het collegium qualificatum

Alleen in Middelburg, Zierikzee en
Vlissingen.
Alleen in Veere.
Nee
Soms

Soms door het collegium qualificatum
en in ieder geval door de classis

Reguleren en limiteren van het aantal scholen in de grote steden
Gaandeweg hebben de steden hun toelatingsbeleid vorm gegeven waarbij het eigen schoolreglement het
middel was. Daarin was vastgelegd op welke wijze schoolmeesters en schoolvrouwen werden toegelaten.
32 GA Vlissingen, Kerkenraad Hervormde gemeente te Vlissingen, nr. K 304 (25.3.1713). ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nr. 6. Zie over het
recht van benoemen uitvoeriger in hoofdstuk 3.
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Zoals in Zierikzee waar in de schoolorde van 1659 was bepaald dat de admissie een bevoegdheid was van de
raad, maar dat in het vervolg de scholarchen een onderzoek zouden instellen naar hun gedrag, bekwaamheid en geschiktheid hetgeen ook een examen impliceerde. Al eerder, in 1647, was bepaald dat niemand
een school mocht beginnen zonder toestemming. Elders, zoals in Vlissingen, was de vestiging van kleine
kinderscholen nog lang vrij. Pas in 1779 werd daar overgegaan tot regelgeving waardoor vrije vestiging
niet meer mogelijk was.33
Vanaf het begin van de zeventiende eeuw ontstond in de grote Zeeuwse steden, de enige plaatsen met
een aantal Nederduitse scholen, behoefte om het aantal scholen te limiteren. Een dergelijke numerus
fixus moest ertoe leiden dat de onderwijsgevenden voldoende leerlingen kregen en er sprake was van een
redelijke spreiding over de stad. Indirect gaf een dergelijk maximum sturing aan het toelatingsbeleid
dat zich immers moest richten naar het vastgelegde aantal. De eerste vermelding is uit Vlissingen waar
de magistraat in 1603 bepaalde dat het aantal scholen, de Latijnse en de school in het weeshuis buiten
beschouwing latend, moest uitsterven tot tien. Bovendien gaf het stadsbestuur de verdeling over de stad
aan: zes aan de oostzijde en vier aan de zuidzijde.34
De problematiek van het te grote aantal scholen kwam naar voren als het toelatingsbeleid niet serieus
en niet consistent werd toegepast terwijl de omvang van de stad dat wel vergde. Dat was in Goes het geval. Daar waren zowel Nederduitse als kleine kinderscholen waarvan de houders geen toelating hadden
aangevraagd. In 1666 en 1667 werden de bepalingen door de magistraat aangescherpt. Voortaan moesten
alle Nederduitse schoolmeesters en schoolvrouwen elk jaar op 5 januari verlenging aanvragen van hun
toelating. Het aantal kleine kinderscholen werd teruggebracht tot zes. Een ander voorstel om tot een meer
gelijkmatige verdeling van de scholen over de stad te komen, haalde het niet.35
Ook in Zierikzee schortte het aan een duidelijk beleid en handhaving van de regels waarvan de gevolgen zich lieten raden. In 1723 waren er zes schoolmeesters en een onbekend aantal schoolvrouwen. Een
deel van hen was zonder toestemming begonnen school te houden en een aantal daarvan onbekwaam.
Daarom besloot de stadsraad onder meer dat het aantal schoolmeesters, de Franse en de twee Nederduitse
stadsschoolmeesters niet meegerekend, door overlijden of vertrek moest worden teruggebracht tot drie à
vier en de kleine kinderscholen tot vijf à zes. Drie jaar later was daarvan niets terecht gekomen. Er waren
er zelfs meer. De terugloop van het inwoneraantal leidde ertoe dat in 1764 het aantal schoolmeesters werd
bepaald op vier en in 1786 op drie.36
Een limiterings- en spreidingsbeleid voor kleine kinderscholen kwam pas goed op gang in het laatste
kwart van de achttiende eeuw. Meer dan voorheen kreeg deze vorm van onderwijs aandacht van de stadsbesturen. Ook hier ging het om het verdelen van de scholen over de stad en de afstemming van het aantal
schoolvrouwen op het aantal leerlingen. In Goes werd in 1782 het aantal van deze schooltjes weer bepaald
op zes, maar nu werden ze bovendien door de scholarchen over de wijken van de stad verdeeld. Vier jaar
later werd in Zierikzee door de raad besloten het aantal kleine kinderscholen te laten uitsterven tot twaalf.
In Vlissingen werd het aantal in 1793 gelimiteerd op twintig. In 1797 bleken er eenentwintig kinderscholen te zijn waarna besloten werd voorlopig geen schoolvrouwen toe te laten. Om een redelijke spreiding
over de stad te krijgen, werd bijvoorbeeld in 1800 van de twee verzoeken om een kinderschool te starten
er slechts één gehonoreerd omdat de aanvraagsters te dicht bij elkaar woonden.37 In Middelburg was het
beleid in handen van het schoolmeestersgilde en van scholarchen. Samen konden zij de aantallen beïn33 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nrs. 3 (30.5.1647, 25.12.1649). Zierikzee, 1659. GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930
(13.7.1779).
34 Vlissingen, 1603.
35 GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 15 (22.11.1666, 6.1.1667, 5.1.1669).
36 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nrs. 15 (23.12.1723), 16 (20.5.1726), 48 (8, 16, 22.5.1786), 208 (30.11, 17.12.1764, 19.2.1765).
37 GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 38 (16.11.1782). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 48 (16, 22.5.1786). GA Vlissingen, Stad Vlissingen,
inv.nrs. 2930 (4.12.1793), 2931 (8.5, 12.6.1797, 9.12.1800, 2.4.1801).
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vloeden. Of en hoe dat gebeurde is vanwege het verlies van het archief van het gilde niet meer na te gaan.
Van zelfregulatie door de beroepsgroep was sprake in Middelburg en Goes. In Middelburg mocht het
schoolmeestersgilde, met toestemming van de magistraat, elke illegale school laten verbieden door een
stadsbode. In Goes was sinds 1768 de oudste schoolmeester belast met het opsporen van illegale schoolmeesters, waarvan hij kennis moest geven aan de opzieners.38

Solliciteren
Wie schoolmeester in een van de steden wilde worden, meldde zich bij de magistraat. Het verzoek om
admissie gebeurde in de loop van de zeventiende eeuw steeds vaker door middel van het indienen van een
rekest.39 Ging het om een functie waaraan een beloning of emolumenten verbonden waren, dan moest gesolliciteerd worden. Dat werd vanaf de eerste helft van de zeventiende eeuw gebruikelijk voor Nederduitse schoolmeesters. Voor Latijnse en Franse schoolmeesters in de steden werd nog lang gericht worden gezocht naar een geschikte kandidaat. Daarbij speelde de kwaliteit van de betrokkene een belangrijke rol,
zeker in Middelburg en Zierikzee. Bij zulke vacatures kon de hulp worden ingeroepen van hoogleraren,
predikanten en rectoren elders. De Middelburgse burgemeester Schotte, die in 1631 naar Den Haag moest,
ging in Leiden langs bij professor Anthonius Walaeus om te informeren naar een gevluchte Duitse predikant die daar verbleef en een geschikte kandidaat leek voor de functie van preceptor aan de Latijnse
school. In andere steden, met minder potentieel aan leerlingen, moest vaak worden gewacht tot iemand
met voldoende ambitie zich meldde. Dat betekende niet dat stadsbesturen passief waren. In 1681 besloot
de magistraat van Hulst na het vertrek van rector Josephus de la Court dat elk lid zou uitzien naar een
bekwaam persoon. In 1723 ging een van de Veerse burgemeesters in Delft informeren naar een geschikte
kandidaat als Franse schoolmeester.40
Op het platteland kwam het tot in de eerste helft van de zeventiende eeuw regelmatig voor dat er geen
kandidaten waren. Zo werd in 1616 in ’s-Gravenpolder driekwart jaar geen school gehouden omdat men
geen bekwaam schoolmeester kon vinden. De post van schoolmeester in Stavenisse bleef in 1630-1631 een
jaar vacant. Een vacature was ‘tot grooten schade van de joncheijt’, zoals schout en schepenen van Colijnsplaat het in 1603 uitdrukten. In zulke gevallen deden de plaatselijke besturen en de kerkenraden hun best
om een geschikte schoolmeester te vinden. In de loop van de eerste helft van de zeventiende eeuw werd het
aanbod van sollicitanten ruimer. In Hoek had men in 1631 nog moeite om de functie vervuld te krijgen. De
aanvankelijk benoemde Salomon Janssen Storm uit Ellewoutsdijk gaf er bij nader inzien de voorkeur aan
te blijven waar hij was. De volgende twee schoolmeesters werden benoemd nadat zij zich hadden aangemeld. In 1639 waren er drie sollicitanten en had de kerkenraad voor het eerst de mogelijkheid een keus te
maken.41 Om het solliciteren aan te moedigen werden tot omstreeks 1600 reis- en verblijfkosten aan kandidaten vergoed.42 Later was dat niet meer nodig omdat er voldoende animo was en waren zulke onkosten
als regel voor rekening van de sollicitanten.
In bijzondere gevallen bleven sollicitaties achterwege. Het ging vaak om een situatie waarbij er een
voor de hand liggende kandidaat was. In Oostburg bijvoorbeeld werd in 1651 Joos Goethals als schoolmeester benoemd nadat hij die functie al ruim acht jaar had waargenomen. In zulke gevallen genoot de
beoogde kandidaat een brede steun. In IJzendijke was in 1711 de keus bij voorbaat bepaald op Jan Jozias

38 Middelburg, 1591; Goes 1768.
39 Dergelijke rekesten bijvoorbeeld in ZA, Stad Veere, nrs. 338, 339, 351, 353-356.
40 ZA, Stad Veere, nr. 15 (20.2, 10.4.1723). GA Hulst, Stad Hulst, nr. 3 (22.7.1681). Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’,
389.
41 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1232 (24.5.1617); Classis Walcheren, inv.nr. 22 (27.2.1603); Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 2
(1.7.1631); Hervormde gemeente te Hoek, inv.nr. 1 (30.3, 5, 6, 13, 14.4, 4, 11.5, 3, 20, 21.7.1631, 3.6.1635, 7.11.1639). Zie voor de groei van
de aantallen sollicitanten bijlage 3.
42 GA Goes, Hervormde gemeente te Kloetinge, inv.nr. 1069 (1594/1595). GA Tholen, RAZE, inv.nr. 5806 (Poortvliet, 25.10.1603).
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Leunisse. Zijn talenten waren voldoende bekend omdat hij er eerder werkzaam was als ondermeester. Jacobus Hoelands, schoolmeester in Graauw, was regelmatig ingevallen voor zijn zieke collega in Ossenisse.
Toen deze op 4 juni 1761 overleed, werd Hoelands nog diezelfde maand benoemd. Een andere reden om
geen sollicitanten op te roepen, was de wens om de zoon de vader te laten opvolgen. Zo benoemde het collegium qualificatum in Domburg in 1770 op verzoek van Joost Sneevliet diens zoon Marinus.43
Wat ook voorkwam was dat er gevraagd werd om mee te dingen. Theodorus van der Mussele en Vincent Vergult, schoolmeesters in Sint Annaland respectievelijk Noordgouwe, werden in 1662 gevraagd om
te solliciteren in Sint Maartensdijk. Jacobus Schem, schoolmeester in Sint Annaland, werd in 1697 benaderd om mee te dingen in Colijnsplaat. Bij de Franse en Latijnse scholen bleef het langer voorkomen dat
geschikte personen gevraagd werden. Zo werd in 1784 Hendrik van Royen, preceptor van de tweede Latijnse school in Leiden, tot rector in Vlissingen benoemd zonder een sollicitatieprocedure.44
Tot ver in de zeventiende eeuw meldden sollicitanten zich meestal vanzelf nadat het nieuws van de
vacature hen had bereikt of zij een tip kregen. Kranten boden vanaf het laatste kwart van de zeventiende
eeuw de mogelijkheid om sollicitanten door middel van een advertentie op te roepen.45 Dat gebeurde in
het begin vooral als zich op spontane wijze geen sollicitanten hadden gemeld of de kwaliteit onvoldoende
was. Zo was er in 1735 in Veere niemand onder de kandidaten voor de post van Nederduits schoolmeester ‘die in schrijven, cijfferen en voorsingen exeleerde’.46 Bij gebrek aan een Zeeuwse krant werden advertenties voor zowel Nederduitse als Franse schoolmeesters en voor Franse schoolvrouwen geplaatst in
Hollandse kranten. Dat dit zich vertaalde in een groeiende stroom uit Holland zullen we nog nader zien.
Vanaf 1758 werd ook geadverterteerd in de toen opgerichte Middelburgsche Courant. Vanaf de eerste helft
van de achttiende eeuw werd ook voor vacatures in kleinere plaatsen geadverteerd.47
De belangstellenden meldden zich in de plaats van de vacature en solliciteerden mondeling bij het
stadsbestuur in de persoon van een van de burgemeesters of bij de kerkenraad via de predikant. Schriftelijk solliciteren gebeurde veelal alleen als de kandidaat geen kans zag naar de plaats van de vacature te
komen. Dat liet onverlet dat een schoolmeester door middel van een brief zijn mondelinge sollicitatie kon
ondersteunen. Anderen voegden proeven van hun schrijfkunst bij hun verzoekschrift. De sollicitanten
stelden zich ter plekke op de hoogte van onder meer het traktement en de emolumenten. Dat kon ook
schriftelijk worden gedaan. Zo informeerden de schoolmeesters van Kloetinge en Wissenkerke in 1780
naar de inkomsten bij de predikant in Serooskerke (Walcheren).48
De persoonlijke presentatie was gebruikelijk als het ging om de functie van schoolmeester die gecombineerd was met die van voorzanger en voorlezer. Bij hun komst werden de sollicitanten in de gelegenheid gesteld om in het kerkgebouw voor te lezen en te zingen tijdens de zondagse diensten. Zo waren in
West-Souburg in 1663 veertien sollicitanten. De eerste was op 31 januari te beluisteren en de laatste op 10
maart. Waren er meer sollicitanten tegelijk dan werd daarvoor een oplossing gevonden om hen niet op onnodige kosten te jagen. In 1714 kwam in Breskens Leijn Lourisse uit Middelburg solliciteren. Toen hij zich
op zondag 14 oktober meldde, vertelde de predikant dat de dag tevoren met een andere sollicitant, Izaak
Schoe uit Koudekerke, was afgesproken dat deze zou voorlezen en voorzingen. Om Lourisse een nieuwe

43 ZA, Hervormde gemeente te Domburg, inv.nr. 1a (4.3.1770); Hervormde gemeente te Oostburg, inv.nr. 1 (15, 22.10.1651); Hervormde
gemeente te IJzendijke, inv.nr. 7 (15.4.1711). GA Hulst, Hervormde gemeente te Hontenisse, inv.nr. 3 (21.6.1761). GA Sluis, Stad Oostburg,
inv.nr. 1 (16.2.1643).
44 GA Tholen, Hervormde gemeente te Sint Maartensdijk, inv.nr. 2 (5.4.1662). ZA, Heerlijkheid Sint Annaland, inv.nr. 2 (6.7.1697). GA
Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930 (29.10.1784).
45 GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 19 (20.6.1689). GA Tholen, Stad Tholen, inv.nr. 3 (6.7.1709).
46 ZA, Stad Veere, nr. 19 (2.7.1735).
47 Bijvoorbeeld: Hulst, 1712, GA Hulst, Stad Hulst, nr. 78 (18.12.1712); Liefkenshoek, 1722, ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1333 (nr. 134);
Bruinisse, 1725, Uil, ‘Het onderwijs in Bruinisse’, 20-21; Sint Annaland, 1729, ZA, Heerlijkheid Sint Annaland, inv.nr. 4 (13/18.8.1729).
48 Proeven van schrijfkunst in ZA, Stad Veere, inv.nrs. 351 (1610), 353 (1714), 354 (1738), 355 (7.6.1777). ZA, Hervormde gemeente te
Serooskerke (W.), inv.nr. 4 (15.7.1780).
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Bladzijde uit het sollicitatieboek van Cornelis Douw Cz., 1792 (GA Schouwen-Duiveland, Zierikzee, Handschriftenverzameling, nr. 293).

reis te besparen, las hij na afloop van de dienst een hoofdstuk uit de Bijbel en zong drie psalmen. Liever
liet men bij twee sollicitanten de ene ’s morgens voorzingen en –lezen en de andere ’s middags, zoals in
Sint Laurens waar dit in 1749 op drie zondagen voorkwam. Op 26 mei 1765, eerste Pinksterdag, waren in
Haamstede drie sollicitanten. De eerste deed ’s morgens dienst, de tweede ’s middags voor de preek en de
derde na de preek. Kwamen er nog meer sollicitanten tegelijkertijd, dan lazen zij achtereenvolgens. Zo
waren in Groede in 1776 op 3 maart vier kandidaten en op 17 maart eveneens vier te beluisteren.49
Om sollicitanten op hun gemak te stellen gaf de predikant wel eens een ‘gemaklijk versje’ op om mee
te beginnen, zoals Psalm 50. Maar ook lastige psalmen moesten worden gezongen. Vaak werden een of
twee psalmen, eventueel gezangen, en een of twee Bijbelhoofdstukken opgegeven. Ook kwam het voor
dat ze diverse psalmverzen en delen van hoofdstukken opkregen. Wie niet goed kon zingen, maakte minder kans, hoe goed hij ook als schoolmeester was. Dat gold bijvoorbeeld voor Hector Baudaer die in 1624
solliciteerde te Groede. Hoewel hij van de sollicitanten het beste kon schrijven, kreeg hij de aanstelling
niet omdat ‘hij de musijcque niet en verstaet ende de psalmen niet en can singen’.50
De sollicitanten hadden schrijfproeven bij zich waaruit bleek dat zij dat vak goed beheersten. Het
schoonschrijven gold als een aanbeveling evenals het beheersen van diverse soorten schrift. Petrus van
49 ZA, Hervormde gemeente te Breskens, inv.nr. 1 (14.10.1714); Hervormde gemeente te Groede, inv.nr. 3 (11.2.1776); Heerlijkheid
Popkensburg en Sint Laurens, inv.nr. 77. GA Vlissingen, Hervormde gemeente te Oost- en West-Souburg, inv.nr. 39 (31.3-10.3.1663). GA
Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Haamstede, inv.nr. 43 (8.4-9.6.1765).
50 ZA, Hervormde gemeente te Breskens, inv.nr. 1 (18.1.1702, 28.12.1714); Vrije van Sluis, inv.nr. 152 (6.2, 12, 26.3.1624). GA Hulst, Hervormde
gemeente te Hontenisse, inv.nr. 2 (30.7.1691). Baudaert werd later schoolmeester in Baarland en Kloetinge.
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den Putte, die omstreeks 1610 toelating verzocht als Frans schoolmeester te Aardenburg, was niet bescheiden in zijn rekest: ‘Ick schrijve 70 off 80 schriften’. Abraham van der Leen in Oostburg beheerste 24 soorten schrift.51 De schrijfoefeningen waren vervaardigd op losse bladen, die aan elkaar waren genaaid. Dit
werd ook wel aangeduid als het ‘sollicitatieboek’. Ze waren in oblong formaat en tot in de achttiende eeuw
meestal klein en beperkt in dikte. In de tweede helft van de achttiende eeuw werd het formaat groter.52
Fraai en kunstzinnig waren de versierde hoofdletters en krullen, die zij met vaardige hand op papier wisten te brengen. Daarin waren vaak vogels en dieren verwerkt, die werden ‘getrokken’, zonder de pen van
het papier te halen. Soms waren ze gedeeltelijk in kleur. De teksten, meestal stichtelijk van aard, toonden
bovendien wat de meester zijn leerlingen wilde laten naschrijven.
Dit ‘boek’ ging rond langs degenen, die een stem hadden in het benoemen. Kon er niet meteen een
beslissing worden genomen, dan werd gevraagd de schrijfproeven achter te laten, die later werden teruggezonden. Was de ambachtsheer bij de benoeming betrokken, dan werden de schrijfoefeningen of specimen ervan ook wel aan hem gestuurd.53 Sollicitanten, die hun voorbeelden niet hadden achtergelaten of
waarvan het schrift ronduit slecht was, werden buiten beschouwing gelaten. Tot slot kon de sollicitanten
ook gevraagd worden ter plekke een proeve van hun schrijfkunst te geven. Dit laten schrijven door sollicitanten kwam in de loop van de zeventiende eeuw in zwang, maar was geen algemeen gebruik.
Een aanbeveling van een hooggeplaatst iemand of van een deskundige kon een flinke duw in de goede
richting betekenen. Johan de Knuyt, vertegenwoordiger van de Eerste Edele in de Zeeuwse Staten, schreef
in 1631 een aanbevelingsbrief voor een van de sollicitanten in Colijnsplaat. Dat Cornelis Heijndricksen
van Sprundel in 1666 werd benoemd in Bruinisse dankte hij aan de echtgenote van de ambachtsheer van
Bruinisse, Agatha van Haemstede, die een aanbevelingsbrief schreef aan haar man. In 1797 arriveerde in
Vlissingen een ‘veel beduidende missive […] van den alom beroemden Schneiter’. Jean-Jacques Schneither,
kostschoolhouder in Leiden, was een autoriteit op het gebied van de vernieuwing van het leesonderwijs.
Zijn brief was ter aanbeveling van de sollicitant Diderik de Graaff naar de post van Franse kostschoolhouder in Vlissingen. Ook konden sollicitanten zich voorzien van een verklaring waarin de kennis en kunde van de kandidaten werden bevestigd. Het stadsbestuur van Oostburg gaf een dergelijke attestatie in
1689 af waarin verklaard werd dat Adriaen, de 23-jarige zoon van hun schoolmeester Pieter Wijnandt,
goed bekend stond, stichtelijk in de omgang was en ten volle berekend voor de functies van schoolmeester en voorzanger. Hij werd kort daarop aangesteld als schoolmeester in Retranchement.54 Als zich geen
sollicitanten meer meldden, werd de termijn gesloten. Vaak werd een periode van zes tot twaalf weken
gehanteerd. Dat liet onverlet dat de termijn eerder gesloten kon worden als er voldoende en bekwame
kandidaten waren.
Bij de Franse schoolmeesters werd het vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw steeds vaker gewoonte om schriftelijk te solliciteren. Dat nam niet weg dat een deel van de sollicitanten zich persoonlijk
bleef presenteren om daarmee zijn ambities kracht bij te zetten. Verre reizen ontzagen zij zich niet. In
1735 bijvoorbeeld meldden Jean Theodore Bruijer, Frans schoolmeester in Maastricht, met zijn echtgenote zich in Veere.55 Was aan de functie die van voorzanger in de Waalse kerk verbonden, dan toonden
ook deze sollicitanten hun talenten in het voorzingen en voorlezen in het kerkgebouw. Ook bij rectoren,
conrectoren en preceptoren kwam het steeds vaker voor dat zij schriftelijk solliciteerden. Door middel van
51 GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 191. Idem, Stad Oostburg, inv.nr. 39 (1629).
52 20 tot 22 cm. breed en 16 of 17 cm. hoog; later tussen de 32,5 en 47 cm. breed en 21 en 39,5 cm. hoog. ZA, Heerlijkheid Bruinisse, inv.
nr. 90 (Cornelis Heindrijcksen van Sprundel, 1666). GA Goes, Handschriftenverzameling, nrs. 79 (Gerbrand Zandijk, 1763), 150 (Huibrecht
Snoep, 1707), 321 (Johan Vleerbosch, 1652), 446 (Leendert Diepenhorst, 1779). GA Schouwen-Duiveland, Handschriftenverzameling, nr.
293 (Cornelis Douw, 1792). ZB, Handschriftenverzameling, nrs. 5504 (Dankert de Jager, 1764) en 1138 E 6 (Jan Blonker, 1787).
53 Specimen van schrijfoefeningen in ZA, Heerlijkheid Bruinisse, inv.nr. 9 (1666, 1673).
54 GA Noord-Beveland, Hervormde gemeente te Colijnsplaat, inv.nr. 1 (26.12.1631, 21.1, 29.2.1632). ZA, Heerlijkheid Bruinisse, inv.nr. 9. GA
Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2931 (13, 27.11.1797). GA Sluis, Stad Oostburg, inv.nr. 3 (21.3.1689).
55 ZA, Stad Veere, nr. 19 (9.4.1735).
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het maandelijkse tijdschrift Boekzaal der geleerde wereld werd bekendheid gegeven aan vacatures en aan de
mogelijkheid om te solliciteren.56

Selecteren en kiezen
Selectie was nodig in het geval van meerdere sollicitanten. In de achttiende eeuw geschiedde de selectie bij
de vacature van een Franse schoolmeester of schoolvrouw aan de hand van de ingekomen brieven. Dat kon
ertoe leiden dat een deel van hen afviel vanwege hun schrift. Zo werden in 1797 een aantal sollicitaties naar
de functie van Frans schoolmeester in Vlissingen ter zijde gelegd wegens het ‘oncierlijk schrift’. De selectie
kon, behalve aan de hand van bijgesloten verklaringen, ook plaatsvinden op basis van de meegezonden
schrijfoefeningen. Johannes Luijdens uit West-Zaandam werd in 1731 benoemd als Frans schoolmeester in
Zierikzee, onder andere vanwege zijn ‘fraeije, vaste en coulante Italiaansche’ penvoering.57
Desgewenst werden nadere informaties ingewonnen waarbij gebruik werd gemaakt van relaties, die
in de buurt van de sollicitanten woonden. Voor de magistraat van Hulst was baljuw Arent baron van Wassenaer Duivenvoorde, die meestentijds in Den Haag woonde, de aangewezen man. Deze legde in 1713 bij
een vacature van Frans schoolmeester zijn oor te luister bij drie Waalse predikanten. Indien de functie
gecombineerd was met die van voorzanger in de Franse kerk werd overleg gevoerd met de Waalse kerkenraad om hun mening te vernemen, zoals in Veere en Vlissingen. Met een of enkelen werd vervolgens
contact opgenomen, die werden uitgenodigd om over te komen. Met de uitverkorene werd ten slotte onderhandeld over zijn traktement en emolumenten.58
Een Veers voorbeeld laat zien hoe de selectie verliep. In 1755 werden advertenties geplaatst voor een
Frans kostschoolhouder. Vier personen reageerden: J. Droz, Frans schoolmeester in Rotterdam, Job Winter uit Culemborg, Michel Flamet uit Utrecht en David Schindler uit Zevenbergen. Op basis van hun brieven en de meegestuurde verklaringen werd Flamet door de scholarchen geselecteerd. Hij en zijn vrouw
werden verzocht over te komen. Bij zijn komst overlegde Flamet nog enkele aanvullende attestaties over
zijn persoon, kennis en kunde. Omdat Flamet het Nederlands niet beheerste, werden de onderhandelingen gevoerd door oud-burgemeester mr. Willem Schorer en de Waalse predikant Alexandre Charles Du
Nant. Dat leidde tot het besluit Flamet te benoemen.59
Bij de rectoren, conrectoren en preceptoren van de Latijnse scholen waren vooral de scholarchen of
curatoren betrokken bij de selectie. Zij gingen op zoek naar geschikte personen. Een voorbeeld uit Zierikzee toont hoe op het eind van de achttiende eeuw de functie van rector werd vervuld. In 1785 overleed
Johannes Jacobus Wagenaar. De scholarchen wonnen over aanbevolen personen inlichtingen in. De voorkeur ging uit naar een gehuwd persoon zodat er kostkinderen konden worden gehouden. Op grond van
de ingekomen berichten werd Gijsbertus van Middelhoven, conrector van de Latijnse school in Breda, het
meest geschikt geacht en hij werd dan ook benoemd.60
Ook voor de post van schoolmeester in de weeshuizen werden in de achttiende eeuw schriftelijke sollicitaties gebruikelijk. De selectie aan de hand van de ingekomen brieven vond plaats door degenen die het
bestuur hadden over het weeshuis, al of niet in samenspraak met de magistraat. In 1713 bijvoorbeeld was
de functie van schoolmeester in het weeshuis in Veere vacant. De schoolmeesters van weeshuizen in de andere Zeeuwse steden werden aangeschreven met het verzoek om personen aan te bevelen. Het bestuur van
het Godshuis, waaronder het weeshuis ressorteerde, kreeg vijf sollicitatiebrieven. Inlichtingen werden
56 Bijvoorbeeld Boekzaal der geleerde wereld, 1728 augustus, vacature rectoraat Goes; 1784 september, 361, vacature rectoraat Vlissingen.
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930 (3.9.1784).
57 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2931 (13.11.1797). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 18 (23.5.1731).
58 GA Hulst, Stad Hulst, nrs. 78 (18.12.1713), 532p (3.1.1713). ZA, Scholarchen Veere, Resoluties. GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930.
Visser, ‘De Franse school voor jonge heren te Vlissingen’, 9-10.
59 ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (14.1, 5, 8, 19.4.1755).
60 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 47 (29.4, 3, 5, 17.5.1785).
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ingewonnen en vervolgens werden twee personen uitgenodigd om over te komen. Deze twee waren geselecteerd op basis van het schrift in hun brieven. Tot slot werd uit deze twee een keus gemaakt en werden
de voorwaarden voor de aanstelling vastgesteld.61
De gang van zaken bij vacatures van Nederduitse stadsschoolmeesters was vergelijkbaar met die bij
de Franse schoolmeesters. In Goes hadden in 1727 diverse sollicitanten voor de post van stadsschoolmeester tevens voorzanger zich gepresenteerd naar aanleiding van de geplaatste advertentie. Zij hadden hun
schrijfproeven getoond en voorgelezen en voorgezongen in de Grote en Kleine kerk. Zowel de magistraat
als de kerkenraad vonden schoolmeester Gerrit Noom uit Middelburg het meest geschikt. Alvorens met
hem in onderhandeling te treden, werd geïnformeerd naar zijn gedrag. Bovendien, en dat was nieuw,
werd ook geïnformeerd naar de wijze van omgang met de schooljeugd. Na positieve berichten en een goed
verloop van de onderhandelingen werd Noom aangesteld.62
Op het platteland geschiedde de selectie van de schoolmeesters-voorzangers door de collegia qualificata. Daartoe werd op initiatief van de kerkenraad een vergadering belegd waarvoor de twee vertegenwoordigers van de overheid werden uitgenodigd. Beschikte de kerk over een consistorie dan vond daar de
vergadering plaats. In veel kerkgebouwen ontbrak deze en in een dergelijk geval werd veelal in de woning
van de predikant vergaderd zoals dat ook het geval was bij vergaderingen van de kerkenraad. De bijeenkomst vond plaats in het dorp waar de vacature was. Werd daarvan afgeweken, dan moesten daarvoor
deugdelijke redenen zijn. Het onstuimige weer was het excuus dat de Veerse magistraat aanvoerde toen
de classis Walcheren in 1634 bezwaar maakte tegen de plaats van verkiezing van de nieuwe schoolmeester
van Oostkapelle, die in Veere had plaatsgevonden. In 1699 wilden de ambachtsheren van Sinoutskerke
de vergadering van het collegium qualificatum niet daar maar in Goes houden. De classis Zuid-Beveland
stemde daar niet mee in en daarom vond de verkiezing alsnog in Sinoutskerke plaats.63
In het collegium qualificatum zat de predikant als preses aan het hoofd van de tafel. Veelal zaten de
vertegenwoordigers van de overheid aan zijn rechter- en aan zijn linkerhand. Naast hen zaten de ouderlingen en diakenen. De door de kandidaten meegebrachte attestaties werden voorgelezen door de preses.
De ingeleverde sollicitatieboeken gingen rond. Ook werden, indien daaraan behoefte was, besluiten genomen zoals over de periode waarin hij school moest houden en over het honorarium.64
Na de presentatie van de kandidaten kon worden besloten om schriftelijke inlichtingen in te winnen
of in de woonplaatsen van de beoogde kandidaten navraag te doen. Zo doende bleek dat Cornelis Noordhoek, schoolmeester in Sint Philipsland, die in 1720 te Sint Annaland had gesolliciteerd, ‘de beste naem
niet heeft om de kinderen te leren’. Op grond daarvan bleef hij buiten beschouwing. Ook een slechte reputatie was een reden om een kandidaat te passeren. Onder de sollicitanten in Sint Annaland bevond zich in
1729 Pieter Kluyt, schoolmeester in Zaamslag. Hij vertelde onder meer over zijn royale traktement. Toen
de schout hem de vraag stelde waarom hij dan in Sint Annaland kwam solliciteren, gaf hij een plausibel
antwoord: de omvang van de school was groter. Maar dankzij zijn connecties kwam de schout te weten dat
Kluyt ‘wat genegen is na den dranck’. Zoals te verwachten viel, werd hij niet benoemd. Daarmee werd nog
niet op geruchten afgegaan. Zo gingen er over een van de sollicitanten in Breskens in 1702 lasterpraatjes.
Onderzoek bracht niets aan het licht waardoor de man tot de kanshebbers bleef behoren.65
Vooral in die gevallen waar de vertegenwoordigers van de overheid niet of maar ten dele in de gelegenheid waren geweest om de sollicitanten te horen voorzingen en voorlezen werd gekozen voor het oproe61
62
63
64

ZA, Godshuis Veere, inv.nr. 9 (21.11, 5.12.1713).
GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 25 (19.4, 10.5, 5.7.1727); Kerkenraad Hervormde gemeente te Goes, inv.nr. 3 (22.3, 19.4, 24.5, 7, 19.7.1727).
ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 2 (5.1, 2.3.1634); Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 6 (7.1, 31.3.1699).
ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 383 (Reglement voor het collegium qualificatum te IJzendijke, 17de eeuw); Hervormde gemeente te Oostburg,
inv.nr. 1 (9.12.1674). GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Nieuwerkerk, inv.nr. 8 (31.7.1775).
65 ZA, Heerlijkheid Sint Annaland, inv.nrs. 3 (27.4.1720), 4 (5, 12.11.1729); Hervormde gemeente te Breskens, inv.nr. 1 (17.1.1702). Van der
Baan, Zaamslag, 381.
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pen van sollicitanten of van een selectie daaruit. Op de voorafgaande zondag werden de dag en het uur van
de samenkomst aan de gemeente bekend gemaakt. Vervolgens werden de kandidaten in de gelegenheid
gesteld om opnieuw voor te lezen en te zingen in het kerkgebouw. Slechts bij hoge uitzondering vond dit
elders plaats. Zo werden de sollicitanten in de vacature te Eede in 1673 beluisterd in het Landshuis in Sluis
ter wille van de twee vertegenwoordigers van het college ’s Lands van de Vrije. Ook kon opnieuw kennis
worden genomen van het schrift van de reflectanten. Was er een schoolreglement dan werd dit nogal eens
voorgelezen en aan de sollicitanten gevraagd of zij bereid waren dit na benoeming te ondertekenen. Voorlezing gebeurde ook wel nadat de keus was gedaan waarna de betrokkene tekende. Bekrachtiging vond incidenteel ook plaats door middel van een handdruk zoals de schoolmeester van Westkerke moest doen.66
‘Was het in vorige dagen de gewoonte, wanneer men zich als sollicitant tot eene vacante onderwijzersbetrekking aanmeldde,
dat men dan tevens een stel schriften tot eene proeve van bekwaamheid inleverde, ook Petrus Nytthus voldeed aan dit gebruik,
toen hij in 1783 naar den post van schoolonderwijzer te Oostburg wenschte mede te dingen. Ten bestemden tijde tot een nader
mondeling onderzoek te dier plaatse opgeroepen, kon men den twijfel niet ontveinzen, of het door hem vertoonde pennewerk,
hetwelk zoo zeer de aandacht tot zich had getrokken, wel met eigene hand en zonder behulp van eenige kunstgreep was
vervaardigd geworden. En wat deed hij nu tot staving van zijne buitengewone kunst? Hij verzocht twee stukken krijt, en na die
tot schrijven geschikt gemaakt te hebben, plaatste hij zich midden vóór de tafel in de raadkamer, en schreef daarop, met beide
handen te gelijk, in groote, eenvoudige, maar zeer zuivere en kunstmatige letteren, zoo achteruit wat het eerste woord aan de
linkerhand betreft, als vooruit ten opzigte van de beide andere woorden aan de regterhand: “Gemeentebestuur van Oostburg”.
Ten volle nu van ’s mans kunstvaardigheid overtuigd, en welligt mede om zijne overige begaafdheden, werd hij dan ook uit al
zijne mede-sollicitanten gekozen.*
*

Van der Baan, ‘De Zeeuwsche schrijfkunstenaar Petrus Nytthus’, 141-142. Schoolmeester J. van der Baan hoorde het verhaal van een lid
van het gemeentebestuur in 1832 tijdens zijn sollicitatie in Oostburg. Nytthus was een van de veertien sollicitanten. ZA, Hervormde gemeente te Oostburg, inv.nr. 3 (4.3.1783)

Na het vertrek van de sollicitanten werd de keus bepaald. Dat kon ook korte tijd later gebeuren om de
leden van het collegium qualificatum bedenktijd te geven. Gebruikelijk was dat bij het begin van de vergadering de lijst met de namen van de sollicitanten werd opgelezen. Het aantal kon vervolgens, na onderlinge discussie, worden teruggebracht tot twee, drie of vier, eventueel vijf of zes personen. Uit deze
nominatie werd vervolgens gekozen. Hoewel minder gebruikelijk kwam ook het rechtstreeks kiezen uit
alle sollicitanten voor.67
De stemmingen geschiedden hoofdelijk en mondeling. Een geheime stemming, hetgeen gebeurde
doordat elk lid de man van zijn keuze in het oor fluisterde van de predikant, zoals bij de vacature te Burgh
in 1628, kwam slechts sporadisch voor. Inbreng vanuit de lokale gemeenschap was er niet, althans niet
in formele zin. Bij hun meningsvorming konden degenen die benoemden, rekening houden met de meningen zoals zij die om zich heen hoorden. In 1782 werd bij de benoeming van Cornelis Morée te Brouwershaven meegewogen dat ‘de meeste uit den burgerstaat’ tot hem genegen waren. Het indienen van
een verzoek vanuit de bevolking om iemand te benoemen, kwam zelden voor. Dat werd ook niet op prijs
gesteld. Toen in 1704 dat in Zaamslag toch gebeurde kozen de inzenders voor de anonimiteit door het
verzoekschrift in de armenbus te stoppen.68
Kandidaten hoefden zich niet te laten ontmoedigen door het feit dat gevestigde schoolmeesters meedongen. Regelmatig werden die bij de benoeming gepasseerd. Toen eind 1674 de functie van schoolmees66 ZA, Hervormde gemeente te Groede, inv.nrs. 2 (6.3.1709), 3 (31.3.1776); Vrije van Sluis, inv.nr. 172 (1, 11.12.1673). GA Goes, Familie Brouwer
c.s., inv.nr. 513 (24.11.1792-Wolphaartsdijk). GA Tholen, Hervormde gemeente te Sint Maartensdijk, inv.nr. 2 (14.4, 3, 8.7.1662). Westkerke,
1745.
67 ZA, Hervormde gemeente te Serooskerke (W.), inv.nr. 17 (6.8.1786); Hervormde gemeente te Sint Kruis, Acta kerkenraad, 1652-1779
(27.12.1663, 2.5.1680). GA Borsele, Hervormde gemeente te Hoedekenskerke, inv.nr. 1 (22.10.1663, 3.10.1667). GA Goes, Hervormde
gemeente te Kloetinge, inv.nr. 3 (14.7.1766). GA Noord-Beveland, Hervormde gemeente te Wissenkerke, inv.nr. 2 (21.8.1759).
68 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Brouwershaven, inv.nr. 8 (23.7.1782); Hervormde gemeente te Haamstede (en Burgh),
inv.nr. 41 (13.2.1628). Van der Baan, Zaamslag, 377-378.
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ter in West-Souburg vacant was, solliciteerden tweeëntwintig personen waaronder twaalf schoolmeesters.
Niettemin werd Hendrik Cornelissen uit Krommenhoeke, een gehucht bij Biggekerke, met algemene
stemmen benoemd. In 1768 dongen acht personen, onder wie vijf schoolmeesters, mee in de vacature te
Haamstede. Johannes Jansen, ondermeester uit Oud-Loosdrecht, werd echter, ook nu met alle stemmen,
benoemd. Kwaliteit moest het uitgangspunt zijn en geen persoonlijke voorkeur. Arent baron van Wassenaar Duivenvoorde, baljuw van Hulst, schreef in 1713 aan de magistraat, naar aanleiding van de benoeming van een Franse schoolmeester, dat het ging om ‘een werk van consciëntie en niet van faveur […] daer
het welwese van de jeugt en bij gevolg van de stad dependeert’.69 Velen deelden die mening.
Incidenteel gebeurde het dat er sollicitanten waren, die op dat moment zitting hadden in de kerkenraad. De meningen over de vraag of een kerkenraadslid mee mocht stemmen als hijzelf kandidaat was,
waren verdeeld. De classis Schouwen-Duiveland antwoordde ontkennend op deze vraag die in 1680 werd
gesteld door diaken Adriaen Verseput in Kerkwerve die interesse had om schoolmeester te worden. Ondanks die stem minder werd Verseput het jaar daarop gekozen als schoolmeester. Dat standpunt was in
1729 al lang vergeten want ouderling Cornelis den Boer stemde mee bij zijn benoeming tot schoolmeester
van Zonnemaire. In 1682, toen de post van schoolmeester in Kleverskerke vacant was, behoorde een van de
kerkenraadsleden tot de sollicitanten. Het collegium qualificatum besloot dat hij niet aan de stemming
mocht deelnemen en dat hij de vergadering moest verlaten. Zeldzaam was het geval dat de kandidaat
tevens schepen was en deel uitmaakte van de delegatie naar het collegium qualificatum. In 1719 werd schepen Jacob Lambregt van Dijck afgevaardigd naar het collegium qualificatum van Sint Jansteen, die hem
vervolgens koos als schoolmeester.70
Loten in het geval van het staken van de stemmen kwam niet vaak voor. De colleges hadden als regel
een zodanige samenstelling dat er sprake was van een oneven getal. Maar bij een vacature, afwezigheid of
ziekte kon dat aantal op een even getal uitkomen. In een dergelijk geval werd meestal niet gekozen voor
uitstel en een nieuwe stemming maar voor loten. Een dergelijke beslissing werd gezien in de lijn van wat
daarover in de Bijbel was geschreven.71 Dat neemt niet weg dat er ook bezwaren werden gehoord – loten
mocht alleen in zeer bijzondere gevallen geschieden – , maar alleen de classis Schouwen-Duiveland deed
er een uitspraak over en die was afwijzend. Dat verhinderde niet dat het ook daar bleef voorkomen. Ook
werd wel eens bij voorbaat besloten om te loten. Veelal ging het om de keuze tussen twee personen, die als
gelijkwaardig werden beschouwd hoewel ook loten uit een groter aantal voorkwam.

Examinering door de classes
De Zeeuwse schoolorde van 1583 schreef voor dat de schoolmeesters examen moesten afleggen voor de
classes. Omdat de steden, die vertegenwoordigd waren in de Staten van Zeeland, van meet af aan stelden
dat zij niet vielen onder de werking van de provinciale schoolorde bleef het examen grotendeels beperkt
tot de schoolmeesters van de kleine steden en het platteland. Alleen in Vlissingen gaf de magistraat de
onderwijsgevenden in 1586 opdracht zich eerst te laten examineren door de kerkenraad, omdat de classis
niet tijdig genoeg vergaderde, en nadien bij de classis.72 Later kwam zo iets niet meer voor.
In ieder geval op het platteland en in de kleine steden waren de schoolmeesters als regel tevens voorzanger. De traktementen voor de voorzangers uit de geestelijke goederen werden uitbetaald in opdracht
69 GA Vlissingen, Hervormde gemeente te West-Souburg, inv.nr. 40 (5.12.1674-10.2.1675). GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente
te Haamstede, inv.nr. 43 (18.9, 11.10.1768). GA Hulst, Stad Hulst, inv.nr. 532p (3.1.1713). Zie ook bijlage 3.
70 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 3 (27.11.1680, 12.3.1681); Hervormde gemeente te Zonnemaire, inv.nr. 2
(24.7.1729). ZA, Doop- en trouwboek van Kleverskerke, met daarin kerkenraadsacta (12.7.1682). GA Hulst, Heerlijkheid Sint Jansteen, inv.
nr. 11 (25.10.1719).
71 Loten onder andere in Zonnemaire (1670), Grijpskerke (1673), Ouwerkerk (1681), Wemeldinge (1701), Biervliet (1710), Wissenkerke (1713),
Ovezande (1721), Colijnsplaat (1728), Zaamslag (1735), Baarland (1736), Nieuwerkerk (1767), Liefkenshoek (1772) en Noordgouwe (1787
en 1791). Loten in de Bijbel: Handelingen 1:23-26; Spreuken 16:33.
72 GA Vlissingen, Verz. S. van der Swalme, inv.nr. 5161 (2.10.1586); Kerkenraad Hervormde gemeente te Vlissingen, nr. 301 (25.12.1586) .

254

DE SCHOLEN SYN PLANTHOVEN VAN DE GEMEENTE

van Gecommitteerde Raden. Daarvoor moest door de classis een schriftelijk verzoek worden ingediend.
Zo doende kregen de classes het middel in handen om de schoolmeesters-voorzangers te dwingen om het
examen af te leggen. Omdat onder de voorzangers in de grote steden ook schoolmeesters waren, moest
ook een deel van de stedelijke schoolmeesters voor de classes verschijnen. Door de koppeling hoefden de
schoolmeesters, die geen voorzanger waren, niet voor de classes te verschijnen. Ook schoolmeesters in
kleine dorpen waar geen gereformeerde gemeente was en die daarom evenmin voorzanger waren, konden
zich daaraan onttrekken.73
De bepaling in de Zeeuwse schoolorde ging terug op de bestaande praktijk. Al in 1580 had de classis Zuid-Beveland bepaald dat nieuwe schoolmeesters examen moesten afleggen voor de classis of voor
twee of drie van de naburige kerkenraden van de plaats waar men iemand wilde benoemen. Twee jaar
later werd bepaald dat de aanstelling ter goedkeuring moest worden voorgelegd.74 In eigentijdse termen
heette dat het inbrengen en approberen van het beroep, net zoals dat het geval was bij predikanten. Goedkeuring van de aanstelling door de collegia qualificata en examinering van schoolmeesters-voorzangers
werd in alle Zeeuwse classes de gangbare praktijk. Zij behandelden deze verzoeken in hun vergaderingen,
onderzochten of aan de formaliteiten was voldaan en namen de schoolmeesters examen af.
De classis Tholen en Bergen op Zoom bleef aanvankelijk een uitzondering. Het examen is daar vermoedelijk pas in 1620 ingevoerd.75 De in dat jaar gehouden provinciale synode benadrukte het belang van
een goed toezicht op het onderwijs en noemde in dat kader het examen dat de classes moesten afnemen.
Toch had examinering in de classis Tholen weinig prioriteit. Het bleef later achterwege of het werd overgelaten aan de predikanten van nabijgelegen gemeenten, iets dat eerder de classis Schouwen-Duiveland
ook had gekend, maar dan alleen in spoedeisende gevallen. Vanaf 1708 conformeerde de classis Tholen
en Bergen op Zoom zich aan de andere Zeeuwse classes door het examen door en voor de classis plaats te
laten vinden.76
Een strak en uniform beleid paste in het streven van de Zeeuwse classes om greep te houden op het
onderwijs. Om eenheid te brengen in de wijze van aanvragen van goedkeuring besloot de classis Schouwen-Duiveland in 1623 dat alle verzoeken moesten worden gedaan door afgevaardigden van het collegium qualificatum, wat moest blijken uit een lastbrief, en door middel van het overleggen van een beroepsbrief.77 Deze gewoonte kwam ook in de andere classes in gebruik. Een dergelijke vaste procedure hielp bij
de door de classes gewenste eenduidigheid.
De beroepsbrief en de lastbrief, nogal eens gecombineerd in één document, werden nauwkeurig nagelezen. Daaruit moest blijken dat aan alle formaliteiten was voldaan. Was dat niet het geval, dan volgde een
terechtwijzing waarbij het kerkelijk recht uitgangspunt was. In 1662 werd ds. David Coorte door de classis
Walcheren vermaand na het inbrengen van het beroep op Daniel de Mol als schoolmeester en voorzanger
te IJzendijke. Hij had de akte, waarin het beroep was vastgelegd, eerst laten tekenen door de twee gedeputeerden van het College ’s Lands van de Vrije. De classis vond dit niet juist ‘en derhalven dat men hierin
met fatzoen en beleidt behoorde te vigileren’.78 Het beroep was volgens de classis primair een kerkelijke
zaak en daarom was het verlenen van voorrang aan de overheid ongewenst.
De bemoeienis van de classes gaf hun de gelegenheid, voor zover dat nodig was, schoolmeesters te beschermen. In 1646 werd Abraham van Merris gekozen als schoolmeester van Sint Laurens. In de beroeps-
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76

GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nrs. 2 (16.3.1661), 3 (3.1.1663), 5 (30.5.1752).
Bouterse, Classicale Acta, 385 (29.2.1580), 399 (10.9.1582).
Door het ontbreken van het tweede actaboek van de classis is geen zekerheid te geven.
ZA, Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nrs. 4 (7.10.1659, 5.11.1669). GA Tholen, Hervormde gemeente te Sint Maartensdijk, inv.nr. 2
(14.4.1662); Hervormde gemeente te Stavenisse, inv.nr. 2 (20.4.1671). GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nrs. 1
(26.10, 10.12.1611, 25.10, 27.11.1617, 20.11.1619, 2.1.1620, 22.2.1623), 2 (3.1.1652), 71.
77 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 1 (22.2.1623).
78 ZA, Classis Walcheren, inv.nrs. 4 (5.1.1662), 25 (23.12.1661).
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brief stond dat hij elk jaar om verlenging van zijn benoeming moest vragen. De classis Walcheren greep in
en wenste deze nieuwigheid niet te tolereren. Zij eiste dat de voorwaarde zou worden ingetrokken omdat
anders de verkiezing niet zou worden goedgekeurd. Tevens gaven ze opdracht dat in het actaboek van
Sint Laurens zou worden aangetekend dat de schoolmeester hiertoe niet verplicht was.79 Op de laatste
dag van het jaar 1751 was Adriaan Luijkenaar aangesteld als schoolmeester, voorzanger en koster in Nisse.
Hem werd de plicht opgelegd om binnen twee maanden te trouwen. De classis Zuid-Beveland besloot de
aanstelling goed te keuren mits deze voorwaarde geschrapt zou worden. Dat was uitsluitend vanwege het
principiële feit dat een dergelijke voorwaarde niet gesteld mocht worden. Luijkenaar was twee dagen voor
de vergadering van de classis, op 23 januari 1752, in het huwelijk getreden.
De gangbare procedure werd dat de benoemde schoolmeester zich bij de classis meldde, tegelijk met
het inbrengen van het ‘beroep’. Vooraf had de plaatselijke predikant hem ingelicht over wat van hem werd
verwacht.80 In de vergadering werd na het voorlezen en beoordelen van de beroeps- en de lastbrieven de
kandidaat binnengeroepen. Hij overlegde de attestatie waaruit bleek dat hij lidmaat en van onbesproken
gedrag was. Daarna werd de betrokkene door de preses het examen afgenomen door op te geven welk
hoofdstuk uit de Bijbel moest worden gelezen en welke psalm hij moest zingen. Ook kwam voor dat alleen een deel van het hoofdstuk moest worden gelezen en dat uit twee psalmen een of twee verzen werden gezongen. In de keuze van het Bijbelhoofdstuk en de psalmen was de predikant-examinator vrij. Het
werd de kandidaat daarbij niet al te gemakkelijk gemaakt. Zo werd nogal eens Romeinen 16 opgegeven,
met daarin persoonsnamen zoals Epénetus, Andronikus, Aristobulus, Tryféna, Tryfósa en Asynkritus.81
Om vast te stellen of de kandidaat goed kon schrijven, moest hij voorbeelden van zijn schrift laten
zien. Het sollicitatieboek kon daarvoor worden gebruikt. Op die wijze konden de classes zich overtuigen
van de kennis en kunde van de kandidaten ten aanzien van lezen en schrijven. De kennis van rekenen
werd nooit getoetst. Later, in de achttiende eeuw, werden de kandidaten ook onderzocht ten aanzien van
hun kennis van de geloofsleer, waarover hierna uitvoeriger. De classis Tholen en Bergen op Zoom was een
uitzondering want daar bleef het examen zich beperken tot voorzingen en voorlezen. Waren de stukken
in orde en was het examen naar tevredenheid, dan werd het ‘beroep’ goedgekeurd en de nieuwe meester
toegelaten tot het bekleden van zijn functie.
Vooral in Zuid-Beveland vonden gescheiden benoemingen plaats, dat wil zeggen dat de ambachtsheer
de schoolmeester benoemde en de kerkenraad een ander als voorzanger. In zulke gevallen werd alleen
de benoeming van de voorzanger ter goedkeuring voorgelegd aan de classis. Het examen beperkte zich
in een dergelijk geval tot lezen en zingen. Gebeurde het dat degene tot voorzanger werd benoemd die
in diezelfde plaats al eerder tot schoolmeester was aangesteld, dan omvatte het examen meestal niet het
onderzoek naar het schrijven. Daarentegen werden degenen waarvan alleen de benoeming als voorzanger ter goedkeuring werd voorgelegd, maar die tegelijkertijd door de ambachtsheren waren benoemd tot
schoolmeester, wel onderworpen aan het onderzoek naar het schrijven en de kennis van de geloofsleer.
De classis gaf daarmee een signaal af aan de ambachtsheren dat zij haar bevoegdheid onverkort wenste
te handhaven door hem als schoolmeester-voorzanger te examineren. Op analoge wijze werd gehandeld
bij stedelijke schoolmeesters die later voorzanger werden, hoewel het beleid daarin per classis verschillen
toonde.82
Van alle Zeeuwse classes was die van Schouwen-Duiveland het meest kritisch bij het afnemen van de
79 ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 3 (24.5.1646).
80 GA Noord-Beveland, Hervormde gemeente te Wissenkerke, inv.nr. 2 (23.3.1784).
81 ZA, Classis Walcheren, inv.nrs. 16 (5.8.1773, 7.5.1789), 17 (6.5.1790, 5.5.1791); Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 8 (2.10.1759,
12.4.1763); Hervormde gemeente te Koudekerke, inv.nr. 75. In de meeste gevallen werden het gelezen hoofdstuk en de gezongen
psalmen niet vermeld in de acta.
82 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 4 (3.10.1685); 6 (8.1.1704, 9.10.1708, 9.7.1709), 7 (8.5.1714, 8.1.1715).; Classis Tholen en Bergen op Zoom,
inv.nrs. 2 (5.7, 4.10.1633, 3.1.1634), 6 (21.1.1710, 1.4.1721). GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 4 (31.10.1730).

256

DE SCHOLEN SYN PLANTHOVEN VAN DE GEMEENTE

examens. Er werden regelmatig aanmerkingen gemaakt ten aanzien van kennis en kunde wat ertoe kon
leiden dat de goedkeuring een tijdelijk karakter had. Deze classis kweet zich ook met nauwkeurigheid
van haar taak waar het ging om het controleren van de attestaties van betrokkenen. Die mochten bijvoorbeeld niet te oud zijn. Even scherp was deze classis ten aanzien van de kleding van de schoolmeesters.
De eerste die daarmee te maken kreeg was de nieuwe schoolmeester van Zonnemaire, Isaack Fierens uit
Brouwershaven. Op zijn examen op nieuwjaarsdag 1631 had de classis niets aan te merken, maar dat gold
niet voor zijn kleding: ‘maer alsoo het faetsoen sijner cleederen wat vremt was, niet overeencomende met
het ampt eenes schoolmeesters, heeft hem den praeses [Godefridus Udemans, predikant te Zierikzee] uut
den naem van dese vergaderinge aengeseijt, dat sy de verkiesinge op syn persoon gedaen toestaet, mits
conditie dat hij het faetsoen synder cleederen ende cragen soude veranderen, dat hij oock den gouden
rinck daermede hij in dese vergaderinge was verschenen, soude afleggen’.83
In de jaren dertig van de zeventiende eeuw kwam het dragen van lang haar in zwang. De leden van
de classis Schouwen-Duiveland zagen het met lede ogen aan. Bij zijn examen kreeg Jan Robbertsen, de
nieuwe schoolmeester van Zonnemaire, in 1639 te horen dat volgens het Bijbelse voorschrift in 1 Korinthe
11:14 – Of leert u ook de natuur zelve niet, dat zo een man lang haar draagt, het hem een oneer is? – zijn
lange haar eraf moest. Hij diende dat zo spoedig mogelijk te doen. Hetzelfde verzoek, ‘met vriendelijckheyt’, kreeg Matthijs Goossens de Pauw, de nieuwe schoolmeester van Nieuwerkerk, in 1641 te horen.
Ook in preventieve zin werd gewaarschuwd. Pieter Fervaque werd in 1645 aangenomen als schoolmeester
in Dreischor mits de kerkenraad hem zou vermanen ten aanzien van zijn kleding en haarlengte als die
aanleiding zouden geven tot ontstichting. Na het overlijden van Godefridus Udemans in 1649 – hij was
een verklaard tegenstander van het lange haar – bleven zulke opmerkingen bij deze classis achterwege.
Kerkelijke ambtsdragers elders bleven bij hun bezwaren. Toen de classis Zuid-Beveland in 1672 een lijst
opstelde van de punten van reformatie behoorde daar ook de pracht en praal bij zoals de ‘nieuwe moden,
stoffen en couleuren, in lanckheijt des hairs, maeltijden, huijsraet en diergelijcke’. Nog in 1673 kreeg de
nieuwe schoolmeester van Vrouwenpolder, Francois Rubbens, de vermaning te horen om ‘sedich in sijn
gewaat sichselven [te] gedragen’.84
De Zeeuwse classes gingen af en toe ertoe over om de schoolmeesters-voorzangers niet meer te examineren in hun vergaderingen maar dat examen in een andere ruimte te laten afnemen door enkele predikanten. Dat gebeurde vooral bij een overvolle agenda. Vaak traden de jongste of de twee jongste predikanten als examinatoren op of werd dit, zoals in Schouwen-Duiveland, afgenomen door de predikant van de
plaats waar de schoolmeester was benoemd. De classis Tholen en Bergen op Zoom deed dat vanaf 1673, die
van Zuid-Beveland vanaf 1710, Walcheren vanaf 1718 en die van Schouwen-Duiveland in ieder geval vanaf
1768. Direct na het examen brachten de aangewezen predikanten rapport uit waarna de classis een beslissing nam. Bij de classis Walcheren ging het alleen om het beoordelen van het schrift en de geloofsleer. Daar
bleef het gewoonte dat het voorlezen en voorzingen door de kandidaat in de vergadering plaatsvond.85
Een principiële vraag was of een buiten Zeeland of het classicaal ressort toegelaten schoolmeester wel
of geen examen moest afleggen als hij binnen de classis werd benoemd. Aanvankelijk werd dat niet gevergd. Handhaving van het kerkelijk recht leidde tot een strakker beleid. Daarom werd die vraag vanaf
83 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nrs. 1 (31.5, 28.6, 20.8.1614, 26.10.1616, 22.2, 25.10.1617, 11.11.1620, 25.8.1621,
27.4.1622, 27.3.1624, 1.1.1631), 3 (27.10, 10.11.1683); Hervormde gemeente te Burgh, inv.nr. 1 (7.12.1723). Uil, ‘De Nadere Reformatie en
het onderwijs in Zeeland’, 18.
84 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 2 (16.3.1639, 4.9.1641); Hervormde gemeente te Dreischor, inv.nr. 1
(28.4.1645). ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 3 (19.7.1672); Classis Walcheren, inv.nr. 6 (12.10.1673). Fieret, Udemans, 99-102; Roberts,
Sex and Drugs before Rock ‘n’ Roll, 50-53; Uil, ‘Een Nieuwerkerkse schoolmeester en het lage haar’, 9-10; Uil, ‘De Nadere Reformatie en het
onderwijs in Zeeland’, 18; De Vries, ‘Zeventiende-eeuwse haarkloverijen’, 165-180.
85 ZA, Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 4 (11.4.1673); Classis Walcheren, inv.nr. 11 (6.1.1718); Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 6
(21.10.1710). GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Haamstede, inv.nr. 43 (11, 25.10.1768). Het preciese jaar van invoering
bij de Classis Schouwen-Duiveland is door het ontbreken van het betreffende actaboek onbekend.
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de jaren dertig van de zeventiende eeuw bevestigend beantwoord.86 Gaandeweg werd duidelijk hoe gehandeld moest worden. Schoolmeesters die examen hadden afgelegd voor een Zeeuwse classis of voor een
classis elders werden niet opnieuw geëxamineerd. Alle overigen moesten wel het examen afleggen, ongeacht of ze elders als schoolmeester werkzaam waren geweest. Daarin werd dusdanig consequent en effectief gehandeld dat er geen mazen in het net ontstonden en corrigerend werd opgetreden als het examen
om een of andere reden achterwege was gebleven. In 1765 begon de classis Tholen en Bergen op Zoom haar
beleid te wijzigen. Vanaf dat jaar moesten ook degenen, die al eerder bij een andere classis examen hadden
afgelegd, dit nogmaals doen. De reden voor deze beleidswijziging wordt niet vermeld. Aan het eind van
de achttiende eeuw is bij de classis Walcheren op te merken dat er ruimte kwam voor een pragmatische
insteek als de schoolmeesters elders al eerder waren geëxamineerd in het bijzijn van predikanten. In een
dergelijk geval werd weleens van een classicaal examen afgezien.87
Werden schoolmeesters bij dergelijke examens wel eens afgewezen? Dit is, voor zover valt na te gaan,
slechts eenmaal gebeurd. In 1625 werd de kandidaat voor Oudelande zo onbekwaam bevonden in het lezen, dat de benoeming werd afgekeurd. Als enige heeft de classis Schouwen-Duiveland schoolmeesters
voorwaardelijk toegelaten of ingestemd met een tijdelijke benoeming. Voor de laatste keer gebeurde dat
in 1627. Het examen door de classes was in zekere zin een herhaling van hetgeen al plaatselijk was getoetst.
Dat vrijwel alle voorgedragen personen de classicale examens met een positieve uitslag hebben afgelegd,
bevestigt dat de selectie op lokaal niveau effectief was. Dit afgezien van de opmerkingen die incidenteel
werden gemaakt waaruit blijkt dat de examens niet louter een formaliteit waren. Diverse schoolmeesters
kregen te horen dat zij zich verder moesten bekwamen.88 Die aanmerkingen waren signalen om uitsluitend bekwame kandidaten voor te dragen.
Franse schoolmeesters werden benoemd door de magistraat of, indien de functie van voorzanger eraan verbonden was, door het collegium qualificatum. De Waalse kerken kenden geen classes en daardoor
ook geen classicaal examen voor hun schoolmeesters-voorzangers. Slechts Nederduitse schoolmeesters,
die tevens Franse les gaven, verschenen daarom voor de classes van de Nederduitse Gereformeerde kerk,
als zij tevens als voorzanger werden aangesteld. Aan de kennis van het Frans werd vrijwel nooit aandacht
geschonken. Het enige geval waar dat wel het geval was betreft Jan Bovijn, in 1659 benoemd tot schoolmeester en voorzanger in Aardenburg. Hij moest ook dienst doen als door een van de twee predikanten in
het Frans werd gepreekt.89
De Zeeuwse classes onderscheidden zich van die in andere gewesten. In Holland was een aanstelling niet onderworpen aan de goedkeuring van de classes en was een examen niet gebruikelijk. De
classes werden alleen betrokken bij situaties waarin de kerkenraden niet gekend waren. Dat de bemoeienis van de classes aanmerkelijk intensiever was hadden de Zeeuwse kerkelijken vooral te danken aan de school- en de kerkorde. Wat dat betreft, lijkt de positie van de Zeeuwse Gereformeerde
kerk beter vergelijkbaar met die in Utrecht. Daar werden aspirant-schoolmeesters vanaf 1619 ook
geëxamineerd door de classes. Maar het examen daar boette aan belang in doordat het, net zoals in
Groningen, slechts incidenteel werd afgenomen. De reden was dat veelal volstaan werd met een vergelijkend examen op lokaal niveau. Elders, zoals in Gelderland, examineerden de classes eveneens
86 ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 3 (1.12.1639). GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 1 (18.5.1633).
87 ZA, Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nrs. 5 (3.10.1684, 4.7.1690), 8 (16.4.1765); Classis Walcheren, inv.nrs. 14 (4.12.1749), 15 (1.8.1765),
16 (4.11.1784, 6.12.1787), 33 (1.11.1784); Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 10 (10.10.1747); Hervormde gemeente te Cadzand, inv.nr. 2 (17.1019.11.1784). GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nrs. 1 (18.5.1633), 2 (31.10.1640), 3 (16.5, 25.7.1663, 24.2.1666,
30.11.1667, 28.5.1670, 5.11.1681), 74 (hoofdstuk 13, art. V); Hervormde gemeente te Zonnemaire, inv.nr. 1 (26.3.1663).
88 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 265 (3.5.1625); Classis Walcheren, inv.nrs. 2 (8.11.1635), 6 (19.12.1675), 16 (7.3.1770); Classis ZuidBeveland, inv.nr. 7 (13.5.1721). GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nrs. 1 (4.12.1612, 31.7, 4.9.1613, 26.5.1627,
28.6.1628), 4 (26.10.1734, 22.2.1735).
89 ZA, Classis Walcheren, inv.nrs. 4 (19.6.1659), 24 (4.6.1659); Hervormde gemeente te Aardenburg, Acta kerkenraad, 1648-1678 (13.5,
5.7.1659). GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 3 (3-5.6.1659).
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nieuwe schoolmeesters, maar was dat beperkt tot het platteland.90
De Staten-Generaal hadden in het schoolreglement bepaald dat de in de Generaliteitslanden benoemde schoolmeesters examen moesten afleggen voor de classes. Gaf deze bepaling binnen het Staats-Vlaamse
ressort van de classis Walcheren geen problemen, in de classes Zuid-Beveland en Tholen en Bergen op
Zoom was dat wel het geval. Daar weigerden schoolmeesters. Het middel om hen daartoe te dwingen kregen de classes in 1709. De Raad van State schreef toen voor dat elke schoolmeester een attestatie moest
overleggen van de classis dat hij had voldaan aan zijn plichten. Alleen na vertoon van deze attestaties
mochten de rentmeesters en ontvangers de toelagen aan de schoolmeesters uitbetalen. De classes Zuid-Beveland en Tholen en Bergen op Zoom voor het Staats-Brabantse deel grepen dit aan om schoolmeesters,
die geen examen wilden afleggen, daartoe te dwingen. Wie zich niet bij de classis meldde, kreeg geen
attestatie. Als gevolg daarvan legden in 1710 Willem van der Hegge en Pieter Koeke en in 1711 Adriaen Robbijt, schoolmeesters van respectievelijk Sint Jansteen, Hengstdijk en Ossenisse, examen af voor de classis
Zuid-Beveland. Koeke was op dat moment al zeventien jaar in functie, Robbijt zelfs twintig jaar. Van der
Heggen daarentegen was het jaar ervoor in dienst getreden. Net zoals altijd stelde de classis zich ook nu op
het standpunt dat alleen examen kon worden afgenomen bij hen waarvan de aanstelling ter goedkeuring
was voorgelegd. Daarom wilde de classis aanvankelijk dat dit alsnog zou gebeuren. Na klachten van de
betrokken schoolmeesters gaf de Raad van State aan de classis te kennen dat zij dit niet accepteerde. De
classis ging niettemin, evenals de andere twee, door met het examineren van schoolmeesters.91
De classes hielden strak vast aan de formaliteiten en bewaakten de procedures om zo hun eigen positie
te consolideren. Die strakke regels overleefden zichzelf vanaf het midden van de achttiende eeuw. De geruchtmakende kwestie rond de goedkeuring van de benoeming van de schoolmeester van Krabbendijke
in 1741 luidde een nieuwe periode in. In de beroepsbrief van het collegium qualificatum vond de classis
Zuid-Beveland diverse ‘defecten’, die aanleiding waren de predikant te vragen een beter stuk in te dienen.
Desgevraagd somde de classis die gebreken op: uit het stuk bleek niet dat de schoolmeester en voorzanger
ook beroepen was als koster, uit de aanhef bleek niet dat het stuk gericht was aan de classis, de gebruikelijke zegenwens voor de classis ontbrak, er stond niet in dat de leden van het collegium qualificatum waren geconvoceerd met een ‘overnachtse wete’ (dat wil zeggen dat ze tenminste een dag van tevoren waren
uitgenodigd voor de vergadering), er stond niet in wanneer de vergadering had plaatsgevonden, evenmin
was de plaats van de vergadering vermeld, er stond ook niet in dat de vergadering met gebed was gesloten
en ten slotte ontbrak de handtekening van de predikant.
Hoewel dergelijke zaken op soepele wijze konden worden opgelost, was aan deze manier van behandeling niet vreemd dat het optreden van de nog jonge predikant, ds. Arnoldus Sandvlucht, aanleiding gaf
tot irritatie. Zo werd het de dominee kwalijk genomen dat hij het aanbod van een van de oudere predikanten om hem behulpzaam te zijn bij het opstellen van de beroepsbrief, van de hand had gewezen. Ook nam
de classis het hoog op dat de benoemde, Guiliame Caljouw, in dienst was getreden als voorzanger zonder
het examen te hebben afgelegd. De classis besloot de gehele kerkenraad onder censuur te plaatsen en de
schoolmeester te verbieden als voorzanger dienst te doen. De kwestie escaleerde zodanig dat de classis zelf
een waarnemend voorzanger wilde benoemen. De twee gevraagde personen gingen er niet op in. Ook de
kerkenraad liet verstek gaan voor wat betreft de uitoefening van hun functies. Als gevolg daarvan bleven
tijdens de kerkdiensten de kerkenraadsbanken leeg. Er werd niet voorgelezen en het zingen bleef achterwege. Deze uitzonderlijke situatie was voor de classis Zuid-Beveland aanleiding advies te vragen aan

90 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 6 (28.8.1781). Abels en Wouters, Nieuw en ongezien, II, 360; Boekholt, Het
lager onderwijs in Gelderland, 20; De Booy, Weldaet der scholen, 17, 97; Bottema, Naar school in de Ommelanden, 42-44; Van der Hoeven,
‘Schoolmeesters binnen de classis Schieland’, 54, 70;
91 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 6 (20.8, 2, 8, 29.10.1709, 1, 7, 28.1, 20.5, 2.7, 21.10.1710), 7 (6.5.1711), 14 (26.10.1709), 63 (24.2.1710), 88.
Wiltens, Kerkelyk Plakaat-boek, I, 476, 490; II, 489.
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de andere Zeeuwse classes. Die hielden zich op de vlakte of reageerden veel te laat. Uiteindelijk grepen
Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland in. Zij gaven de classis en het collegium qualificatum
opdracht zich inschikkelijk op te stellen en hun medewerking te verlenen om de vereiste goedkeuring te
verkrijgen. Uiteindelijk eindigde de affaire in 1743 met het vertrek van Caljouw naar ’s-Gravenpolder.92 De
afloop van deze zaak houdt onlosmakelijk verband met de tanende invloed van de classes. Een dergelijke
formele en autoritaire houding was in de ogen van de overheid niet meer toelaatbaar.

Kennis van de gereformeerde leer
Aanvankelijk werd bij de selectie van kandidaten en de examinering door de classes niet de kennis van de
geloofsleer onderzocht. De overlegde attestatie waaruit bleek dat de betrokkene belijdenis had afgelegd,
werd voldoende geacht. Slechts af en toe kreeg dit aandacht. Zo werd Jonas Minnaert, de nieuwe schoolmeester van Stavenisse, in 1635 onderzocht ‘in syn geloove’. In 1656 stond de classis Walcheren stil bij de
vraag of het examen van aspirant-schoolmeesters gehandhaafd moest blijven in de huidige vorm en met
name of de classis zich niet beter op de hoogte diende te stellen van hun kennis om de jeugd te onderwijzen in de gereformeerde leer. De classis besloot niets te wijzigen. Het onderzoek naar de kennis van de
religie was en bleef de verantwoordelijkheid van de kerkenraden.93
De steeds vaker voorkomende afwijkingen van de gereformeerde leer waren aanleiding voor de classes om te besluiten voortaan de schoolmeesters ook te examineren in de kennis van de gereformeerde
geloofsleer. De classis Zuid-Beveland nam dat besluit als eerste in 1693. De classis Walcheren volgde in
1699 en de classis Schouwen-Duiveland in 1727. In 1732, bij gelegenheid van het examen van de nieuwe
schoolmeester van Liefkenshoek, stelden enkele predikanten in de classis Tholen en Bergen op Zoom voor
om ook daar het examen uit te breiden tot de geloofsleer. Het voorstel werd in overweging genomen, maar
een besluit bleef achterwege.94 Er was geen behoefte aan en daarmee bleef deze classis de enige die geen
onderzoek naar de kennis van de gereformeerde leer instelde.
In voorkomende gevallen werden nieuwe schoolmeesters aangemaand meer ijver te tonen in de studie. Nicolaus Allart, in 1737 benoemd tot schoolmeester van IJzendijke, werd door de classis toegelaten,
‘dog onder beding dat hij door eigen ondersoek en naarstig gebruik van het onderwijs zijner leeraren
zoude tragten te vorderen in de kennis van de leere der waarheid’.95 Soortgelijke opmerkingen kregen Jan
Scheurkogel in 1776 en Pieter Bon in 1777 te horen van de classis Schouwen-Duiveland bij hun toelating
als schoolmeester van Noordwelle en van Zonnemaire. Dat de eerste ondermeester was geweest in Schiedam en de tweede schoolmeester in Nieuwerbrug, was geen vrijwaring tegen deze aanmerkingen.
De twee gevallen waren voor de classis Schouwen-Duiveland aanleiding stil te staan bij de vraag of
men de schoolmeesters niet moest verplichten tot meer studie van de geloofsleer en het volgen van de
catechisaties bij hun predikant. Inderdaad ging de classis over tot maatregelen nadat ze gehoord had dat
Pieter Bon zich niet had gemeld bij zijn predikant. Jan Scheurkogel kon zich er nog achter verschuilen
dat in zijn standplaats de predikantsplaats vacant was. De classis bepaalde dat Bon zich moest melden
bij de nieuwe dominee van Zonnemaire en Scheurkogel moest, zodra de predikant daar was gearriveerd,
door zijn kerkenraad worden verplicht tot het antwoorden in de openbare catechisatie. Voortaan zouden
nieuwe schoolmeesters nauwkeurig worden geëxamineerd in de kerkleer. Werden ze daarin onvoldoende
92 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 735 (7.5, 7.6, 1.8.1742), 736 (9.2.1743), 1368 (7.5, 5.6, 21.7.1742); Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 9 (4.1.174111.2.1744), 18, 33 (4.12.1740, 6.8.1741, 27.3.1742), 63 (20.10.1741-7.8.1742), 35 (7.5, 7.6.1742), 63 (20.10.1741, 20.2, 10.4, 29.5, 4.9.1742), 99;
Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 7 (3.4, 3.7.1742); Classis Walcheren, inv.nr. 27 (nr. 1338, 30.10.1741). GA Schouwen-Duiveland,
Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 5 (21.11.1741, 27.3.1742);
93 ZA, Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 2 (3.6.1635); Classis Walcheren, inv.nr. 4 (2.12.1655, 17.2.1656).
94 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 5 (7.7.1693), 6 (8.10.1698); Classis Walcheren, inv.nr. 9 (5.2.1699); Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.
nr. 7 (7.10.1732). GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 4 (28.2.1727).
95 Soortgelijke aanmerkingen bij de nieuwe schoolmeesters van Biervliet (1703), Hoek (1704) en Zaamslag (1705). ZA, Classis Walcheren, inv.
nrs. 9 (2.8.1703, 3.1, 7.2, 1.5.1704, 25.6, 2.7, 1, 8.10.1705), 13 (4.9.1737). Van der Baan, Zaamslag, 377-378.
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bevonden, dan zouden hun traktementen niet worden aangevraagd, net zo lang tot ze bij een volgend
examen voldoende blijken van hun kennis gaven. Deze maatregel trof doel want in het vervolg bleken
de meesten over voldoende kennis te beschikken. De extra aandacht van de classis voor dit onderdeel van
het examen leidde er ook toe dat schoolmeesters die op dit punt uitblonken een compliment kregen. Een
dergelijke pluim kreeg Jacobus Appel, in 1778 aangesteld als schoolmeester van Oosterland. Unaniem was
de classis tevreden over zijn ‘bisondere kundigheid in de leer der waarheid’.96
Schoolmeesters die al in functie waren, maar niet voldoende vertrouwd bleken te zijn met de geloofsleer werden met kritiek bejegend. In 1748 legde Leopold Hallo examen af als schoolmeester van Terneuzen. Hij was eerder Frans schoolmeester in Aardenburg en werd in de geloofsleer ‘zeer onkundig’ bevonden. Dat was voor de classis Walcheren aanleiding hem een maand de tijd te geven om zich te oefenen.
Toen Hallo zich voor de tweede maal meldde, was zijn kennis nauwelijks verbeterd. De classis besloot ter
wille van de voortgang van het onderwijs Hallo toe te laten tot zijn functie, maar hij moest zich een half
jaar oefenen en dan opnieuw voor de classis verschijnen. Was zijn kennis nog niet toegenomen, dan zou de
benoeming worden afgekeurd. Op 1 mei 1749 legde Hallo opnieuw examen af. Dit keer was het resultaat
voldoende, zij het dat hij de aanbeveling meekreeg verder te studeren. Ook in de classis Zuid-Beveland
werden in de achttiende eeuw aanmerkingen gemaakt op de kennis van de geloofsleer. Krijn van der Linde, in 1774 benoemd als schoolmeester van Baarland, diende zich een jaar lang door zijn predikant te laten
onderwijzen waarvan deze verslag moest doen aan de classis.97 Toch waren dit uitzonderingen want de
meeste schoolmeesters konden aantonen dat hun kennis voldoende was.
De voorbeelden illustreren dat de classes in het kader van de examinering waakzaam waren en op die
wijze toetsten dat schoolmeesters werden toegelaten die goed gereformeerd waren. De intensivering van
de aandacht voor kennis van de geloofsleer kan niet los worden gezien van het strategische beleid van de
classes. Door het classicale examen uit te breiden en hun autoriteit te laten gelden, probeerden zij zo veel
als mogelijk was greep te houden op het onderwijs. Dat dit, ondanks dreigende taal, niet culmineerde in
afwijzingen is even veelzeggend. Dat zou hebben geleid tot conflicten met de overheid waarbij de kerkelijke organen de verliezers waren. Even veelzeggend was het feit dat de meesten al in dienst getreden waren
voordat zij het classicale examen aflegden.

Ondertekening van de Formulieren van enigheid
Om nieuwe schoolmeesters te binden aan de gereformeerde leer bepaalden de nationale synodes, die in
1574 en 1581 werden gehouden, dat zij de Nederlandse geloofsbelijdenis moesten ondertekenen, of, zoals
in die van 1586 werd bepaald, de Heidelbergse catechismus. De Zeeuwse synode van 1591 had datzelfde
bepaald maar alleen de rectoren genoemd. Tijdens de nationale synode van Dordrecht in 1618/1619 was besloten dat schoolmeesters en rectoren beide belijdenisgeschriften moesten tekenen, alsmede de artikelen
tegen de remonstranten. Deze drie documenten stonden voortaan bekend als de ‘Formulieren van enigheid’. De Staten-Generaal sloten zich in hun schoolreglement van 1655 aan bij deze kerkelijke regels door
de schoolmeesters op te dragen de geloofsbelijdenis en de catechismus te ondertekenen.98 Door middel
van hun handtekening verklaarden de schoolmeesters dat de Formulieren van enigheid overeenkwamen
met Gods Woord en dat ze die leer zouden verdedigen en leren aan hun scholieren. Wie daarmee in strijd
handelde, zou worden afgezet.
Hoe de Zeeuwse classes in het begin met dit voorschrift zijn omgegaan, kunnen we alleen nagaan voor
die van Tholen en Bergen op Zoom en van Zuid-Beveland omdat van deze twee de oudste acta bewaard
96 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 6 (27.8.1776, 27.5, 26.8, 14.10.1777, 13.10.1778).
97 ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 14 (3.10, 7.11.1748, 1.5.1749); Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 12 (11.10.1774).
98 Bakhuizen van den Brink, De Nederlandse belijdenisgeschriften, 50; Reitsma en Van Veen, Acta, 24; Rutgers, Acta van de Nederlandsche
Synoden, 247, 390, 499; Wiltens, Kerkelyk Plakaat-boek, I, 479; II, 489.

4 ONDERWIJSGEVENDEN

261

bleven. Vanaf de oprichting in 1586 kende de classis Tholen de ondertekening door de schoolmeesters van
de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Omdat deze classis was afgesplitst van die van Schouwen-Duiveland is
het waarschijnlijk dat ook daar de schoolmeesters tekenden. De classis Zuid-Beveland besloot op 5 januari
1587 dat alle schoolmeesters de Nederlandse Geloofsbelijdenis moesten ondertekenen. De twee predikanten die de gemeenten zouden bezoeken in het kader van de tegelijkertijd ingestelde visitatie, moesten
zorg dragen voor de ondertekening.99
Na de Dordtse synode van 1618/1619 werd het ondertekenen van de drie Formulieren van enigheid door
schoolmeesters ingevoerd in de classes Tholen en Bergen op Zoom, Schouwen-Duiveland en Zuid-Beveland. Dit gebeurde naar aanleiding van de Provinciale synode, die in 1620 in Goes was gehouden, en die de
ondertekening van de formulieren door de predikanten verplicht had gesteld. De classes breidden deze
verplichting uit tot de schoolmeesters.100 Deze besluiten hielden vooral verband met het weren van remonstranten, die op de Synode van Dordrecht in 1619 waren veroordeeld. Weigeringen om te tekenen
kwamen, in tegenstelling tot in Holland, voor zover bekend, bij de Zeeuwse classes niet voor. De ondertekening gebeurde door het plaatsen van de handtekeningen op blanco bladen die achterin het classikale
exemplaar van de Formulieren waren meegebonden.101 De classis Walcheren legde het synodale besluit
zonder opgaaf van redenen naast zich neer. Klaarblijkelijk heeft deze classis daaraan geen waarde gehecht.
Nadat de classis Zuid-Beveland daarop had aangedrongen, conformeerde de classis Walcheren zich pas
vanaf 1805 aan de andere classes.102
Het ondertekenen van de Zeeuwse schoolorde kwam vrijwel niet voor. Voor zover bekend gebeurde
dat alleen in 1589 door de schoolmeesters en schoolvrouwen in Vlissingen.103 In 1618 besloot de classis
Zuid-Beveland om de schoolmeesters op te dragen ook de Zeeuwse kerkorde te ondertekenen, zoals de
predikanten al eerder hadden gedaan. De Zeeuwse synode, die eerder dat jaar was gehouden in Zierikzee,
had daarop aangedrongen. In 1621 bepaalde ook de classis Schouwen-Duiveland dat schoolmeesters het
Zeeuwse schoolreglement moesten ondertekenen, iets dat daar al eerder was gedaan.104 Deze classikale
besluiten werden, voor zover te achterhalen valt, niet geëffectueerd. Schoolmeesters waren zonder meer
gebonden aan deze reglementen. De ondertekening had geen toegevoegde waarde.
Het tekenen van de Formulieren was van meet af aan vrijwel steeds beperkt tot de schoolmeesters
waarmee de classes bemoeienis hadden in het kader van de goedkeuring van hun aanstelling. Ook de rector van de Latijnse school te Goes tekende, zoals de synode had bevolen. Maar Franse schoolmeesters en
een deel van de Nederduitse schoolmeesters in de steden vielen erbuiten. Ook latere rectoren tekenden
niet. Daarnaast hebben de drie classes het ondertekenen regelmatig laten versloffen.105 In de loop van de
zeventiende eeuw bleef het in de classis Tholen zelfs achterwege. Aan het eind van de zeventiende eeuw en
in het begin van de achttiende eeuw werd het ondertekenen van de formulieren opnieuw actueel vanwege

99 ZA, Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 1 (1.9.1586, 13.7.1587, 2.7.1601, 7.11.1602). Bouterse, Classicale Acta, 425 (5.1.1587).
100 ZA, Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 2 (6.10.1626); Handschriftenverzameling, inv.nr. 265 (19.4.1621). GA Schouwen-Duiveland,
Classis Schouwen-Duiveland, inv.nrs. 1 (29/30.7.1615, 25.3, 29.4.1620, 28.4, 30.6, 28.7, 27.10.1621, 25.2.1632), 2 (30.4.1636, 8.1.1654).
Reitsma en Van Veen, Acta, 172, 187-188.
101 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 44. Het exemplaar van de Classis Schouwen-Duiveland berust in het archief van de kerkenraad van de
Hervormde gemeente te Zierikzee, inv.nr. 82. De bladen met de handtekeningen zijn voor een deel verloren gegaan. Het register van
de Classis Tholen en Bergen op Zoom ontbreekt in het betreffende archief, in tegenstelling tot het exemplaar voor de predikanten en
proponenten.
102 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 12 (7.4.1801); Classis Walcheren, inv.nr. 47. Het ondertekenen bleef in gebruik tot de invoering van het
algemeen reglement voor de Nederlandse Hervormde kerk in 1816.
103 GA Vlissingen, Kerkenraad Hervormde gemeente te Vlissingen, nr. K 301 (24.1.1589). In 1591 besloot de kerkenraad van Terneuzen
en Hoek dat de schoolmeesters van beide plaatsen de Zeeuwse schoolorde moesten ondertekenen. Of dat gebeurde blijkt niet. ZA,
Hervormde gemeente te Hoek, inv.nr. 1 (2.2.1591).
104 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 265 (1.10, 31.12.1618, 2.4.1619). GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 1
(28.4.1621). Reitsma en Van Veen, Acta, 145.
105 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 265 (4.7.1639, 10.7.1663); Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 44. Van Lieburg, Een eiland na de Reformatie,
184.
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Twee pagina’s uit de Formulieren van enigheid van de classis Schouwen-Duiveland met handtekeningen van schoolmeesters (GA Schouwen-Duiveland, Zierikzee, Kerkenraad Hervormde gemeente te Zierikzee, inv.nr. 82).

de afwijkende leerstellingen, die binnen de Gereformeerde kerk opgang maakten. Dit ‘libertinisme’ werd
heftig bestreden door de Zeeuwse classes, die zich voor steun wendden tot de Staten. Tot de gevraagde
maatregelen behoorde het verplichten van de rectoren en schoolmeesters tot ondertekening van de formulieren op straffe van afzetting. De Staten gingen desgevraagd in 1718 niet verder dan uit te spreken dat
zij wensten dat gehandeld zou worden in overeenstemming met de kerkorde.106
Hoewel de ondertekening door deze ontwikkelingen een nieuwe impuls kreeg bleven de classes er
ambivalent mee omgaan. Dat blijkt uit het feit dat het opnieuw regelmatig werd versloft en inhaalacties
moesten plaatsvinden. Bij een dergelijke actie in 1768 door de classis Schouwen-Duiveland tekenden negentien schoolmeesters die tot dusverre nalatig waren geweest. De eerste die tekende was Johannes Drubbels, die in 1725 schoolmeester in Zierikzee was geworden. Cornelis Pieterse van de Hoeck, schoolmeester
in Serooskerke, was al 45 jaar in functie voordat hij de Formulieren tekende. Deze classis ging, als enige, er
toe over om Nederduitse schoolmeesters die geen classicaal examen hadden afgelegd, toch de formulieren
te laten tekenen. Die plicht was vastgelegd in de wetten van de classis en gold voortaan ook voor de rector
van de Latijnse school in Zierikzee. Bij de herziening van deze wetten in 1786 werd de ondertekening door
de rector wel als wenselijk beschouwd, maar niet als plicht in tegenstelling tot de schoolmeesters.107
De Zeeuwse classes waren in de toepassing van de ondertekening niet consequent. Hoewel ze daarin

106 ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 39 (11.2.1718); Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 6 (4.7, 3.10.1713, 2.1.1714). GA SchouwenDuiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1718 (11.2; p. 92-93, 113-114).
107 GA Schouwen-Duiveland, Kerkenraad Hervormde gemeente te Zierikzee, inv.nr. 7 (30.11, 17.12.1767, 18.1.1768); Classis SchouwenDuiveland, inv.nrs. 6 (30.5, 29.8.1786), 72 (hoofdstuk 4, art. 5), 74 (hoofdstuk XIII, art. 6). Krom bepleitte de ondertekening in Verhandelingen
Zeeuwsch Genootschap, 1782, 191-193.
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niet alleen hebben gestaan, lijkt het dat aan het ondertekenen van de Formulieren van enigheid in andere
gewesten beter de hand werd gehouden, zoals in Holland en Utrecht. Daar en elders waren het vooral de
plattelandsschoolmeesters die tot ondertekening overgingen, net zoals in Zeeland. Ook in de Generaliteitslanden van de Meierij van ’s-Hertogenbosch en de Landen van Overmaze kreeg dit meer aandacht
dan in Zeeland.108 Wat dat betreft was de classis Walcheren zonder meer nalatig met betrekking tot de
schoolmeesters in Staats-Vlaanderen. De classis Zuid-Beveland hield hieraan beter de hand. Daar werkte
aan mee dat het onderzoek of schoolmeesters wel of niet getekend hadden, onderdeel uitmaakte van de
visitatie door deze classis. Daarom hebben diverse schoolmeesters uit Hulst en het Hulsterambacht het
register getekend, zij het niet alle.109
Het niet op consistente wijze omgaan met de ondertekening wijst op slordigheid. Maar ook duidt het
erop dat de waarde ervan betrekkelijk was, te meer daar slechts een deel van de onderwijsgevenden tekende. De ondertekening lijkt meer een object te zijn geweest van kerkelijk prestige dan een middel tot
handhaving van de kerkleer. De terughoudendheid van de overheid om de classes ruggensteun te geven,
illustreert dat deze er geen behoefte aan had de macht van de kerken uit te breiden.

Examinering in de grote steden in Zeeland
Ook de stedelijke besturen gingen over tot het afnemen van examens. Naast de daaraan gevoelde behoefte,
kan ook het classicale examen hen daartoe geïnspireerd hebben. Het examineren werd toegepast in het
kader van het beoordelen van aanvragen tot toelating als schoolmeester en schoolvrouw. Door middel van
deze examens werd getoetst of de kennis en kunde van de vakken waarin zij onderwijs gingen geven voldoende waren. Het ging daarbij bij de Nederduitse schoolmeesters om spellen, lezen, schrijven, cijferen
en psalmzingen. Het lezen vond plaats uit zowel gedrukte als geschreven stukken. De beoordeling van
het schrijven gebeurde veelal aan de hand van de overlegde schrijfproeven. In de achttiende eeuw werd
ook de kennis van de gereformeerde geloofsleer onderzocht. Vanaf de tweede helft van die eeuw kon ook
de geografie en het zingen onderdeel van het examen zijn. Bij het examen voor de schoolvrouwen ging
het om spellen, lezen van allerlei soorten letters en vanaf de achttiende eeuw ook de beginselen van de
geloofsleer.110
In Middelburg was het examineren en toelaten van Franse en Nederduitse schoolmeesters en schoolvrouwen opgedragen aan het bestuur van het schoolmeestersgilde en aan scholarchen; daarover uitvoeriger in de volgende paragraaf. Met Middelburg als voorbeeld verzochten de Zierikzeese schoolmeesters
in 1655 ook een gilde te mogen oprichten. Voor zover valt na te gaan, waren er op dat moment vier Nederduitse meesters en een Franse schoolmeester. Het verzoek ging voor advies naar de scholarchen. Dat
leidde niet tot een besluit.111 In formele zin werd het gilde vier jaar later, in 1659, opgericht door middel
van de vaststelling van het schoolreglement in dat jaar. Vanwege het geringe aantal onderwijsgevenden is
het niet gekomen tot de effectuering.
In Zierikzee, Goes, Veere en Vlissingen werden de examens voor Nederduits schoolmeester afgenomen
door de scholarchen of opzieners. Op basis van de uitkomst beslisten zij over toelating of gaven advies
daarover aan de magistraat. Consequent daarin waren ze zeker niet. In Goes bleef het examen vaak achterwege en elders kon in voorkomende gevallen ook zonder een examen besloten worden tot toelating.
In Vlissingen waren schoolmeesters-voorzangers die door de classis waren geëxamineerd, vrijgesteld,
108 Abels en Wouters, Nieuw en ongezien, II, 300-301, 360, 364; Boekholt, Het lager onderwijs in Gelderland, 20-21; De Booy, Weldaet der scholen,
16-17; De Booy, Kweekhoven der wijsheid, 70, 129; Van der Hoeven, ‘Schoolmeesters binnen de classis Schieland’, 55-56; Munier, ‘Over
onderwijs en onderwijzers in de Landen van Overmaze’, 80-83; Roosenboom, De dorpsschool in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 96-97.
109 NA, Raad van State, inv.nr. 751 II (Verslag visitatie Classis Zuid-Beveland, 29.7.1721). ZA, Classis Zuid/Beveland, inv.nr. 44.
110 Veere, 1752. ZA, Stad Veere, nr. 1766 (25.10.1754); Scholarchen Veere, Resoluties (8.1.1755, 11.5.1756, 21.6.1760, 12.1.1768). GA Vlissingen,
Stad Vlissingen, inv.nr. 2930.
111 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 4 (26.7.1655).
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evenals ondermeesters. Dat laatste was in het verleden anders want Vlissingen was, voor zover bekend, de
enige stad waar volgens het schoolreglement van 1603 ook ondermeesters en ondermeesteressen verplicht
waren examen af te leggen. In Vlissingen werden schoolvrouwen niet geëxamineerd, in Veere en Zierikzee
wel en ook in Goes was dit vanaf 1768 voorgeschreven. Voor zover predikanten deel uitmaakten van het
college van scholarchen was het gebruikelijk om de examinering aan hen op te dragen. In de praktijk was
het een van hen die het examen afnam.112
Een signaal voor de professionalisering blijkt uit het feit dat daartoe aangewezen examinatoren werden ingeschakeld. Het Zierikzeese college van scholarchen, waarvan geen predikanten deel uitmaakten,
liet vanaf 1734 het afnemen van examens over aan de oudste stadsschoolmeester. De Vlissingse scholarchen bepaalden in 1771 dat kandidaten zich moesten laten examineren in het zingen en in ‘de verhevener
deelen der cijfferkunde’ door een daartoe kundig persoon waarvan zij een attestatie moesten overleggen.
Pas daarna werden de overige vakken geëxamineerd. Zowel in Zierikzee als in Vlissingen waren de kosten
voor rekening van de aspirant-onderwijzers.113
De enige stad waar scholarchen niet werden ingeschakeld voor de examens, betrof Tholen. De noodzaak was er niet omdat het aantal onderwijsgevenden beperkt was. Het examen voor de post van Nederduits schoolmeester vond plaats door het collegium qualificatum omdat hij tevens voorzanger was. Het
oordeel over de geschiktheid van deze functionaris, van zijn Franse collega en van de Nederduitse ondermeester werd door de magistraat overgelaten aan de beide burgemeesters. Anderen, die toelating verzochten, werden niet geëxamineerd.114
Het beleid om Franse schoolmeesters, voor zover ze geen voorzanger waren, te examineren was verschillend. In Middelburg werden de meesten geëxamineerd, in Zierikzee gebeurde dat incidenteel. In
Vlissingen geschiedde dat vanaf het eind van de achttiende eeuw. In een dergelijk geval werd de Waalse
predikant betrokken bij het examen. Ook bij hen ging het om een examen in de vakken die zij moesten
geven. Examens van rectoren van de Latijnse scholen waren zeldzaam. In Tholen werd in 1661 besloten
een kandidaat voor het geven van Latijn te examineren door een van de predikanten in het bijzijn van een
deputatie van de magistraat. In Middelburg werd in 1781 een kandidaat voor het preceptoraat geëxamineerd door de rector. Franse schoolvrouwen werden evenmin geëxamineerd, uitzonderingen daargelaten
zoals Jacomyna Susanna Breekpot die in 1773 te Goes werd geëxamineerd.115
Op identieke wijze werd in Vlissingen gehandeld met Engelse schoolmeesters. De Engelse predikant
James Low lichtte in 1786 scholarchen in over het gedrag en de bekwaamheden van Thomas Danton, geboren in Folkstone. De dominee liet Dantons attestatie en zijn schrift zien, waarna deze predikant hem
examineerde in het lezen en in de geloofsleer. Schoolmeesters in de weeshuizen moesten zelden examen
afleggen. Francois de Visscher, die in 1772 werd benoemd als schoolmeester in het weeshuis te Veere, had
alleen examen afgelegd in de geloofsleer. Dat was afgenomen door een van de predikanten die tevens
scholarch was. In Vlissingen daarentegen werd de schoolmeester van het Armhuis geëxamineerd door de
scholarchen omdat de betrokkene zijn aanstelling kreeg van de magistraat. De betreffende functie was gecombineerd met die van voorzanger in de Oostkerk. Om die reden werd de betrokkene ook geëxamineerd
door de Nederduitse kerkenraad.116
112 GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 13 (21, 27.11.1661). Goes, 1655, 1768. GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nrs. 7 (13.5, 9, 18.11, 4.12.1672),
8 (21.12.1687, 16.11.1688 e.v.). Zierikzee, 1773. GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2930 (28.3.1757, 17.6, 20.10.1762, 23.5.1771,
16.9.1789), 2966 (art. 1), 2968 (art. 1), 5050 (11.2.1645). Veere, 1752; Vlissingen, 1603. ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (25.10.1754,
8.1.1755).
113 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, inv.nrs. 19 (20.1.1734), 30 (12.4.1757), 32 (14.2.1760). Zierikzee, 1773. GA Vlissingen, Stad
Vlissingen, inv.nrs. 320, 2930 (23.5.1771).
114 GA Tholen, Stad Tholen, nrs. 2 (27.8.1684, 13.7.1688, 14.10.1690), 4 (19.1.1721, 4.1, 8.2.1722), 5 (6.11.1740).
115 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2931 (11.12.1798). GA Tholen, Stad Tholen, inv.nr. 2 (3.4.1661). Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium.
Tweede-Vierde tijdvak’, 457. GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 35 (6.11.1773).
116 ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (3.6.1772). GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930 (27.1.1786, 27.10, 19.11.1789).
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Toelatingsbeleid in de grote steden in Zeeland
Hoe verhield het toelatingsbeleid in de grote Zeeuwse steden zich tot elkaar? Een voorbeeld leert hoe dat
beleid kon verschillen. Pieter Aijtema was in 1716 geboren in Brouwershaven als zoon van een predikant.
In 1732 - hij was bijna 16 jaar oud – solliciteerde hij voor de eerste keer als schoolmeester-voorzanger in
’s-Heer Arendskerke. Ongetwijfeld vanwege zijn erg jeugdige leeftijd werd hij niet benoemd. Daarop verzocht hij eind 1733 om toegelaten te worden als schoolmeester in Zierikzee. De stadsschoolmeester Johannes van der Boot, die hem examineerde in opdracht van de scholarchen, vond hem niet geschikt. In 1735
deed hij een nieuwe poging en diende weer een rekest in bij de Zierikzeese magistraat om toegelaten te
worden. Maar ook de nieuwe examinator, Matthijs Pauw, vond hem en een andere sollicitant, de nog te
noemen Geerard Schaal-even, onbekwaam. Dit omdat ‘se nauwelijks conden leesen, weijnig schrijven en
niet veel cijfferen’. Daarop solliciteerde Aijtema in 1736 naar de vacante post van schoolmeester-voorzanger in het naburige Zonnemaire. Ook die functie zag hij aan zich voorbij gaan. In hetzelfde jaar deed hij
voor de derde keer een poging om schoolmeester in Zierikzee te worden. Bij het examen begin 1737 bleek
opnieuw dat Aijtema niet geschikt was. Nu kreeg hij het oordeel mee dat hij ‘tot het houden van school
gantsch onbequaam’ was. Pieter Aijtema vertrok nog in 1737 naar Goes en werd daar eind van dat jaar
toegelaten als schoolmeester. In die periode hoefden aspirant-schoolmeesters in Goes geen examen af te
leggen. Hij zou er ook niet meer weggaan. Een sollicitatie als schoolmeester-voorzanger in Nisse in 1738
werd niets en datzelfde gold voor het meedingen naar de post van voorzanger in zijn eigen woonplaats
Goes in 1745.117
Een ander voorbeeld uit dezelfde tijd laat zien hoe het beleid van de steden zich verhield tot de dorpen. Geerard Schaal-even uit Ouwerkerk solliciteerde in 1732 in het naburige Oosterland en vervolgens
in Haamstede. Beide sollicitaties leverden niets op. In 1735 diende Schaal-even een verzoekschrift in bij de
raad van Zierikzee waarin hij verzocht om toegelaten te worden als schoolmeester. Ook Schaal-even was
door Matthijs Pauw geëxamineerd en niet geschikt bevonden. Het jaar daarop, in 1736, deed Geerard een
tweede poging, maar ook toen, begin 1737, werd hij, net zoals Aijtema, onbekwaam geoordeeld om school
te houden. Schaal-even zocht het eveneens in Zuid-Beveland. Hij solliciteerde in hetzelfde jaar als schoolmeester-voorzanger in Baarland. Er waren vijf sollicitanten waaronder twee schoolmeesters. Niettemin
werd Schaal-even daar wél benoemd, zij het dat het lot de beslissing bracht. Schouwen-Duiveland bleef
trekken. In 1743 solliciteerde hij in Brouwershaven en in 1749 in Dreischor, beide malen tevergeefs.118 Met
deze twee voorbeelden wil niet gezegd zijn dat de kwaliteit van de Goese of Zuid-Bevelandse schoolmeesters inferieur was. Niet uitgesloten moet worden geacht dat de betrokkenen zich zodanig hadden ontwikkeld dat zij alsnog aan de lokale normen voldeden. Maar wel geven deze voorbeelden aan dat de meetlat
per stad verschillend kon zijn.
Het stedelijk zelfbewustzijn en de intensivering van de belangstelling voor het onderwijs droeg eraan bij om in de tweede helft van de achttiende eeuw het toelatingsbeleid aan te scherpen. Indirect droeg
dat bij aan een betere afstemming. Zo werden van elders afkomstige schoolmeesters niet meer als vanzelfsprekend geaccepteerd. Jan de Maagd, in 1768 geëxamineerd en toegelaten in Veere, moest opnieuw
examen afleggen in 1771 toen hij zich in Middelburg vestigde. Omgekeerd werd Mattheus Leendertsen in
1787 opnieuw geëxamineerd voor zijn aanstelling als schoolmeester in het Weeshuis te Veere, hoewel hij

117 GA Borsele, Hervormde gemeente te Nisse, inv.nr. 3 (13.10.1738). GA Goes, Hervormde gemeente te ’s-Heer Arendskerke, inv.nr. 2
(17.3.1732); Stad Goes, inv.nr. 27 (7.12.1737); Kerkenraad Hervormde gemeente te Goes, inv.nr. 4 (5.6.1745). GA Schouwen-Duiveland,
Stad Zierikzee, inv.nrs. 19 (23.12.1733, 20.1.1734), 20 (19.11.1735, 17.11.1736, 14.2.1737); Hervormde gemeente te Zonnemaire, Acta
kerkenraad, 1728-1765 (12.9.1736).
118 GA Borsele, Hervormde gemeente te Baarland, inv.nrs. 3 (15.9.1737). GA Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven, inv.nr. 7 (7.1.1744);
Stad Zierikzee, inv.nr. 20 (11.11.1735, 13.1.1736, 25.10.1736, 14.2.1737); Hervormde gemeente te Brouwershaven, inv.nr. 6 (21.11.1743);
Hervormde gemeente te Dreischor, inv.nr. 2 (8.8.1749); Hervormde gemeente te Haamstede, inv.nr. 42 (28.9.1734); Hervormde gemeente
te Oosterland, inv.nr. 2 (18.3.1732).
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al in Middelburg een examen had ondergaan. Helena Augusta Loo werd in 1788 in haar geboorteplaats
Goes toegelaten voor het geven van les in de Franse taal en in handwerken. Hoewel een examen was voorgeschreven, werd haar dat niet afgenomen. Nadat haar verzoek om een traktement uit de stadskas was
afgewezen, vestigde zij zich in 1790 in Veere. Daar werd zij wel geëxamineerd in de Franse taal en in de
geloofsleer.119
Ook ten aanzien van schoolmeesters, die afkomstig waren van het platteland of van buiten Zeeland,
werd het beleid aangescherpt. In Vlissingen werd Pieter Roelse in 1762 zonder examen toegelaten omdat
hij dat vier jaar eerder had afgelegd voor de classis Walcheren als schoolmeester in Vrouwenpolder. Bij
Johannis de Groot, eerder schoolmeester in Willemstad, was in 1757 volstaan met het examineren van zijn
kennis van de geloofsleer. Maar toen Adam Landsheer, tevoren schoolmeester in Goes, in 1771 toegelaten
wilde worden in Vlissingen moest hij examen afleggen wat hij met succes deed. Marinus Braams, eerder
schoolmeester in ’s-Heer Hendrikskinderen en Bruinisse, die een classicaal examen had afgelegd, werd in
1783 opnieuw geëxamineerd in Vlissingen.
In datzelfde kader paste het Vlissingse besluit om elk vak afzonderlijk te examineren met het gevolg
dat een deel van de schoolmeesters niet bevoegd was om in alle vakken les te geven. Zo verzocht Cornelis
de Haaze in 1797 om zich te mogen vestigen als schoolmeester in Vlissingen. Het bleek dat hij voldoende
kundigheden had om les te geven in de stuurmanskunst, maar daar bleef het bij ‘als van niet genoegzaam
ervaaren te zijn in de spel- en schrijfkunst alsmede in de zangkunst voor zo verre die tot hier toe in een
schoolmeester word vereischt’. Daarom mocht hij alleen les geven in de stuurmanskunst. Een gebrek aan
schoolmeesters was geen aanleiding het beleid bij te stellen. De Vlissinger Johannes G.D. Eschenritter
werd in 1800 afgewezen door scholarchen omdat hij volstrekt onervaren was in de rekenkunde. Bovendien waren in zijn verzoekschrift ‘blijken dat hem genoegzaam alles ontbreekt wat tot eene goede stijl
en de kennis der Nederduitsche spraakkunst betrekking heeft’.120 De aanscherping van het beleid, zoals
dat in de tweede helft van de achttiende eeuw plaatsvond, geeft aan dat de kwaliteit van de onderwijsgevenden meer aandacht kreeg. Een tweede middel om dat te bewerkstelligen – het vergelijkend examen
waarover hierna uitvoeriger – werd steeds vaker benut als het ging om het vervullen van functies waaraan
een traktement was verbonden.
Schoolmeesters hadden een verantwoordelijke taak en om dat tot uitdrukking te brengen was het afleggen van een eed gepast. Zowel in Zierikzee als Vlissingen moesten de schoolmeesters een dergelijke
eed afleggen. In Zierikzee verbonden zij zich tot gehoorzaamheid aan het stadsbestuur, in Vlissingen aan
de scholarchen. In Veere moesten alleen de stadsschoolmeester en de ondermeester een eed afleggen. Het
afleggen van een eed gebeurde in Goes aanvankelijk niet. In plaats daarvan moest het schoolreglement
van 1655 worden ondertekend als bewijs dat de schoolmeesters zich verbonden aan de inhoud ervan. In
de schoolorde van 1768 werd dit vervangen door een plechtig af te leggen belofte om dit reglement na te
komen. Ook in Vlissingen was in de tweede helft van de achttiende eeuw het ondertekenen van de reglementen door de Nederduitse en Franse schoolmeesters in zwang.121

119 ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (12.2.1768, 3.9.1787, 6.7.1790); Handschriftenverzameling, inv.nr. 924. GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 40
(9.8.1788, 9.1.1790).
120 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2930 (1757, 17.6.1762, 23.5.1771, 27.3.1783), 2931 (29.5, 12.6, 31.10.1797, 7.10.1800), 2939
(14.10.1797).
121 Veere, 1598; Vlissingen 1603; Goes, 1655, 1768. GA Vlissingen, Stad Vlissingen, 2930 (8.4.1794), 2966-2968.
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Eed van de schoolmeesters te Zierikzee, 1659*:
Hier sweer ick te wesen een goet, vroom en getrouwe schoolmeester, de kinderen die mij voorsorge sullen aenbevoolen
werden, wel getrouwelijck ende neerstelijck te leeren, onderrichten en onderwijsen in ’t gene daertoe ick van den achtbaren
raedt der stad Zierickzee aengenomen zijn ende deselve in de vreese Godes en alle eerbaerheijt te onderhouden, en voorts
beloove ick bailliu, burgmeesters, schepenen ende raden te sullen houw en getrouw te wesen ende gene andere leere
noch boucken den kinderen te sullen leeren ofte laten lesen dan die mij sullen gelast ende aenbevoolen zijn, ende die de
ware gereformeerde ende christelijcken religie volgens de practijcque doorgaens in de provinciën sedert den jare 1619
gebruijckelijck ende in ’t sijnode van Dordrecht gearresteert, en voorts alles te doen dat een goet en vroom schoolmeester
schuldich is. Soo waerlijck moet mij Godt almachtich helpen.
*

Zierikzee, 1659.

Vergelijkende examens
Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw werd het vergelijkende examen geïntroduceerd als onderdeel van de selectie van de kandidaten voor de functies van schoolmeester-voorzanger. Opvallend is dat
het eerst op het platteland in gebruik kwam en daarna in de steden. Een algemeen gebruik werd het niet
want in de meeste steden en op het platteland bleef de traditionele wijze van benoeming met eventueel
examinering in gebruik. Het vergelijkend examen bood voordelen. Door kandidaten op hetzelfde moment te toetsen ten aanzien van hun kennis en vaardigheden was een betere vergelijking mogelijk en kon
een onderbouwde keus worden gedaan.
Aanzetten voor een vergelijkend examen waren al eerder gegeven door, zoals hiervoor werd belicht,
sollicitanten op te roepen om opnieuw te komen voorlezen en voorzingen. In Groede gebeurde dat in
1662. Bij de volgende vacature, in 1667, vond dat opnieuw plaats maar nu kregen de sollicitanten ook opdracht om te schrijven. Ook werden de meegebrachte attestaties voorgelezen. In Hoedekenskerke werden
in 1662 moeilijke psalmen opgegeven om des te beter de kandidaten te kunnen vergelijken. Ze moesten
bovendien in de consistorie schrijven ‘opdat men alsoo een onvervalste hant en preuve van ider soude
hebben’. In Sint Annaland moesten ze in 1680 ook cijferen. Bij een eerdere vacature in 1668 hadden zes
sollicitanten tegelijk gelezen en gezongen. Ook waren hun schrijfoefeningen ingezien en hadden ze ‘uut
de vuijst gescreven’.122 Maar in geen van deze gevallen ontwikkelde zich dit tot een vaste procedure bij volgende vacatures. Het vergelijkende examen werd vrijwel alleen in een aantal plaatsen op Schouwen-Duiveland de gewoonte.123
Waarom het vergelijkende examen op het platteland alleen op Schouwen-Duiveland ingang vond,
is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk is dat de ambachtsheren op de andere Zeeuwse eilanden zich
ertegen hebben verzet. De stemming na een vergelijkend examen liet zich niet bij voorbaat voorspellen
en kon verrassingen opleveren die niet strookten met de wens van de ambachtsheren. In 1759 werd te
Wissenkerke Isaak Hoek na een vergelijkend examen gekozen, zeer tegen de zin van de ambachtsheren.
Daarna vond een dergelijk examen niet meer plaats. In Poortvliet, waar de predikant in 1778 een voorstel
deed in deze richting, verzette de ambachtsheer zich er ook tegen.124 Op Schouwen-Duiveland was niets
van deze weerstand te merken. De oriëntatie van dit eiland op Holland kan een tweede reden zijn. In dat
gewest was het vergelijkende examen in zwang, inclusief het daarvoor inschakelen van schoolmeesters.

122 ZA, Hervormde gemeente te Groede, inv.nr. 1 (15.1, 25.2.1662, 14, 25.4.1667); Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 32 (21.3.1662); Heerlijkheid
Sint Annaland, inv.nr. 2 (3.2.1668, 14.6.1680). GA Borsele, Hervormde gemeente te Hoedekenskerke, inv.nr. 1 (22.1, 20.3.1662, 22.10.1663).
123 In Gapinge alleen in 1711, 1722 en 1727, in Wissenkerke alleen in 1759 en in Biervliet alleen in 1791. Op Schouwen-Duiveland in (de jaren
zijn die van de invoering) Haamstede-1734, Ouwerkerk-1748, Nieuwerkerk-1752, Renesse-1752, Noordgouwe-1771, Noordwelle-1757;
Zonnemaire-1777 en Oosterland-1794. Deze gegevens zijn ontleend aan de acta van de betreffende Hervormde gemeenten. Zie ook:
Capelle, ‘Een officiële plechtigheid in Oosterland’, 97-98.
124 ZA, Heerlijkheid Wissenkerke en Geersdijk, inv.nr. 106a (8.5.1760). GA Tholen, Heerlijkheid Poortvliet, inv.nr. 4 (6.5, 29.7.1778).
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Ook in Utrecht en Gelderland vonden vergelijkende examens plaats. Dergelijke examens waren bij andere
functies ook gebruikelijk, zoals die van klokkenisten en organisten.125
Ter voorbereiding van het vergelijkend examen werd uit de kandidaten een selectie gemaakt en alleen zij werden opgeroepen. Behalve op basis van de opgedane ervaringen met de kandidaten tijdens het
voorlezen en zingen, kon deze schifting ook plaatsvinden aan de hand van de sollicitatieboeken die de
sollicitanten hadden achtergelaten. Die selectie kon bestaan uit een, twee, drie, vier of meer personen.
Vervolgens werden zij uitgenodigd om zich opnieuw te presenteren. Sollicitanten, die niet verschenen,
maakten op die wijze kenbaar ervan af te zien.
Op de daarvoor bestemde dag moesten de sollicitanten in het kerkgebouw achter elkaar opnieuw voorlezen en zingen. Vanwege het openbare karakter kon dit deel van het examen veel mensen op de been
brengen. Zo was in de kerk van Haamstede een ‘aanzienlijke schaar’ aanwezig toen in 1765 een viertal
kandidaten nogmaals hun kunnen toonden. Het lezen en zingen gebeurde veelal in volgorde van leeftijd
van de kandidaten, zoals in Haamstede, of door te loten, dat in Noordwelle werd gedaan. De te zingen
psalmen of psalmverzen en eventueel een gezang werden opgegeven evenals het te lezen hoofdstuk uit
de Bijbel of een gedeelte daarvan. Dat waren delen met veel plaats- of persoonsnamen maar ook minder
lastige hoofdstukken, bijvoorbeeld 1 Kronieken 3 en 4 en Handelingen 26 in Wissenkerke in 1759. Om
de vergelijking gemakkelijker te maken moesten de reflectanten soms hetzelfde hoofdstuk voorlezen en
dezelfde verzen zingen. Zo zongen in Wissenkerke de vier sollicitanten elk twee psalmen waarbij de vierde sollicitant naast een psalm de Artikelen van het Christelijk geloof (gezang VII) werd opgegeven. Alle
vier moesten het Symbolum apostolorum of de Twaalf Geloofsartikelen (gezang V) zingen.126 Ook kwam
het voor dat twee hoofdstukken werden opgegeven, maar dan uit verschillende Bijbelboeken. Incidenteel
mochten de sollicitanten de psalmen en de Bijbelhoofdstukken zelf bepalen.
Het schrijven werd opnieuw beoordeeld aan de hand van de schrijfoefeningen. Om hun talenten goed
te kunnen beoordelen kon de sollicitanten gevraagd worden eenproeve van hun kunde en vaardigheid in
het schrijven te geven. Dat gebeurde om er zeker van te zijn dat de overlegde schrijfoefeningen door de
sollicitanten zelf waren vervaardigd. Bovendien werd een indruk gekregen van het hanteren van de pen.
Wat en hoe er geschreven moest worden, werd ter plekke bepaald. De sollicitanten in Gapinge moesten
hun naam en geboorteplaats schrijven. In Zonnemaire kregen de vier sollicitanten een Bijbeltekst op, die
zij in verschillende soorten schrift moesten schrijven.127
Het feit dat iemand lidmaat was en dat de betrokkene examen aflegde voor de classis was de reden
om meestal geen bijzondere aandacht aan de kennis van de geloofsleer te schenken. Ook het toetsen van
de vaardigheden in rekenen en cijferen gebeurde sporadisch. Waar dat gebeurde, moesten sollicitanten
sommen maken. Daarvoor werd gebruik gemaakt van het rekenboek van Bartjens of een ander rekenboek.
Om de vergelijking tussen sollicitanten te vergemakkelijken, kregen zij nog weleens dezelfde opgaven.
Het toetsen van de rekenvaardigheden had vooral een praktische insteek. Zo werd het in Sint Annaland
voldoende geacht dat de kandidaten hun kunde in het cijferen lieten zien tot en met het berekenen van
rente. Het vak kon een zodanig probleem zijn dat sollicitanten afvielen. Jacob van den Berg, ondermeester uit Hendrik Ido Ambacht, solliciteerde in 1774 in Noordwelle. Hij moest vier sommen maken. Uiteindelijk had hij er twee klaar, ‘maar de beide laasten wierden door hem zelfs na ’t geven van eenig licht

125 Boekholt, Het lager onderwijs in Gelderland, 41-45; De Booy, Weldaet der scholen, 97-98; Makkinje, ‘Het ‘Memorie-boek’ van Adriaan
Visscher’, 63; Roodenburg, ‘De benoeming van [een] schoolmeester te Hilversum’, 202; Verseput, ‘Hillegersbergse schoolmeesters’, 200201; Versluys, Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs vooral in Nederland, 2e gedeelte, 134-135; Van der Weel, Klokkenspel, 64-71.
126 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Haamstede, inv.nrs. 42 (25.4.1743), 43 (28.6, 14.7.1765); Hervormde gemeente te
Renesse-Noordwelle, inv.nr. 2 (18.8.1774). GA Noord-Beveland, Hervormde gemeente te Wissenkerke, inv.nr. 2 (21.8.1759). Wouters en
Visser, Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs, 135.
127 ZA, Hervormde gemeente te Gapinge, inv.nr. 3 (11.10.1722, 3.6.1727). GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Zonnemaire,
inv.nr. 3 (3.4.1777).
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geheel niet bevat: men moest het hierby laaten wyl
den avond reeds verre gevorderd was’. Hij werd
niet benoemd.128 De pedagogische vaardigheden en
de omgang met kinderen werden niet onderzocht.
Wel kreeg dit aandacht bij het inwinnen van inlichtingen over kandidaten.
Het inschakelen van een schoolmeester voor
het vergelijkende examen op het platteland kwam
rond 1800 hier en daar in gebruik. In dat jaar gebeurde dat in ’s-Gravenpolder waar de schoolmeesters Kornelis van Zoom uit Goes en Cornelis
Alegoed uit Nisse de aan te stellen onderwijzer examineerden. In Ouwerkerk lieten het gemeentebestuur en de kerkenraad zich ook bijstaan door een
deskundige.129
In de steden vonden vanaf de achttiende eeuw
ook vergelijkende examens plaats. In Zierikzee was
de oudste van de twee stadsschoolmeesters belast
met het examineren. Hij nam in het geval van een
vacature van stadsschoolmeester het vergelijkende
examen af waardoor hij invloed kreeg op de benoeCornelis Alegoed (Historisch Museum De Bevelanden, Goes).
ming van zijn collega. Voor het eerst gebeurde dat
in 1774. In Goes kwam het vergelijkend examen
in gebruik in 1778, in Veere in 1782 en in Tholen
in 1796. In Goes werd het examen afgenomen door de scholarch ds. Dirk Kaas in bijzijn van zijn medescholarchen, in Veere door de gezamenlijke scholarchen. In Tholen betrof het de vacature van schoolmeester te Schakerloo. De preses van de kerkenraad nam het examen af in de vergadering van het collegium
qualificatum.130
Vergelijkende examens bleven beperkt tot Nederduitse schoolmeesters. Alleen in Middelburg werd
voor de Latijnse school incidenteel een vergelijkend examen afgenomen. In 1717 bleken de beide kandidaten voor het conrectoraat zo goed dat ze uiteindelijk alle twee werden aangenomen waarbij de tweede het
preceptoraat kreeg aangeboden. Van het geven van proeflessen was alleen in Middelburg in 1704 sprake
na de selectie.131

Examinering van schoolmeesters door de Raad van State
Het examen, al of niet in combinatie met nader onderzoek, bood een zekere mate van waarborg ten aanzien van de geschiktheid van de benoemden. Bij de schoolmeesters, die de Raad van State in Staats-Vlaan-

128 GA Hulst, Hervormde gemeente te Hontenisse, inv.nr. 8 (21.6.1660). ZA, Heerlijkheid Sint Annaland, inv.nr. 2 (13.4.1680). GA SchouwenDuiveland, Hervormde gemeente te Haamstede, inv.nrs. 42 (28.9, 1.10.1734, 18.3, 25.4.1743), 43 (13, 28.6.1765); Hervormde gemeente
te Ouwerkerk, inv.nr. 2 (23.8.1748); Hervormde gemeente te Renesse-Noordwelle, inv.nr. 2 (9.5.1757, 21.8.1774). De Jager, Bijdrage
Vaderlandsche Schoolwezen, 28, 36.
129 GA Borsele, Gemeente ’s-Gravenpolder, inv.nr. 551. NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 298 (20.5.1799, Brief van Schout en
schepenen van Ouwerkerk).
130 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 40 (20.4.1774). GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 37 (22.8.1778); Kerkenraad Hervormde gemeente
te Goes, inv.nr. 4 (5.9.1778). GA Tholen, Hervormde gemeente te Tholen, inv.nr. 2 (14.11.1796). ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (16,
23.7.1782).
131 De tweede kandidaat in 1717, Wydhof uit Utrecht, bedankte voor de benoeming. Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde
tijdvak’, 421, 423, 425, 426.
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deren benoemde, was een dergelijke waarborg er niet. Wie daar schoolmeester wilde worden, bood zichzelf aan. Invloedrijke contacten konden nuttig zijn om de aanstelling te krijgen, in het bijzonder als dat
een lid van de raad betrof.132
De aanstellingen door de Raad van State geschiedden aanvankelijk zonder onderzoek naar de geschiktheid. Die werd afgeleid uit de overlegde verklaringen. De meeste schoolmeesters hebben naar behoren gefunctioneerd maar vanzelfsprekend was dat niet. Dat gold niet voor bijvoorbeeld Baarent van Verssevelt
in Zuidzande en zijn voorgangers. Verscheidene ouders hadden hun kinderen in een andere plaats naar
school gestuurd terwijl weer anderen hun kinderen thuis hielden. De dag na het overlijden van Van Verssevelt, op 6 december 1726, besloot de kerkenraad een poging te doen de benoeming weer in eigen hand te
krijgen zoals eerder het geval was of dat er door de Raad van State een bekwaam schoolmeester zou worden
benoemd. Desgevraagd stuurde de magistraat van het Vrije een brief aan de Raad van State. Kort daarop liet
Pieter Dames uit Aardenburg blijken belangstelling te hebben voor de functie. Hij las en zong voor in de
kerkdienst in Zuidzande. De kerkenraad had ‘maer tamelijk genoegen’ daarin gehad en berichtte dat aan
de magistraat van het Vrije waar Dames om een aanbevelingsbrief kwam vragen. De magistraat stuurde
de brief terug naar de kerkenraad met het verzoek zich nader te verklaren. Daarop schreef de kerkenraad
terug dat Dames ‘zeer kreepel’ zijn werk had gedaan. Het lezen ging slecht, het zingen was beter, ten aanzien van het cijferen had Dames gezegd niet verder te zijn gekomen dan de regel van drieën en over wat hij
geschreven had, was de kerkenraad evenmin tevreden. Op 4 januari 1727 was Dames weer bij de magistraat
van het Vrije en overlegde een attestatie van de kerkenraad van Aardenburg waarin stond dat hij beschikte
over alle bekwaamheden zoals die genoemd werden in het schoolreglement van de Staten-Generaal. Omdat de magistraat niet om de brief van de kerkenraad heen kon, werd Dames gevraagd de attestatie te laten
zien in Zuidzande en te proberen een gunstige verklaring van de kerkenraad te krijgen. In plaats van dat
te doen ging Dames met de Aardenburgse attestatie naar Den Haag en werd daar op 9 januari benoemd.133
Dit geval laat zien dat een kandidaat, die op lokaal niveau beneden de maat werd geacht, toch benoemd
kon worden. Het was een ongewenste situatie en daarom paste het in de tendens van professionalisering
om de aspirant-schoolmeesters aan een examen te onderwerpen om zo te komen tot het bewaken van het
gewenste niveau. In 1728 werd door de Raad van State bepaald dat aanstaande Latijnse en Nederduitse
schoolmeesters voortaan geëxamineerd zouden worden. De Raad besloot daartoe om, naast de al vastgelegde regels, waarborgen te creëren ‘in een saak, daar land, kerk en eeuwig welzijn van een groote menigte
zielen sooveel gelegen legt, als er gelegen legt aan de goede onderwijsing en opvoeding van de kinderen in
de eerste beginselen en gronden van religie en goede zeeden’. De woorden waren van Nicolaas ten Hove,
secretaris van de Raad van State, die zich voor de invoering van het examen had ingezet.134
Een noviteit was het examen niet want het schoolreglement van 1655 bood de Raad deze mogelijkheid
en incidenteel vonden examens plaats. Nu ging de Raad daarvan op structurele wijze gebruik maken. Problematisch was dat het wel enige tijd kon duren voordat de examens werden afgenomen. Om daaraan een
einde te maken, bepaalde de Raad in 1733 dat het examen binnen een maand na toelating moest plaatsvinden. Bovendien moesten de benoemde meesters binnen twee weken naar hun standplaats vertrekken om
daar te beginnen. Deze maatregelen waren bedoeld om te zorgen dat de functie niet nodeloos lang vacant
bleef.135 Niet minder zal hebben meegespeeld dat hierdoor de benoemingsprocedure zo efficiënt mogelijk
kon verlopen en de aanstelling van onbekwame schoolmeesters werd voorkomen.
132 Zie hoofdstuk 3.3 voor de kwestie rond de benoeming van de schoolmeester in Ossenisse in 1691.
133 NA, Raad van State, inv.nr. 1537 (folio 129, 9.1.1727). ZA, Vrije van Sluis, inv.nrs. 188 (7.12.1726, 1, 4.1.1727), 390 (3.1.1727); Classis
Walcheren, inv.nr. 12 (6.3.1727); Hervormde gemeente te Aardenburg, Acta kerkenraad, 1721-1754 (5.7.1726, 3.1, 15.2.1727); Hervormde
gemeente te Zuidzande, inv.nrs. 2 (6.12.1726, 27.1, 6.3.1727).
134 Jaspers, ‘Een geschreven portret van Nicolaas ten Hove’, 93, 116-117; Roosenboom, De dorpsschool in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch, 55;
Wiltens, Kerkelyk Plakaat-boek, II, 597-598.
135 NA, Raad van State, inv.nr. 230 (folio 25v.-26, 7.1.1733).
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Het examen vond plaats ten overstaan van twee leden van de Raad van State. Het examen zelf werd afgenomen door de rector van de Latijnse school in Den Haag of een andere deskundige, later door een, ook
wel twee, van de Nederduitse predikanten uit Den Haag. Voor het examineren van de Franse schoolmeesters werd een van de Waalse predikanten aldaar gevraagd. Daardoor kon de Raad zich, naast de overlegde
verklaring van de predikant in de woonplaats van de betrokkene, ervan vergewissen dat een bekwaam
persoon werd benoemd. Tijdens het examen werd nagegaan of de betrokkene voldoende vertrouwd was
met de gereformeerde religie om les te geven. Voorts of hij bekwaam was ten aanzien van lezen, schrijven,
cijferen en zingen. In 1733 besloot de Raad dat de bij de examens aanwezige commissarissen nauwkeurig
moesten toezien dat nieuwe schoolmeesters voldeden aan de vereisten. Tot slot legden zij de vereiste eden
af en namen hun benoemingsakte in ontvangst. Enkele Franse en Nederduitse schoolmeesters werden
op voordracht benoemd. Het oordeel over hun geschiktheid om de functie te vervullen, werd in zulke gevallen op het lokale niveau gelaten. Datzelfde
was het geval bij substituten en ondermeesters.
Slechts in een enkel geval examineerde de plaatselijke kerkenraad een substituut. Dat deed de
kerkenraad van Hulst in 1749 met Willem Krook,
substituut voor Jacob van Bensschop. Hij moest
voorlezen en zingen en zijn schriften werden ingezien.136
Vooral vanwege het examen dat zij hadden afgelegd in Den Haag voelden steeds minder schoolmeesters ervoor zich een tweede maal te laten
examineren door de classis. Dit leidde ertoe dat
alleen schoolmeesters, die door de collegia qualificata werden benoemd, zich nog lieten examineren. Degenen, die rechtstreeks door de Raad van
State werden aangesteld, onttrokken zich aan het
classicale examen (zie hoofdstuk 3.6). Ook substituut-schoolmeesters in Staats-Vlaanderen verschenen niet meer voor de classes om zich te laten
examineren hoewel zij daartoe verplicht waren
volgens het schoolreglement van de Staten-Geneds. Henricus Velse, predikant te Den Haag, examineerde regelmatig schoolmeesters (Rijksmuseum, Amsterdam).
raal. De classes hebben dat laten rusten. Ze konden
niet anders omdat Zeeuwse substituten evenmin
werden geëxamineerd. De weigering van schoolmeesters en substituten lag ook voor een deel aan de kosten. Naast hun reiskosten naar de vergaderplaats
moesten zij een bedrag voor de goedkeuring van hun aanstelling betalen aan de classis. In alle classes was
het tarief een pond Vlaams (zes gulden). In de loop van de tijd liepen deze kosten op. Zo kostte het examen
en de verdere administratieve handelingen bij de classis Zuid-Beveland veertien gulden.137
136 NA, Raad van State, inv.nr. 217 (19.4.1728). ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 173 (lemma Schoolmeesters, folio 167v., 26.1.1729); Verz.
J. de Hullu, inv.nr. 99. GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 8 (10.9.1736). GA Hulst, Hervormde gemeente te Hulst, nr. 10 (1749). De Hullu, ‘Het
kerkelijk leven in eene Waalsche gemeente’, 90-91.
137 De tarieven voor de goedkeuring van de aanstelling werden ingevoerd in de classes Zuid-Beveland in 1664, Walcheren in 1714,
Schouwen-Duiveland in 1741 en Tholen en Bergen op Zoom in 1800. ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 10 (17.5.1714); Classis Zuid-Beveland,
inv.nr. 3 (22.7.1664); Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 9 (22.4.1800). GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.
nr. 5 (12.9.1741). Dit werd ook vastgelegd in de classicale wetten van Walcheren, Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland.
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Protectionisme
Hadden eigen inwoners een streepje voor? Daarvan was nauwelijks sprake. In 1601 werd Heijndrick
Heijndricksen in Hoek schoolmeester omdat hij volgens de magistraat ‘voor anderen behoorde gevoordert
te worden’. In de stad Aardenburg werd bij herhaling een eigen inwoner tot schoolmeester aangesteld. Tot
kritiek leidde dat alleen bij de benoeming in 1679 van Daniel Ame omdat andere sollicitanten bekwamer
waren. De drie predikanten die namens de classis Walcheren onderzoek kwamen doen, constateerden
evenwel dat hij ‘met stichting’ zijn werk kon doen en dat er op zijn gedrag niets viel aan te merken.138
Het waren zeldzame gevallen want als regel hadden eigen inwoners weinig voor op andere sollicitanten. Meestal won het gezond verstand om de kwaliteit voorop te stellen. Protectionisme speelde wel als
de kandidaten weinig voor elkaar onderdeden. In Zierikzee ging in 1790 de keus tussen Cornelis Douw
Mz., schoolmeester in Werkendam (eerder in Kloetinge), en Daniel Buijze, schoolmeester in Noordgouwe. Beiden legden een zeer goed examen af. Ook waren de ingewonnen inlichtingen zeer positief. Maar
Douw bleek beter te zijn in het voorlezen en zingen. Bovendien toonde hij zich de meerdere van Buijze in
rekenen. Burgemeesters en scholarchen moesten inderdaad beamen dat Douw met ‘meerdere vlugheid en
promptitude’ de vragen had beantwoord, maar blij waren ze er niet mee. Buijze was geboren in Zierikzee
en poorter van de stad en daarom hadden ze hem graag de post gegund. Hier moest echter ‘het algemeen
belang van de burgerij’ prevaleren en daarom werd Douw benoemd. Ook de kerkenraad verenigde zich
met die keus waar het ging om het voorzangerschap van de Kleine kerk. Een deel van de kerkenraad had
ook liever Buijze benoemd gezien. Hij was immers een ‘burgerzoon van deze stad en mede zeer bekwaam
tot den kerk- en schooldienst’.139 In andere gevallen hadden eigen inwoners in Zierikzee een streepje voor
zoals we nog nader zullen zien.
Bij de selectie ging het erom aan verkeerde sentimenten weerstand te bieden. Toen in 1737 bleek dat
een groot deel van de kerkenraad van de Waalse gemeente in Aardenburg sterk genegen was om een persoon tot Franse schoolmeester te benoemen die in vergelijking tot een andere kandidaat aanmerkelijk
minder bekwaam was, verzetten de beide burgemeesters zich in het collegium qualificatum tegen die
keus. De magistraat steunde hen omdat ‘aan een goet schoolmeester het algemeen daaraan ten hoogsten
is gelegen’. De burgemeesters kregen opdracht om de kerkenraadsleden, die zich niet tot de beste kandidaat genegen toonden, aan te zeggen dat zij hun houding hoog zouden opnemen. Desnoods moesten
zij dreigen met maatregelen. Die waren niet nodig want de betreffende kerkenraadsleden draaiden bij.140

Leer en leven
Een attestatie van de kerkenraad en/of van de magistraat van de plaats van herkomst moest zekerheid
bieden over een leer en leven waarop geen aanmerkingen waren te maken. Feitelijk fungeerde de attestatie daarmee als een verklaring van goed gedrag. Een dergelijke attestatie was voor sollicitanten van groot
belang. De mogelijkheden om na ergerlijk gedrag zo´n verklaring te krijgen, waren vrijwel nihil tenzij
de betrokkene zijn schuld beleed en door zijn daden beterschap liet blijken. Lieven Hudgebant, schoolmeester in Aagtekerke, wilde in 1587 meedingen naar de vacature in Westkapelle waarvoor hij een attestatie van zijn kerkenraad nodig had. Hij had echter valsheid in geschrifte gepleegd door het namaken van
een handtekening. Door in het openbaar zijn schuld te belijden, voorkwam hij zijn afzetting en kreeg
hij alsnog de begeerde attestatie. Weliswaar werd hij niet in Westkapelle aangesteld, maar wel in 1588 te
Meliskerke.141

138 ZA, Hervormde gemeente te Hoek, inv.nr. 1 (1.4.1601); Classis Walcheren, inv.nr. (8.6, 24.8.1679); Hervormde gemeente te Aardenburg,
Acta kerkenraad, 1679-1694 (28.1, 15.2, 3.6, 17, 18.7, 24, 26.8.1679). GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 4 (30.1, 17.7.1679).
139 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 52 (28.5, 1, 21.6.1790); Kerkenraad Hervormde gemeente te Zierikzee, inv.nr. 8 (3, 4.6.1790).
140 GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 8 (29.4, 6.5.1737).
141 ZA, Hervormde gemeente te Domburg, inv.nr. 1 (29.6.1586, 11, 25.1.1587).
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Schoolmeesters bleken tot veel in staat om een naar verleden te laten rusten. David Haultin in Serooskerke (Walcheren) solliciteerde in 1634 met succes naar de post van schoolmeester in Groede. Om dat zeker
te stellen nam hij een drastische maatregel: het jaar daarvoor had hij het actaboek van de kerkenraad ontvreemd waardoor onbekend bleef wat hij in het verleden had misdreven. Met een bezwaard verleden was
een nieuw begin op verre afstand het beste. De kerkenraad van Aardenburg had herhaaldelijk aanmerkingen had gemaakt op het gedrag van Jan van Hommel. Begin 1672 toonde hij berouw zodat hij een attestatie kon opvragen om in noordelijke richting, naar Kerkwerve op Schouwen, te vertrekken. Naarmate de
afstand kleiner was, des te groter was de kans dat de slechte reputatie bekend was, ook al was het geruime
tijd geleden. Florentius Steradius was in 1651 wegens slecht gedrag ontslagen als rector van de Latijnse
school in Veere. Toen hij vijf jaar later werd aanbevolen voor de functie van conrector in Zierikzee werd hij
door de magistraat afgewezen ‘als ons sijnde bekent, dat het een persoon van quaet leven is’.142
Door nadere inlichtingen in te winnen bij de kerkenraad of de magistraat van de plaats van herkomst
konden twijfels worden weggenomen. In verreweg de meeste gevallen bood deze handelwijze de garantie dat er geen schoolmeesters werden aangetrokken, die elders problemen hadden veroorzaakt. Bij zijn
sollicitatie in Sint Kruis in 1663 werd Marcelis Hoeffnagel uit Aardenburg ervan beschuldigd failliet te
zijn gegaan hoewel er geen bewijs kon worden geleverd. Voor het doen van nader onderzoek werd de verkiezing opgeschort. Kort daarop werd Hoeffnagel alsnog benoemd omdat de juistheid van de beweringen
niet was aangetoond. Anders was het lot van Andries Jongepier, schoolmeester in Sint Annaland, in 1780
een van de sollicitanten naar de post van schoolmeester in Zierikzee. Hij kreeg de baan niet. Op de eerste
plaats niet omdat hij bij het examen onder de maat bleek. Maar ook omdat er ‘geen gunstige berigten van
desselfs zeedelijk caracter’ waren binnengekomen.143
Slecht gedrag kon ook een reden zijn om een toelating voorlopig te weigeren. Dat was het geval bij Jean
Campus, die zich in 1695 in Goes had aangemeld. Op advies van de toezieners van de Nederduitse scholen
werd hij voorlopig niet toegelaten. Een jaar later kreeg hij met het oog op de lasten van zijn gezin alsnog
de gevraagde toestemming. Hij kreeg het advies mee om de ‘jeugt in alle goede manieren voort te gaen en
daerin te onderwijsen’.144
Hoe belangrijk een ‘schone’ attestatie was, blijkt uit het geval van Jacobus Slabber uit Aagtekerke die
in ’s-Heerenhoek solliciteerde. Hij viel bijzonder in de smaak bij de inwoners. Slabber werd dan ook begin
1708 benoemd omdat hij de meeste stemmen kreeg. Over recente gebeurtenissen in de privésfeer had Slabber gezwegen. De inhoud van de attestatie was voor de plaatselijke predikant, Jacobus Verpoorte, die daar
nog maar net als dominee was begonnen, aanleiding zich tegen de benoeming te verzetten. Toen het beroep op 7 februari door de classis werd behandeld, overlegde Slabber opnieuw zijn attestatie. Die was voor
de classis aanleiding om de beslissing uit te stellen en eerst nadere inlichtingen te vragen aan de predikant
van Aagtekerke, Johannes Amijs. Wat bleek? Kort voor zijn sollicitatie was Slabber in Middelburg getrouwd
met Francina de Gruson. Zij was al enkele maanden zwanger van hem. De kerkenraad van Aagtekerke had
Jacobus op 25 september 1707, vijf dagen na zijn huwelijk, flink onder handen genomen over zijn ‘hoererij’,
weigerde hem de deelneming aan het avondmaal en eiste schuldbelijdenis. Slabber deed wat hem werd
gevraagd in de kerkenraadsvergadering van 25 december 1707. Ondertussen waren de gemoederen danig
opgelopen in ’s-Heerenhoek nu de classicale goedkeuring op zich liet wachten en het kostte de drie predikanten, die er namens de classis naar toe werden gestuurd, dan ook moeite die weer tot bedaren te brengen.

142 ZA, Hervormde gemeente te Serooskerke (W.), inv.nr. 1 (aantekening achterin). Hervormde gemeente te Aardenburg, Acta kerkenraad,
1648-1678 (12.7, 27.9, 3.10.1670, 3.1, 3.4, 3.7.1671, 1,2.1.1672). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 4 (25.5.1656). Fortgens, ‘De
Latijnsche scholen te Veere en te Arnemuiden’, 59-60; De Meij, Ritthem, 99. Zie ook: Joosse, Geloof in de Nieuwe Wereld, 169.
143 ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 170 (29.12.1663, 15, 19.1.1664); Hervormde gemeente te Sint Kruis, Acta kerkenraad, 1652-1779 (27.12.1663, 13,
17.1.1664). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 42 (22.12.1780).
144 GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 20 (21.11.1695, 17.9.1696).
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Vooral omdat ds. Verpoorte erop werd aangekeken. Nadat Slabber zijn misstap voor de classis beleed en
clementie verzocht, besloot de classis hem alsnog toe te laten tot het examen. Dat legde hij met genoegen af
zodat zijn aanstelling werd goedgekeurd. Daarmee keerde de rust in ’s-Heerenhoek terug.145
Slechts enkelingen met een zwaar belast verleden slaagden erin benoemd te worden. Dat lag vooral aan de autonomie van de plaatselijke overheid. Pieter Ridderhuijs was in 1705 aangesteld als schoolmeester en voorzanger in Sas van Gent. Zes jaar later werd hij daar ontslagen wegens overspel, leugens
en wangedrag. Aanvankelijk bleef hij in de buurt wonen in de hoop op herstel in zijn oude functie, maar
tevergeefs. Het bracht hem ertoe dat hij zich in 1713 in Vlissingen vestigde waar hij als schoolmeester werd
toegelaten door het stadsbestuur, dat tot verbazing en verontwaardiging van de kerkenraad. Bij navraag
bij een van de burgemeesters bleek dat de magistraat dit had gedaan zonder te vragen naar zijn kerkelijke
attestatie en buiten de scholarchen om. Ridderhuis had een verklaring overlegd van een inwoner van Sas
van Gent waarin niet meer stond dan dat hij zich daar vanuit Haarlem had gevestigd. Over zijn gedrag was
niets vermeld. De twee predikanten, die namens de kerkenraad waren afgevaardigd, drongen er dan ook
op aan om de toelating in te trekken. De magistraat was daartoe niet bereid.146
Als de betrokkene een attestatie had waarin melding werd gemaakt van misdragingen, maakte hij
geen kans. Pieter Blom had tot 1781 in het onderwijs gezeten en was binnenvader geweest in het weeshuis te Goes waar hij ook als schoolmeester fungeerde. Na een mislukte poging om in zijn onderhoud te
voorzien als graanhandelaar besloot hij in 1785 terug te keren naar het onderwijs. Het feit dat hij vanwege
zijn faillissement onder censuur was geplaatst door de kerkenraad van Goes bleek een onoverkomelijke
hindernis te zijn voor zijn benoeming in Hulst. Niet voor het waarnemen van de schoolmeestersfunctie aldaar, waartegen de drie predikanten tevergeefs protesteerden, maar wel voor zijn definitieve benoeming.
Hoe belangrijk de redactie van de attestatie was, leert het geval van Floris de Radder in Nieuwland die
gedwongen werd om heen te gaan. Het gevolg van de inhoud van de attestatie, die hij in 1787 meekreeg,
was dat De Radder er niet in slaagde elders een functie te krijgen. Met zijn gezin raakte hij in Gorinchem
aan lager wal. Uiteindelijk ging hij varen op een marineschip tot zijn overlijden in 1795.147
Die strakke zienswijze betekende niet dat er in voorkomende gevallen geen coulance werd betracht. In
1754 bevatte de attestatie van Elisabeth Lambregtsen te Middelburg de vermelding dat zij was afgehouden van het avondmaal wegens haar echtscheiding. Toch werd ze door het schoolmeestersgilde aangenomen als schoolvrouw omdat haar wijkpredikant een positief getuigenis kon geven. Even coulant kon
gehandeld worden om schoolmeesters vooruit te helpen. In Heinkenszand werden schoolmeester Pieter
Cok en zijn vrouw in 1773 onder censuur gezet wegens ruzie. Toen hij kort daarop wilde solliciteren in
Hontenisse had hij een attestatie nodig. Omdat hij en zijn vrouw zich weer netjes gedroegen, kregen zij
de begeerde verklaring. Ook de bereidheid iemand een kans te geven ondanks een ernstige misstap was
aanwezig. De 24-jarige Bartholomeus Dhondt, wees in het Armweeshuis in Middelburg, had een kind verwekt bij Maria van Siffelik, wees en matres van de naaischool van het huis. Zij had er alles aan gedaan om
de vrucht te verwijderen en als gevolg daarvan was het zoontje dood ter wereld gekomen. Beiden werden
begin 1790 uit het weeshuis gezet. Niettemin werd Dhondt het jaar daarna benoemd als schoolmeester,
voorzanger en koster in Biervliet.148
145 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 6 (7, 21.2, 20.3, 3.4.1708), 63 (20.3.1708); Hervormde gemeente te Aagtekerke, inv.nr. 1 (25.9, 25.12.1707);
Trouwboek Aagtekerke. GA Borsele, Hervormde gemeente te ’s-Heerenhoek, inv.nr. 1 (24.10.1707, 11.1, 2.2, 18, 21.3.1708).
146 ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 10 (27.11.1710, 8.1-1.10.1711, 2.2, 8.6.1713, 20.9, 6.12.1714). GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2965;
Kerkenraad Hervormde gemeente te Vlissingen, inv.nr. 304 (18.2.1713-28.9.1715). Caland, Hervormde gemeente Sas van Gent, 70-71.
147 GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 387 (23.6, 3.7.1786); Kerkenraad Hervormde gemeente te Goes, inv.nr. 6 (19.3.1785). GA Hulst, Stad Hulst,
nr. 16 (21.11, 9.12.1785, 23.6, 14.7.1786); Hervormde gemeente te Hulst, nrs. 56 (5.12.1785, 22.6, 14.7, 26.9.1786), 59 (30.10.1785). ZA,
Hervormde gemeente te Nieuw- en Sint Joosland, inv.nrs. 3 (30.3-9.9.1788), 4 (17.7, 28.10, 22.12.1795, 2.1.1796, 29.8.1797), 65; Gemeente
Nieuwland, inv.nr. 45 (25.11, 6, 9.12.1786).
148 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924. GA Borsele, Hervormde gemeente te Heinkenszand, inv.nr. 2 (4.4, 9.6, 25.8.1773). Gijsbertsen,
‘Uit de notulen van het Weeshuis te Middelburg’, nr. 38, september 1982, 154.
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Als het antecedentenonderzoek bij sollicitanten achterwege bleef of te beperkt was, kon dat leiden
tot teleurstellingen. In 1763 werd Albertus Weijgers, schoolmeester in Middelburg, in Oost-Souburg benoemd. Na een half jaar kreeg Weijgers problemen. Hij ontkende dat hij een vrouw had uitgescholden,
hoewel dat feit bevestigd werd door twee andere vrouwen. Hij werd door de kerkenraad geschorst als
voorzanger. De kwestie was aanleiding om een nader onderzoek in te stellen naar de antecedenten van
Weijgers. Daaruit bleek dat hij tevoren klerk was bij een rentmeester in de Hoge Zwaluwe. In 1761 was
Weijgers wegens het toebrengen van een snee in de wang door schepenen van Oosterhout veroordeeld tot
vijftien jaar verbanning. Nadat dit bekend was geworden, besloot de magistraat van Vlissingen – de stad
had de heerlijkheid Oost-Souburg in zijn bezit – in 1764 hem de inwoning van Oost-Souburg en Vlissingen te ontzeggen.149

Simonie
Simonie – het geven van geld om, in dit geval, de functie van schoolmeester te verkrijgen – was ontoelaatbaar en verboden. De handhaving van het verbod was een taak van de wereldlijke en kerkelijke overheden.
Vermoedelijk is het weinig voorgekomen. Als het bekend werd, was dat vaak langs een omweg. Toen in
1651 een onderzoek werd ingesteld naar de financiële malversaties van de predikant Cornelius Vincentius te Sas van Gent werd ook schoolmeester Daniel van Houcke gehoord. Toen hij twee jaar tevoren had
gesolliciteerd, was Vincentius zeer tegen hem gekant. De predikant veranderde van mening nadat Van
Houcke hem een oxhoofd wijn of 50 gulden had beloofd. Toen Van Houcke die belofte was nagekomen,
werd hij met algemene stemmen benoemd. Toen de andere predikant, ds. Daniel van Sonnevelt, hem dat
kwam vertellen, wilde ook hij 50 gulden. Later wilde Vincentius opnieuw 50 gulden omdat Van Houcke al
vier maanden traktement had genoten terwijl hij nog niet in Sas van Gent woonachtig was. Ook daarvoor
zwichtte Van Houcke. Voor beide predikanten schreef hij een schuldbekentenis waarin stond dat het ging
om geleend geld. Pas daarna kreeg Van Houcke van ds. Vincentius een akte van zijn aanstelling.150
Vooral de classes waren waakzaam om simonie tegen te gaan. In 1677 behandelde de classis Zuid-Beveland het beroep dat was uitgebracht op Pieter de Keijser als schoolmeester en voorzanger van Kruiningen. De classis vernam dat er een overeenkomst zou bestaan tussen de afgetreden schoolmeester Johannes
Scheel en de vader van Pieter de Keijser. Daarop werden Scheel en De Keijser senior gehoord. Het contract
kwam erop neer dat Scheel afstand zou doen van zijn functies en dat vader De Keijser daarvoor een bedrag
van 50 ponden Vlaams (300 gulden) zou betalen waarvan 200 gulden direct en 100 gulden na een jaar.
De classis beschouwde het als een evident geval van simonie en keurde om die reden het beroep af. Het
collegium qualificatum kreeg opdracht er zorg voor te dragen dat dit niet meer zou voorkomen. Pieter
de Keijser was volgens de classis wel verkiesbaar omdat hij niet rechtstreeks in deze overeenkomst was
betrokken. Scheel kreeg een scherpe reprimande. Bovendien moest de kerkenraad hem onder censuur
stellen. Op verzoek van Scheel werd dit besluit verzacht door hem op te dragen schuldbelijdenis te doen
voor de classis wat hij meteen deed. Het collegium qualificatum benoemde vervolgens Pieter de Keijser
tot schoolmeester, voorzanger en koster. De classis keurde het goed, maar liet niet na om te bepalen dat
indien zou blijken dat er geld gegeven zou zijn of worden de goedkeuring nietig zou worden verklaard.151
Bij afspraken op financieel gebied werd er vaak voor gekozen dat binnenskamers te houden. In 1776
was schoolmeester Jan Brouwer te Wissenkerke bereid achter zijn huis een schoollokaal te bouwen mits

149 ZA, Classis Walcheren, inv.nrs. 15 (6.9, 4.10.1764), 31 (nrs. 1952, 3.9.1764; 1955, 30.9.1764; 1956, 2.10.1764). GA Vlissingen, Hervormde
gemeente te Oost-Souburg, inv.nr. 1 (21.8.1763, 30.3, 29.6, 26.9.1764); Verzameling S. van der Swalme, inv.nr. 5206. Regionaal Historisch
Centrum Tilburg, Schepenbank Oosterhout, inv.nrs. 115, 116.
150 ZA, Classis Walcheren, inv.nrs. 3 (2.9.1649), 24 (12.7.1651).
151 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 3 (19.1, 26.3, 12.5.1677). Deze affaire was een van de redenen voor de classis om over te gaan tot het
ontwerpen van een classicaal schoolreglement. Zie hoofdstuk 2.6.
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zijn opvolgers verplicht zouden worden dit na taxatie over te nemen. De ambachtsheren gingen daarmee
akkoord, maar tevens werd besloten de akte, waarin dit werd vastgelegd, zodanig te redigeren dat dit
geen problemen zou geven. Toen in 1784 Cornelis van Prooijen als nieuwe schoolmeester werd benoemd,
werd hij verplicht om de woning en school – inmiddels een ander pand – over te nemen, dit tot school te
bestemmen en een ander huis als woning aan te kopen. Dit werd vastgelegd in een brief aan Van Prooijen
en niet in de acta van het collegium qualificatum, waarvan een afschrift overlegd werd aan de classis. Iets
vergelijkbaars was in Breskens aan de hand waar de schoolmeester in 1736 een overeenkomst sloot met de
kerkenraad dat het door hem gebouwde schoolhuis zou worden overgenomen door zijn opvolger voor
een bedrag van 948 gulden. Deze overeenkomst werd evenmin vastgelegd in de kerkenraadsacta. Elders
deed men minder geheimzinnig over een dergelijke verplichting. In Haamstede werd in 1734 daarover
een bepaling opgenomen in het schoolreglement.152
Simonie kon worden tegengegaan door het afleggen van een zuiveringseed. Tot de invoering daarvan
is het in Zeeland niet gekomen. Dat wijst erop dat simonie niet veel is voorgekomen, of wellicht beter
uitgedrukt: niet vaak werd vastgesteld. Om misbruik tegen te gaan had de Raad van State bepaald dat
degene die een bestuurlijk of militair ambt aanvaardde of neerlegde, naast een eed van trouw ook onder
ede moest verklaren dat hij van niemand geld of goederen had of zou ontvangen. Deze bepaling is ook
op schoolmeesters toegepast. Dit voorschrift werd op lokaal niveau naar eigen inzicht geïnterpreteerd.
Toen in 1738 de schoolmeesters in het Hulsterambacht deze eed moesten afleggen, maakte schoolmeester
Jacobus Lippens uit Graauw bezwaar. Hij had 50 gulden gegeven aan zijn medesollicitant Abraham Roose
opdat die zou afzien van verdere mededinging. De magistraat van het Hulsterambacht meende dat het
betreffende voorschrift een dergelijke handeling niet verbood omdat dit doelde op giften aan degenen die
bevoegd waren tot de benoeming.153

4.4 Het Schoolmeestersgilde te Middelburg
Examens en toelating
In Middelburg, dat als enige stad in Zeeland sinds 1591 een schoolmeestersgilde had, verliep de toelating
van schoolmeesters in afwijkende zin. Het examineren en toelaten van Nederduitse en Franse schoolmeesters was niet in handen van de magistraat of de scholarchen maar een van de belangrijkste taken van
het gilde. Net zoals bij andere gilden bewaakte het schoolmeestersgilde de kwaliteit door het afleggen van
een proef, in dit geval een examen. Daarnaast behartigde het gilde de gemeenschappelijke belangen van
de leden.154 Over de omvang zijn geen gedetailleerde gegevens voorhanden. Uit het afschrift van het ledenregister, opgesteld door deken Adriaan de Neeff, blijkt dat in de beginjaren 1592-1594 20 schoolmeesters
en 23 schoolvrouwen werden ingeschreven. Tot in de jaren zestig van de zeventiende eeuw groeide het gilde ieder jaar, als regel met aantallen van een tot zes schoolmeesters, soms iets meer. Bij de schoolvrouwen
was de groei groter, wellicht het gevolg van meer verloop.155
Wie les wilde gaan geven, moest zich aanmelden bij het gildebestuur. Het lidmaatschap van de Gereformeerde kerk moest hij of zij aantonen door het overleggen van een attestatie. Bij het examen van schoolmeesters waren naast het gildebestuur ook enkele gereformeerde predikanten aanwezig en de oudste en
meest ervaren schoolmeesters van de stad. Later werd dit beperkt tot de deken en beleders. De aanwezig152 ZA, Heerlijkheid Wissenkerke en Geersdijk, inv.nr. 106a (5.5.1776, 3.5.1781, 2.5.1782, 8.5.1783, 6.5.1784, 7.5.1789); Classis Walcheren, inv.
nr. 16 (1.4.1784). GA Noord-Beveland, Hervormde gemeente te Wissenkerke, inv.nr. 2 (23.3.1784). Haamstede, 1734. Plankeel, Kadastrale
atlas, Breskens, 13. De plicht om de woning van de vorige predikant over te nemen door de nieuwe werd als simonie aangemerkt. Uil, Sint
Philipsland, 89-91.
153 NA, Raad van State, inv.nrs. 84 (27r., 12.7.1663), 89 (95v., 23.2.1668). GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nr. 31 (29.12.1738).
154 Zie voor de Zeeuwse gilden: Remmerswaal, Een duurzame alliantie. Gilden en regenten in Zeeland.
155 Het register loopt over de periode 1592-1723. ZA, Handschriftenverzameling, Aanwinsten, 1955-1990, inv.nr. 1975.28.
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heid van de scholarchen was facultatief. Het examen werd afgenomen in de consistorie van de Koorkerk of
ten huize van de overdeken. Het examen van de schoolvrouwen vond veelal alleen plaats door de deken.156
Alle vakken – spellen, lezen, schrijven, psalmzingen, cijferen en vanaf de achttiende eeuw geografie
- werden afzonderlijk geëxamineerd. Een aantal schoolmeesters werd alleen bevoegd verklaard voor een
deel van de vakken. Hendrik de Vin bijvoorbeeld bracht het er bij zijn examen in 1728 goed af ten aanzien
van lezen, schrijven en psalmzingen, maar het cijferen bleef onder de maat en om die reden kreeg hij voor
het geven van dat vak geen toestemming. Anderen werden afgewezen, zoals Hendrik Canjes en Pieter de
Groot, die examen deden voor zingen respectievelijk lezen, en ook onder de maat bleken. In hun geval
kregen ze het signaal dat een tweede poging geen zin had. Dit stringente beleid werd regelmatig doorkruist. In 1739 werd Reynier Verloore geëxamineerd door deken en beleders van het gilde. Zij wezen hem
af. Twee dagen later kwam het gildebestuur weer bijeen, maar nu waren ook de twee scholarchen present.
Verloore werd in die bijeenkomst wel aangenomen als schoolmeester. De examinatoren waren ook bereid
een oogje toe te knijpen in twijfelgevallen. Zo werd Willem van der Jagt ‘als door het oog van een naald
geadmitteerd’.
Schoolvrouwen werden uitsluitend voor spellen en lezen bevoegd verklaard. Vooral bij hen werd regelmatig grote souplesse aan de dag gelegd bij de toelating. Sara Rodeyn werd in 1735 op basis van de verklaring van een oud-deken admissie verleend. Nog gemakkelijker werd de toelating van Sara Speelmans
geregeld. De deken nam haar geen examen af omdat hij voldoende bekend was met haar kennis van het
lezen. Even tolerant werd gehandeld met degenen voor wie het schoolhouden een laatste poging was om
inkomsten te verwerven. Anthonia van der Sterve kreeg in 1746 toestemming om een kinderschool te houden. Ze was in het spellen en lezen ‘wat gebrekkig’, maar vanwege haar ouderdom werd ze toch toegelaten.
Bijzondere omstandigheden konden een positieve wending geven aan de verzoeken om een schooltje
te mogen beginnen ondanks de magere kwaliteiten van de betrokkenen. Johanna Delseene was in 1747
vanwege de vijandelijke inval van de Fransen gevlucht en in Middelburg beland. Zij werd gebrekkig bevonden in het spellen en lezen, maar omdat ze bij haar vlucht alles verloren had, kreeg ze toestemming
een schooltje te beginnen. De deken van het gilde noteerde in 1748, nadat hij Sara Maria Looysen niet al
te vlug had bevonden in het lezen: ‘dog om hare groote beschroomdheid heb ik zulks door de vingeren
gezien’. Ten slotte kon een behulpzame echtgenoot een positieve factor zijn. Dat bleek in 1749 bij de toelating van Janna Schietekatte. Het lezen was ‘niet al te genoegzaam … dog haar man present zynde die zeer
was bequaam in ’t leezen heeft op zich genomen zijn best te doen zijn vrouw daaglyks daarin te volmaken’.
Dit ruimhartige toelatingsbeleid was ook op te merken ten aanzien van de schoolmeesters in de stadsambachten, het gebied buiten de stadsgrachten. Voor hen hanteerde het gildebestuur lagere criteria. In
1757 kreeg Joos Boogaart toestemming om onderwijs te mogen geven in lezen, schrijven en zingen, maar
niet in de stad ‘totdat hij wat beter voldoeninge met zijn schrift zal geven’. In 1766 werd Cornelis Aartsen
toegelaten om onderwijs te geven in lezen en schrijven. Dat kon hij gebrekkig en daarom moest hij beloven zich niet in de stad te vestigen voordat hij blijk had gegeven van grotere bekwaamheid. Jan Slabbekoorn kreeg in 1776 toestemming, maar alleen voor het geven van leesonderwijs buiten de stad vanwege
‘zijn platheyd in ’t spellen en uytspraak in ’t lezen, zijnde een landman van geboorte en dus niet gewoon
aan de sprake van stedelingen’. Wilde hij zich toch in de stad vestigen, dan moest hij zich opnieuw aan een
examen onderwerpen om proeven te geven van zijn vorderingen in het spellen en lezen.
Degenen die met succes het examen hadden afgelegd moesten een eed afleggen. Later werd volstaan
met het ondertekenen van het eedsformulier.
156 Het archief van het Schoolmeestersgilde te Middelburg ging in 1940 verloren. Bewaard bleef een uitvoerig manuscript van de hand van
A. Dekker, dat vooral is gebaseerd op dit archief. Het is in de vorm van lezingen over het onderwijs in Middelburg, gehouden voor het
Onderwijzersgezelschap te Middelburg in 1920. ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924. Tenzij anders vermeld is daarvan gebruik
gemaakt voor deze paragraaf, evenals van de schoolreglementen uit 1591 en 1791.
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Eed van de schoolmeesters te Middelburg, 1591*.
Ick sweere daer ick toe gheroepen ben een goet, vroom ende ghetrouwe schoolmeester te wesen, die kinderen die my sullen
bevolen worden wel getrouwelijck ende neerstelijck te leeren ende te onderrichten in ’t ghene ick verclaert ende aenghenomen
hebbe te willen leeren deselve in de vreese Gods ende alle eerbaerheyt te onderhouden. Ende sal voorts burghemeesteren
ende schepenen deser stadt van Middelburgh houw ende trouw wesen ende en sal gheene leere den kinderen die my bevolen
sijn voorhouden, die der waere christelijcke ende naer Gods Woort ghereformeerde religie die in dese stadt openbaerlyck
gheleert ende gheëxerceert wort contrarie zij ende voorts doen wat eenen goeden ende vromen schoolmeester te doen
schuldich is. Soo helpe my Godt.
*

Middelburg, 1591.

Hoe nauwgezet de bepalingen ook waren geformuleerd, toch bleek het mogelijk de regels te omzeilen.
In 1665 klaagde het gildebestuur bij de magistraat over vrouwen, ook uit het buitenland en niet-gereformeerden, die brei- en naaischolen openden. Zij namen ook kinderen aan die zij leerden spellen en lezen, ten nadele van de schoolmeesters en schoolvrouwen. Daarom verzochten deken en beleders aan het
stadsbestuur om maatregelen. De magistraat besloot daarop dat niemand les mocht geven in spellewerken, naaien of breien dan degenen die daartoe waren toegelaten door het gildebestuur in overleg met de
overdeken. Op die wijze werd ook dit soort onderwijs geïncorporeerd in het gilde en onderworpen aan
de gestelde regels.157 Alleen degenen die huisonderwijs gaven of aan de Latijnse school doceerden bleven
buiten het gilde.
In 1621 bekritiseerde de Middelburgse schoolmeester Johannes de Swaef in zijn boek Geestelycke Queeckerye in felle bewoordingen het toelatingsbeleid: ‘Het is waer dat daer so eenige formaliteyt gebruyckt
wert in het vry maken der schoolmeesters, maer het en gaet niet soo het behoort. […] Wil yemandt een vry
schoolmeester werden, die spreeckt deken ende beleeders aen, hy verschynt voor haer, sy nemen hem een
eed af, dat hy sal doen als een goet schoolmeester behoort, en hy betaelt voor vry gelt thien schellingen,
daer mede heeft hy den name van een vry schoolmeester. Maer dit en is ghewis niet ghenoech. […] Het is
schandelyck, dat in soo treffelycken stad ende gemeente, als Middelburgh door Godts genade is, (laet dit
andere plaetsen oock gheseyt syn) sulcken volck den name van schoolmeesters verkrygen, die onbequaem
syn niet alleen tot verstandige zaken, maer tot geringhe ende fymelachtighe dinghen’.158
Aan het einde van de achttiende eeuw drukte de Middelburgse predikant H.J. Krom zich weliswaar
milder uit in zijn in 1782 gepubliceerde antwoord op de prijsvraag van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, maar ook hij had kritiek. Hij hekelde dat ‘men schoolmeesters, die de noodige geschiktheid
niet hebben […] in hunnen dienst stelt, al is ’t dan met een’ ernstige recommandatie, om zich namelyk,
verder te oeffenen en in staat te stellen, welke juist niet altyd even zeer wordt nagekomen, en daar het ook,
by gebrek van de noodige vatbaarheid, in sommigen wel te voorzien is, dat zy waarschynelyk nimmer
tot hunnen post zullen bekwaam worden en zulks met oogmerk, om één persoon of huisgezin dienst te
doen’.159
In 1796 werd in een rapport, bestemd voor de municipaliteit van Middelburg, het toelatingsbeleid
scherp veroordeeld en als de belangrijkste oorzaak aangeduid voor de slechte kwaliteit van het onderwijs.
Het rapport was samengesteld door de beide scholarchen, professor Andreas Andriessen en Johannes Henricus van der Palm. De laatste kon dat niet worden verweten aangezien hij pas het jaar daarvoor scholarch
was geworden. Andriessen daarentegen was al geruime tijd scholarch. Daarom werd in de marge van het
rapport, vermoedelijk op aandrang van Andriessen, aangetekend dat de scholarchen verscheidene kandi-

157 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 847i (3.10.1665); Idem, Aanwinsten, 1955-1990, inv.nr. 1975.28.
158 De Swaef/Willemsen, Geestelycke Queeckerye, 263-265. De Swaef rept niet van een examen, hoewel dat reeds in zijn tijd bestond.
159 Krom, Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 28.
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daten hadden geweerd, maar niet hadden kunnen
voorkomen dat er nu en dan een was toegelaten, die
zij zelf liever hadden afgewezen.160
In 1791 was de stadsraad overgegaan tot het vaststellen van een nieuwe ordonnantie op het schoolmeestersgilde. De bepalingen van de schoolorde
uit 1591 kregen daarin opnieuw een plaats, maar
veel was in detail uitgewerkt en aangepast aan
de tijdsomstandigheden. Alle schoolmeesters en
schoolvrouwen moesten voldoen aan de nieuwe
verordening, ook degenen die de stuurmanskunst
of het psalmzingen onderwezen en degenen die
zich beperkten tot catechetisch onderwijs. De
nieuwe ordonnantie was weinig meer dan de vastlegging van reeds gegroeide tradities. Dat gold bijvoorbeeld voor het tweejaarlijks visiteren van alle
scholen door scholarchen, deken en beleders en de
prijsuitdeling. Aan een kwaliteitsimpuls kwam de
verordening niet tegemoet, met het vernietigende
rapport van 1796 als gevolg.
Het Middelburgse onderwijssysteem zat geds. Andreas Andriessen (Rijksmuseum, Amsterdam)
vangen in de zelf gespannen draden van het gilde waarin geen ruimte was voor veranderingen.
De tradities van het gilde prevaleerden boven een
pragmatische aanpak. De magistraat was niet bereid dit te doorbreken. Toch kon in de tweede helft van
de achttiende eeuw de afscherming van de eigen beroepsgroep door het gildebestuur niet meer in alle opzichten rekenen op de steun van de magistraat. In 1751 had het gilde het verzoek geweigerd van Francois
de Ceuvelaer, Frans schoolmeester in Arnemuiden, om in Middelburg een Franse kostschool te beginnen.
Tevergeefs deed De Ceuvelaer een beroep op het stadsbestuur. Het jaar daarop wijzigde de magistraat haar
koers door de Franse schoolmeester Joseph Bayart vrijstelling te verlenen van het lidmaatschap van het
gilde. Bayart moest als gedeeltelijke compensatie een bedrag van 52 gulden betalen aan het gilde. Ook de
in 1763 aangestelde Franse kostschoolhouder Henri Rabinel kreeg dispensatie, maar was niets verschuldigd. Daarmee had het stadsbestuur het gilde buiten spel gezet voor zover het ging om het toelaten van
deze Franse schoolmeesters. Het besluit moet mede worden gezien in het licht van de wens tot het ontlasten van deze schoolmeesters, die daardoor de jaarlijkse bijdragen aan het gilde en de inkomstgelden niet
verschuldigd waren.161

Inkomst- en jaargelden
Degenen die het examen met succes aflegden en werden toegelaten tot het geven van onderwijs, moesten
een bedrag als inkomstgeld betalen aan het gilde: schoolmeesters drie gulden en schoolvrouwen twee
gulden. Ondermeesters en ondermeesteressen moesten ook examen afleggen en betaalden tien respectievelijk drie stuivers. Een voordelige regeling gold voor zonen en dochters van een schoolmeester of schoolvrouw. Zij waren na het examen de helft van het inkomstgeld verschuldigd. De weduwe van een school-

160 Nijk, ‘Iets over Johannes Henricus van der Palm’, 96-97.
161 ZA, Handschriftenverzameling, Aanwinst 1960.17, inv.nr. 307, p. 211-212 (10.4.1751, 22.1, 19.2.1752, 22.10.1763).
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meester mocht de school voortzetten mits zij examen aflegde waarvoor zij twee gulden moest betalen.
Hertrouwde zij en ging de nieuwe echtgenoot les geven, dan moest hij eerst examen afleggen op straffe
van een boete van twaalf gulden als hij dat niet deed. Diezelfde boete gold voor degenen die zich niet
meldden voor het examen.
Na toelating werden de schoolmeesters en schoolvrouwen lid van het gilde waaraan zij een jaarlijkse contributie verschuldigd waren. De schoolmeesters betaalden twaalf stuivers, de schoolvrouwen acht
stuivers, de ondermeesters en ondermatressen zes stuivers. Deze jaargelden liepen, als we kijken naar die
van ambachtsgilden elders in Zeeland, niet uit de pas.162 Dat gold niet voor de inkomstgelden die buitensporig hoog werden om de uitgaven te dekken. Vooral de kosten van de maaltijden werden excessief. Behalve de gemeenschappelijke maaltijd van het gilde werd ook na de examens of andere bijeenkomsten van
het gildebestuur gegeten en gedronken. Tussen 1636 en 1659 werd het inkomstgeld voor schoolmeesters
verhoogd naar 36 gulden en voor schoolvrouwen en ondermeesters van fl. 2,50 naar 18 gulden. Bovendien
moest elk nieuw lid een klein bedrag betalen aan de gildeknaap en, na 1655, voor het blazoen van het gilde.
De hoogte van het inkomstgeld leverde problemen op want in 1682 werd de overdeken gemachtigd om
dit bedrag naar eigen inzicht te bepalen, rekening houdend met de ‘staad en conditie’ van de betrokkenen.163 In de nieuwe ordonnantie van 1791 bleven de tarieven gehandhaafd, maar er kwamen toeslagen bij
voor de gildeknaap, de Armen en voor de akte van toelating waardoor het totaal bedrag voor een nieuwe
schoolmeester uitkwam op fl. 56,50. De schoolvrouwen gingen nagenoeg hetzelfde betalen. Het gevolg
was dat schoolmeesters en schoolvrouwen naast hun jaarlijkse bijdrage een fors bedrag op tafel moesten
leggen om lid te worden van het gilde. Dit woog nauwelijks op tegen de voordelen van het lidmaatschap
en daarmee kwam het voortbestaan van het gilde in discussie.

Gildebestuur
Het bestuur werd gevormd door de overdeken en een scholarch, de deken en twee beleders of overmannen. De overdeken en de scholarch werden aanvankelijk superintendenten genoemd. Later werden ze
beiden aangeduid als scholarchen of ook wel als overdekens of opzieners. Zij werden benoemd door de
magistraat. De deken en beleders werden gerecruteerd uit de leden van het gilde. Elk jaar trad de helft van
hen af. Hun opvolgers moesten worden gekozen door de scholarchen, samen met enige afgevaardigden
uit de magistraat en het oude gildebestuur. Die bepaling werd echter nooit gepraktiseerd. De eerste keer
waren ze door de overdeken en de scholarch gekozen. Daarna gebeurde dat door dezelfden, samen met de
gildeleden. Vanaf 1681 vond de verkiezing van het nieuwe bestuur niet meer jaarlijks plaats maar om de
twee jaar. Voortaan werden de deken en beleders gekozen door de gildebroeders. Dit impliceerde dat de
rekening van het gilde voortaan over twee jaar liep.
Bij het kiezen van de nieuwe deken en beleders bleven nogal wat gildebroeders weg, wellicht om buiten deze functies te blijven. Daarom werd in 1649 besloten om afwezige gildebroeders te beboeten. Zo
moesten afwezigen bij de controle van de rekening van het gilde een boete van twaalf stuivers betalen. Bij
de verkiezingen schijnt het er weleens ruw aan toegegaan te zijn. Om ruzies te weren, werd in 1658 besloten dat in het geval van herhaling de scholen van de overtreders gesloten zouden worden. Wie zich niet
onderwierp aan het gezag van scholarchen, deken en beleders moest een boete van drie gulden betalen en
kon worden geschorst voor een termijn evenredig aan de aard van het vergrijp. Dit laatste in overleg met
de burgemeesters. Die boete werd nooit opgelegd zodat de gehoorzaamheid van de schoolmeesters tegenover het gildebestuur voldoende zal zijn geweest.

162 Remmerswaal, Een duurzame alliantie. Gilden en regenten in Zeeland, 214-215, 230-231.
163 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nrs. 847h (13.1.1652), 847i (3.5.1659); Idem, Aanwinst 1960.17, inv.nr. 307 (folio 209-210). De Swaeff/
Willemsen, De Geestelycke Queeckerye, 264.
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De deken was belast met de financiële administratie waarvan hij rekening en verantwoording moest
afleggen ten overstaan van de opzieners en de gildebroeders. Het was daarbij gebruikelijk dat de dekens
uit eigen zak bepaalde uitgaven voor hun rekening namen. Zo werd het tekort over 1592 – het ging om
bijna negen gulden – door de deken betaald. Deken Pierre Joly nam in 1703 allerlei gerechtelijke onkosten
voor eigen rekening om daarmee de gildekas te sparen. De dekens en beleders hadden een financieel voordeel: zij behoefden geen jaargeld te betalen. Bovendien was er voor deken en beleders aan de visitaties, de
examens en het jaarlijks rondgaan voor het innen van de jaargelden een copieuse maaltijd verbonden die
als regel in het Schuttershof werd geserveerd. De keer dat het eten minder was, werd dat als een teleurstelling ervaren. Dat was in 1784 toen het gildebestuur samenkwam in het Oranjelogement. De deken
noteerde: ‘Boterhammen, boterhammen en anders niet. Quoi! Aller là pour rien’!

Penning (voor- en achterzijde) van het Schoolmeestersgilde (Zeeuws Museum, Middelburg, GM 0826).

Sociale functie
Een kenmerkend facet van gilden was de sociale functie, met name het meeleven bij overlijden. Onderdeel
daarvan was dat de schoolmeesters meeliepen in de rouwstoet bij de begrafenis. De gildeknaap nodigde
alle gildebroeders ter begrafenis en gaf hun een begrafenispenning. Dit gebruik werd in 1628 ingevoerd.
Deze penningen werden in 1628 vervaardigd door de Middelburgse stempelsnijder Johannes Looff.164 Wie
weg bleef en zijn penning bij de begrafenis niet inleverde, moest zes stuivers betalen en vanaf 1791 twaalf
stuivers. In 1595 was bepaald dat de vier schoolmeesters, die het laatst lid waren geworden, de lijkkist
moesten dragen. Later, op het eind van de achttiende eeuw, rustte die plicht op de tien jongste leden. De
rouwstoet werd voorafgegaan door de knaap van het gilde, die gekleed was in een purperen jas, met het
zilveren schild van het gilde op de borst. Hoewel niet verplicht verschenen de gildebroeders ook op begrafenissen van echtgenotes van hun collega’s en bij die van de scholarchen. Vanaf 1652 beschikte het gilde
over een pelle, een zwart kleed dat over de kist werd gelegd. Voor het gebruik ervan moest een klein bedrag, later een Zeeuwse rijksdaalder, worden betaald.165
De verplichting om mee te lopen in de rouwstoet bleef gehandhaafd in de nieuwe schoolordonnantie

164 De Man, Johannes Looff, 54-55; Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden, 29.
165 Over de functie van de gildepenningen bij begrafenissen: De Man, ‘De opleesrol’, 9.
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van 1791. Om het sterfhuis financieel te ontlasten, moest elke gildebroeder zijn eigen rouwkleding meebrengen in plaats van dat deze ter beschikking werd gesteld. Ieder kreeg voor het meelopen in de stoet
een klein bedrag, met uitzondering van de twaalf jongste leden van het gilde die dit voor niets moesten
doen. De uitbetaling vond plaats tegen inlevering van de uitgereikte begrafenispenning. De boetes maar
ook de geringe financiële vergoeding wijzen erop dat het ‘te lijk gaan’ niet populair was. Bij vrijwel elke
begrafenis bleven er leden weg.
Het gilde deed weinig tot niets aan het ondersteunen van behoeftige leden. Dat die er waren, blijkt
uit het feit dat bij herhaling verschuldigde bedragen niet konden worden geïnd wegens onvermogen.
Daarmee was de sociale functie van het schoolmeestersgilde zeer gering, net zoals bij andere gilden.166
Het onderlinge toezicht was opgedragen aan het gildebestuur. Hun taak was om ‘hoorende dat iemand in
haren gilde quaad leven quame te leyden alsdan hen tot den deekens ontbieden, die ze vermanen anders
te leven op poene [straffe] van nader daarin te werden voorsien’. Of die bepaling daadwerkelijk leidde tot
maatregelen is niet gebleken.

Onderlinge cohesie
Het jaarlijkse hoogtepunt werd gevormd door de gemeenschappelijke maaltijd van de gildebroeders.
Elke schoolmeester was verplicht om daarbij aanwezig te zijn om zo de verbondenheid tot uitdrukking
te brengen. Ook de scholarchen waren daarbij present. In de achttiende eeuw werd het onderling verkeer
meer dan tevoren benadrukt. Vanaf 1725 werd de gezamenlijke maaltijd een echte feestdag. Begonnen
werd met een uitstapje per koets of wagen naar de Walcherse duinen waarbij onderweg werd gegeten
en gedronken. Vanaf het midden van de achttiende eeuw werd ook tabak gerookt en af en toe gevist. De
kosten waren voor het gilde. Hoewel de meegenomen jenever de feestvreugde kon verhogen, was dat niet
het geval in 1766 toen het tot een vechtpartij kwam tussen de schoolmeesters en een aantal Domburgse
boeren. De feestdag werd afgesloten met een diner. De volgende dag kwamen de schoolmeesters opnieuw
bijeen, nu met hun echtgenotes, om in het Schuttershof het overschot van de vorige dag op te eten. In 1774
werd zelfs een tweede speelreisje georganiseerd. Nu lieten de heren zich vergezellen van hun echtgenotes.
’s Morgens vroeg om zes uur werd vertrokken nadat er eerst gegeten was bij de deken. Het tweede ontbijt
werd gebruikt in Westkapelle. Het middagmaal vond plaats in Domburg en ’s avonds waren de heren en
dames weer te gast bij de deken. Ook de overdeken liet zich niet onbetuigd. Op 21 mei 1789 waren de meesters te gast bij Jacob Hendrik Schorer, die hen onthaalde op zijn buitenplaats te Serooskerke. Hij betaalde
ook de rijtuigen.
Het is de vraag of deze activiteiten de saamhorigheid hebben gestimuleerd. Bij de gilden in het algemeen is daar nauwelijks sprake van geweest.167 Vermoedelijk gold dat ook voor het Middelburgse
schoolmeestersgilde. Het gilde werd toch vooral beschouwd als een middel om de belangen van de groep
te behartigen en niet om de onderlinge cohesie te bevorderen. Vooral vanwege de hoge kosten van het
lidmaatschap, waar weinig tegenover stond, lag de opheffing van het gilde voor de hand. Daartoe besloot
de municipaliteit in 1796; tegelijkertijd werd een nieuw college van schoolhouders ingesteld, dat een deel
van de taken van het gilde overnam.

166 Remmerswaal, Een duurzame alliantie. Gilden en regenten in Zeeland, 135-144.
167 Remmerswaal, Een duurzame alliantie. Gilden en regenten in Zeeland, 149-150.
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Herkomst en achtergronden

4.5

Herkomst in het algemeen
In hoofdstuk 2.5 is stilgestaan bij de herkomst van de schoolmeesters tot in het midden van de zeventiende eeuw. We willen dat opnieuw doen voor wat betreft de aansluitende periode 1650-1801. Hierna volgen
tabellen waarin de herkomst is weergegeven van de Nederduitse en Franse schoolmeesters in de steden
en op het platteland van Zeeland en van de rectoren en andere docenten van de Latijnse scholen. Ze zijn
samengesteld aan de hand van de resultaten van het prosopografisch onderzoek.168
Tabel 2: Herkomst van de Nederduitse en Franse schoolmeesters in de grote Zeeuwse steden, 1650-1801.
Herkomst:
Uit de eigen plaats
Walcheren
Schouwen-Duiveland
Zuid- en Noord-Beveland
Tholen c.a.*
Staats-Vlaanderen
Holland
Overige gewesten
Staats-Brabant
Oostenrijkse Nederlanden
Frankrijk
Duitse landen
Zwitserland
Onbekend
Totaal
*

Middelburg
21
19
4
4
1
15
9
4
3
5
1
115
201

Zierikzee
19
3
11
5
1
15
2
4
2

17
79

Goes
14
5
3
10
2
3
4
2
2

Tholen
1

3

1

3
51

1
22

Veere
6
4
1
2

1
1
5
3
3
1
5

2
3
4
1
1
2
2
1
5
34

Vlissingen
23
14
7
2
7
4
1
3
1
1
14
77

Totaal
84
45
20
29
10
31
38
10
19
6
12
3
2
155
464

In deze en de volgende tabellen is Tholen inclusief Sint Philipsland en Nieuw-Vossemeer.

De groep waarvan de herkomst onbekend bleef, is omvangrijk. Dat komt vooral door het verlies of de afwezigheid van relevant bronnenmateriaal wat met name bij Middelburg het geval is. In Zierikzee, Goes,
Vlissingen en vermoedelijk Middelburg was sprake van voorkeur voor eigen inwoners. In alle steden waren inwoners van het eigen eiland goed vertegenwoordigd. Van buiten Zeeland was er voorkeur voor inwoners van Staats-Vlaanderen en Holland.
Tabel 3: Herkomst van de Nederduitse en Franse schoolmeesters op het platteland en in de kleine steden in Zeeland, 1650-1801.
Herkomst:
Uit de eigen plaats
Walcheren
Schouwen-Duiveland
Zuid- en Noord-Beveland
Tholen c.a.
Staats-Vlaanderen
Holland
Staats-Brabant

Walcheren
18
84
6
28
2
14
6
5

SchouwenDuiveland*
21
5
89
7
13
2
48
6

ZuidBeveland
37
30
16
114
8
13
4
4

Tholen c.a.
8
3
17
5
39
6
11
9

NoordBeveland
1
3
2
10
2
1
5
1

Totaal
85
125
130
164
64
36
74
25

168 In de linkerkolom moet de herkomst in het geval van het eigen eiland worden geïnterpreteerd als: afkomstig uit de rest van. Het
uitgangspunt bij de opstelling van deze tabel was de woonplaats op het moment van de benoeming waarbij de plaatsen waar de
betrokkene ondermeester was geweest buiten beschouwing werden gelaten. Indien de vorige woonplaats onbekend was, werd de
geboorteplaats als herkomst opgenomen.
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Oostenrijkse Nederlanden
Overig
Onbekend
Totaal
*

22
185

1
3
19
214

2
1
37
266

1
8
107

3
28

3
5
89
800

Inclusief Sommelsdijk.

Uit de aantallen blijkt dat er geen uitgesproken voorkeur was voor iemand uit de eigen plaats (10%). Daarentegen is er wel een voorkeur voor sollicitanten van het eigen eiland (42%). Op de tweede plaats kwam het
benoemen van kandidaten uit een naburig eiland of regio. Op Schouwen-Duiveland en in mindere mate
Tholen c.a. werden verhoudingsgewijs vaak Hollanders benoemd.
De mobiliteit was tot ver in de zeventiende eeuw beperkt. De sollicitanten kwamen vaak uit de directe
omgeving, dat wil zeggen van het eiland of de regio, en uit Zeeland of Staats-Vlaanderen. Maar de mobiliteit groeide. Zo kwamen in 1665 te Brouwershaven drie van de elf sollicitanten van Schouwen-Duiveland,
twee uit Zuid-Beveland, drie uit Walcheren, twee uit Holland en de laatste uit Barneveld. Toen in 1744 te
Brouwershaven opnieuw een vacature was, solliciteerden twaalf personen. Nu waren er drie uit Zuid-Beveland, een uit Tholen, een uit Sint Philipsland, vijf uit Holland, een uit het gewest Utrecht en de laatste
was de ondermeester, die op dat moment in Brouwershaven werkzaam was. Het percentage van personen
van buiten Zeeland was daarmee bijna verdubbeld. Dat er dit keer geen sollicitanten van Schouwen-Duiveland waren, was een incident want bij de volgende vacature in 1752 was de verdeling als volgt: Schouwen-Duiveland zes, Tholen twee, Holland vijf.169
Een soortgelijk overzicht van de herkomst van de Nederduitse en Franse schoolmeesters in de steden
en op het platteland van Staats-Vlaanderen, verdeeld naar het Vrije van Sluis c.a. (Westelijk Staats-Vlaanderen), het Hulsterambacht c.a. (Oostelijk Staats-Vlaanderen170), het Committimus en de Scheldeforten171
levert het volgende op.
Tabel 4: Herkomst van de Nederduitse en Franse schoolmeesters in Staats-Vlaanderen, 1650-1801.
Herkomst:
Uit de eigen plaats
Rest van Staats-Vlaanderen
Walcheren
Schouwen-Duiveland
Zuid- en Noord-Beveland
Tholen c.a.
Holland
Staats-Brabant
Oostenrijkse Nederlanden
Frankrijk
Duitse landen
Overig
Onbekend
Totaal

Vrije van Sluis
c.a.
12
80
31
8
10
3
24
6
5
12
8
3
43
245

Committimus
6
16
10
3
13
1
1
3
1

Hulsteram
bacht c.a.
14
66
16
1
5
2
8
7
2

3
7
64

5
50
176

Scheldeforten
c.a.
2
7
3
2
4
1
1
1

4
24

Totaal
34
169
60
14
32
7
34
17
8
12
8
11
104
510

In Staats-Vlaanderen was nog minder voorkeur voor een eigen inwoner (6%) maar wel, net zoals in Zeeland, voor iemand uit de directe omgeving (33%). Op de tweede plaats waren schoolmeesters vooral van

169 GA Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven, inv.nrs. 4 (20.12.1665), 7 (7.1.1744, 21.8.1752).
170 Inclusief Sas van Gent en Philippine.
171 De forten Lillo, Liefkenshoek en Frederik Hendrik alsmede Ouden Doel.

4 ONDERWIJSGEVENDEN

285

Walcheren afkomstig. In het Vrije van Sluis werd door de Raad van State nog al eens een Hollander benoemd. Een deel van de Franse schoolmeesters betrof vluchtelingen uit Frankrijk, die vooral neerstreken
in het Vrije van Sluis. In de eerste helft van de achttiende eeuw verdubbelde het aantal personen die van
elders kwam om daarna weer iets terug te zakken.
De herkomst van de onderwijsgevenden aan de Latijnse scholen moet op andere wijze worden
benaderd. Het merendeel van hen volgde een universitaire studie en daarmee was de stad waar zij studeerden vaak die van hun herkomst toen zij rector, conrector of preceptor werden. Om tot een identieke
benadering te komen is in de volgende tabel hun woonplaats voor ze gingen studeren of de plaats waar ze
woonden of eerder werkzaam waren op het moment van benoeming, als uitgangspunt genomen. Bij het
ontbreken daarvan is de geboorteplaats genomen. In tegenstelling tot de vorige tabellen is in deze tabel de
gehele periode van het onderzoek opgenomen omdat deze groep eerder buiten beschouwing bleef.

Zeeland

Staats-Vlaanderen

Holland

Staats-Brabant

Gelderland

Utrecht

Overijssel, Groningen,
Friesland

Staats-Brabant en
Staats-Limburg

Spaanse/Oostenrijkse
Nederlanden

Duitse landen

Engeland en Schotland

Hongarije

Onbekend

Tabel 5: Herkomst docenten Latijnse scholen in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801

63

14

43

12

12

9

6

13

17

15

6

1

30

Dit overzicht laat zien dat van de 243 docenten aan de Latijnse scholen 25% (63) uit Zeeland afkomstig was.
Holland was de tweede leverancier met 18% (43). De volgende tabel geeft de herkomst van de uit Zeeland
afkomstige docenten.

Middelburg

Zierikzee

Vlissingen

Veere

Goes

Overigen

Tabel 6: Herkomst van de uit Zeeland afkomstige docenten van de Latijnse scholen, 1578-1801.

30

9

12

4

3

5

Het aantal van Middelburg wordt vertekend doordat het tot halverwege de zeventiende eeuw nogal eens
voorkwam dat alumni van de stad direct na hun studie als preceptor aan de Latijnse school werden aangesteld. Vaak bleven ze niet lang omdat ze daarna als predikant werden beroepen. Het ging hier om veertien
docenten. In de herkomst is een verschuiving te zien. Het aandeel uit Zeeland en Staats-Vlaanderen nam
vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw fors af. Het aantal dat van elders afkomstig was, zakte ook
maar bleef in de achttiende eeuw op hetzelfde niveau. In de periode 1751-1801 werden 21 docenten van
buiten Zeeland benoemd tegen 5 uit Zeeland. Het aantal Zeeuwen en Staats-Vlamingen dat in die periode
ging studeren, liep in diezelfde periode ook terug. Tussen 1700-1749 waren er 744 Zeeuwen die gingen
studeren, in de periode 1750-1799 waren dat er 607.172 Zij die afstudeerden, toonden steeds minder interesse voor een baan in het onderwijs.

172 Frijhoff, ‘Zeelands universiteit’, 26. Het geringe aantal studenten in het buitenland is niet meegeteld.
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De statistische gegevens maken duidelijk dat het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen in toenemende mate werd gevoed van buitenaf. In de loop van de achttiende eeuw werden Zeeland en Staats-Vlaanderen steeds meer het arbeidsterrein van onderwijsgevenden van elders.

Herkomst uit Holland
Een opvallend verschijnsel is de instroom van schoolmeesters uit Holland, vooral in de tweede helft van
de achttiende eeuw. Voor een deel moet de oorzaak worden gezocht in de honorering. In Zeeland kreeg
elke schoolmeester, die tevens voorzanger was, een bedrag van veelal honderd gulden per jaar waarmee
hij een vast basisbedrag had. In Staats-Vlaanderen was dat vaak tweehonderd gulden. Zulke vaste toelagen waren in Holland onbekend.173 Voor een ander deel ligt de verklaring in het aantal schoolmeesters in
Holland dat hogerop wilde. Daar steeg het aantal sollicitanten in de loop van de tijd waardoor de kansen
op de arbeidsmarkt kleiner waren.174 Mogelijk hebben ook lagere kosten van levensonderhoud in Zeeland
meegespeeld.175 Tegen deze achtergronden wordt het begrijpelijk dat Hollanders het oog naar Zeeland en
Staats-Vlaanderen wendden. Dat lag te meer voor de hand vanwege de geografische omstandigheden en
de culturele overeenkomsten tussen beide gewesten.
Een deel van de Hollanders vertrok al weer snel waardoor Zeeland fungeerde als springplank naar
een aantrekkelijke functie in het eigen gewest. Een ander deel maakte in Zeeland en Staats-Vlaanderen
carrière. Er lijkt een parallel te zijn met de geneeskundigen bij wie datzelfde in de achttiende eeuw is waar
te nemen als onderdeel van een carrière met meer standplaatsen.176 Zo lang nog geen nader onderzoek is
gedaan naar de mobiliteit onder de Hollandse schoolmeesters is het te voorbarig om verdere conclusies
te trekken. Wel is zeker dat voor Hollandse onderwijsgevenden Zeeland een reële keuze vormde in hun
loopbaan.

Herkomst uit het buitenland
Het aantal Zuid-Nederlanders dat als onderwijsgevende aan de slag ging, was in de loop van de zeventiende eeuw teruggelopen.177 Na de herroeping van het Edict van Nantes in 1685 volgde een nieuwe instroom
van Franse gereformeerden. Een groot deel van hen vestigde zich in westelijk Staats-Vlaanderen wat een
flinke impuls betekende voor de Waalse gemeenten aldaar. Vanwege de overkomst van deze Hugenoten
was al in 1687 de Waalse gemeente in Groede in zielental groter dan de Nederduitse gemeente. De groei
hield aan door de overkomst van vluchtelingen uit de omgeving van Rijsel omstreeks 1713. In 1694 was het
aantal lidmaten van de Waalse gemeente in Groede gegroeid tot omstreeks 300.178
De eigen identiteit werd versterkt door het Franstalige onderwijs hetgeen leidde tot meer leerlingen
voor de Franse schoolmeesters. Bij een deel van de betrokkenen bleef de wens bestaan tot behoud van de
eigen identiteit. Toen de Zierikzeese schoolmeester Quien in 1671 optrad als getuige schreef de notaris
zijn voornaam als Jeremias. Hijzelf tekende echter als Jeremie. Anderen pasten zich daarentegen snel aan.
Pierre Rosier, die in 1676 werd benoemd als Frans schoolmeester in Sluis, gebruikte de Nederlandse variant: Pieter Rooseboom.179
173 Geschiedkundige bijzonderheden omtrent den toestand van de lagere scholen, 5-6.
174 In Haastrecht waren in 1722 15 sollicitanten, in 1747 27, in 1763 19 en in 1773 30. Vriendelijke mededeling van drs. L.M. van der Hoeven.
In Hillegersberg waren in 1743 28 sollicitanten, in 1764 30 en in 1771 43. Verseput, ‘Hillegersbergse schoolmeesters’, 196, 199, 202. Voor
een vacature in Bodegraven meldden zich in 1762 35 sollicitanten, in Diemen in 1763 74 , in Hilversum in 1767 41 en in Moordrecht in
1772 waren 35 gegadigden. De Jager, Bijdrage Vaderlandsche Schoolwezen, 26; Roodenburg, ‘De benoeming van [een] schoolmeester te
Hilversum’, 199; Vink, ’Moordrecht’, 60.
175 Van der Weel, Klokkenspel, 73.
176 Frijhoff, ‘Non satis dignitatis’, 394-396.
177 Zie hoofdstuk 2.4.
178 De Hullu, ‘De Waalsche kerk van Groede’, 244, 292.
179 GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nr. 4006 (nr. 149, 13.4.1671). ZA, Hervormde gemeente te Sluis, inv.nrs. 4 (33.7, 21.8.1676), 7 (5,
6.12.1685).
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Proeve van schrijven door Huybert Pronier uit 1640. Hij was schoolmeester in Middelburg, Grave, Brouwershaven, (opnieuw) Middelburg en
Maastricht (Streekarchief Goeree-Overflakkee, Fam. Kole, inv.nr. 525).

Onder de tweede generatie van Hugenoten waren er die geen carrière kozen als Frans, maar als Nederduits schoolmeester. Een voorbeeld daarvan was de al eerder genoemde Isaäk du Flo, die in het kader van
zijn vorming de Franse psalmen leerde, maar niettemin voor het Nederduitse onderwijs koos. Een ander
voorbeeld was de ongeveer dertig jaar oudere Frederik Carlier, die in Frankrijk werd geboren en mee was
gekomen met zijn ouders. Hij koos evenmin voor het Franse onderwijs en werd in 1698 schoolmeester
in Baarland. Voor hen was een goede beheersing van het Nederlands een eerste voorwaarde. Dat was ook
voorheen het geval. In dat licht is de kanttekening te begrijpen die de kerkenraad van Brouwershaven in
1630 maakte bij de benoeming van Huybert Pronier als hun nieuwe schoolmeester-voorzanger: ‘al hoewel
sy wenschten dat syn pronunciatie wat min nae de Fransche ende wat meer naer de Nederduytsche tale
hingh’.180
Het ruimhartige toelatingsbeleid voor vluchtelingen betekende niet dat de criteria voor het toelatingsbeleid uit het oog werden verloren. Anthonius van Salatim kwam in 1702 in Zierikzee aan. Hij vertelde dat
zijn adellijke goederen bij Siegburg in de buurt van Bonn waren verbrand door vijandelijke troepen. Hij
wilde in Zierikzee aan de slag gaan om de jeugd Latijn te leren. De vroedschap van Zierikzee wees zijn
verzoek af. De handhaving van het monopolie van de eigen Latijnse school woog hier en ook elders zwaarder.181
180 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Brouwershaven, inv.nr. 3 (15.9.1630). Van Driel, ‘De Franse vluchtelingen in WestZeeuws-Vlaanderen’, 64-65.
181 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 11 (7.11.1702).
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De Franstaligen, die vanaf het einde van de zeventiende eeuw naar de Republiek kwamen, introduceerden een nieuw type Franse school. Zij brachten hun leerlingen niet alleen cognitieve vaardigheden bij
maar ook een meer verfijnde levensstijl. Bovendien won het gebruik van het Frans als internationale taal
steeds meer aan betekenis waardoor het Franse onderwijs gestimuleerd werd.182 De meeste uit Frankrijk
afkomstige schoolmeesters waren al of niet met hun ouders in de loop van de zeventiende eeuw naar de
Republiek gekomen. De instroom van Oostenrijkse Nederlanders, Duitsers en Zwitsers volgde in de achttiende eeuw. Overigens was het werkelijke aandeel buitenlanders hoger. Zij waren ook vertegenwoordigd
onder de uit Nederland afkomstige schoolmeesters omdat zij zich eerst elders in de Republiek hadden
gevestigd. Bij de Franse schoolvrouwen, waarvan de gegevens over hun herkomst zeer onvolledig zijn,
was datzelfde het geval.
Het buitenlandse aandeel in het personeel van de Latijnse scholen betrof in totaal 38 personen of achttien procent. De volgende tabel laat zien hoe de instroom chronologisch verliep.
Tabel 7: Herkomst van de docenten van de Latijnse scholen, 1578-1801.

Zuidelijke Nederlanden
Duitse landen
Engeland en Schotland
Hongarije

voor 1600
11
3
4

1600-1650
4
4
2

1651-1700
1
2

1701-1750
1
6

1751-1801

1

De herkomst uit de Zuidelijke Nederlanden is voor een belangrijk deel te verklaren uit de immigratie
tijdens de Opstand. De meesten kwamen in Zeeland in de periode voor 1600. Dat geldt ook voor de instroom uit Engeland omdat velen daarheen waren gevlucht en van daaruit naar de Republiek kwamen.
Het aandeel uit Duitstalige landen is enerzijds te verklaren uit oorlogsomstandigheden die zorgden voor
de uitwijk naar de Republiek. Anderzijds ligt de verklaring in het contingent Duitstaligen dat in Nederland kwam studeren vanwege de nauwe intellectuele relaties en dat ervoor koos om hier te blijven. In de
tweede helft van de achttiende eeuw vonden er geen benoemingen plaats van personen die uit het buitenland afkomstig waren. In ditzelfde tijdvak liep ook het aantal buitenlandse studenten in de Republiek
fors terug.183

Standplaatsruiling
Als het gaat over de herkomst moeten we de standplaatsruiling aanroeren. Het wisselen van standplaats
tussen twee schoolmeesters was een uitweg wanneer er onoplosbare problemen waren. In Zeeland kwam
dit wisselen zelden voor, ook al omdat het niet eenvoudig was zo iets tot stand te brengen vanwege de bemoeienis van verschillende gremia. Aanvankelijk konden de classes hier enige sturing aan geven. Zo verwisselde Jan de Slovere in 1591 Terneuzen voor Vremdijke na problemen met de magistraat van de eerstgenoemde plaats. Beide plaatsen hadden een gezamenlijke kerkenraad. De classis had toestemming gegeven
voor het beroepen van een andere schoolmeester in Terneuzen na de toezegging van de kerkenraad Jan de
Slovere te benoemen tot schoolmeester in Vremdijke. In 1621 ging Dionisius Vercruijce van Baarland naar
Oud-Vossemeer en Charles Simons Petitblé deed het omgekeerde. Petitblé was al eerder schoolmeester in
Baarland geweest. Een ander voorbeeld van ruiling is die van Philippus de Croij in Nieuw-Vossemeer en
Abraham Backerus te Woensdrecht in 1655, bewerkstelligd door de classis Tholen en Bergen op Zoom. Hoe
182 Bots, Posthumus Meyjes en Wieringa, Vlucht naar de vrijheid, 86; Frijhoff, ‘Van onderwijs naar opvoedend onderwijs’, 14-15.
183 Zo’n 19.000 Duitsers werden aan Nederlandse universiteiten ingeschreven. Het aandeel van de Duitsers die daar promoveerden bedroeg
over 1575-1814 67% (3608) in het totaal aantal van de buitenlanders. Evenals de Hongaren waren zij vooral uit calvinistische streken
afkomstig. Frijhoff, La société Néerlandaise et ses gradués, 98-100, 380; Van Lieburg, Profeten en hun vaderland, 194, 343.
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lastig een dergelijke ruil kon zijn, blijkt uit het feit dat De Croij niet werd geaccepteerd in Woensdrecht. In
hetzelfde jaar stuurde ook de classis Schouwen-Duiveland aan op ruiling ten aanzien van Hubrecht Thibault te Renesse. De problemen werden opgelost door zijn benoeming als Frans schoolmeester te Groede
in 1656.184 Doordat de invloed van de classes op de benoemingen minder werd, kwam standplaatsruiling
in Zeeland vanaf het midden van de zeventiende eeuw niet meer voor.
Ook op het platteland in Staats-Vlaanderen kwam wisseling niet vaak voor, al was het daar gemakkelijker omdat de Raad van State in de meeste gevallen het bevoegde orgaan was. Bovendien was ‘changement’ mogelijk met posten in Staats-Brabant. Pieter Loensma, schoolmeester in Retranchement, ruilde in
1744 met Johannes de Knegt, schoolmeester in het Brabantse Dinther. Met De Knegt waren moeilijkheden
vanwege zijn levenswandel. Ook in Retranchement kwam het tot problemen, in het bijzonder met de
predikant, Adriaan Abraham Exters. Dat was aanleiding om voor De Knegt overplaatsing aan te vragen.
De problemen tussen ds. Exters, schoolmeester De Knegt en enkele kerkenraadsleden culmineerden in de
losmaking van de predikant van zijn gemeente in 1750. De Knegt bleef in Retranchement waar hij in 1771
overleed.185
Naast het wisselen van standplaats kwam het ook voor dat schoolmeesters uit Staats-Vlaanderen werden benoemd in een ander generaliteitsland en omgekeerd. Dat bleef beperkt tot Staats-Brabant. Bovendien kwam het vooral in de achttiende eeuw voor. Voorbeelden van dergelijke benoemingen zijn Wijnand
van Amerongen, waarnemend schoolmeester in Etten, die in 1702 in Zaamslag werd aangesteld, en Martinus Hoogenstrijt, schoolmeester in Retranchement, die in 1782 werd benoemd in Esch.186

Eerdere beroepen
De meeste onderwijsgevenden waren dat van jongs af aan. Een minderheid behoorde tot de ‘zij-instromers’ omdat zij aanvankelijk een andere werkkring hadden. Van 157 Nederduitse en Franse schoolmeesters werd dat vroegere beroep achterhaald. Hoewel dat een bescheiden deel is van het totaal, geeft dit aantal inzicht in wat zij eerder deden.
Tabel 8: Eerdere beroepen van Nederduitse en Franse schoolmeesters
Ambachten
Militairen
Administratieve functies
(Semi-)kerkelijke functies
Landbouwers(knechten)

62
28
25
22
20

Van hen oefende 62 schoolmeesters of veertig procent een ambacht uit. Dat was in een breed scala: van
boekbinder tot rietdekker en van bakker tot kuiper. Drie beroepen springen er in aantal uit: chirurgijn
(14), schoenmaker (8) en kleermaker (7). In alle gevallen bood de keus voor het onderwijs meer zekerheid.
Marinus Haaij was timmerman, metselaar en glazenmaker in ’s-Heer Arendskerke voordat hij in 1737 als
schoolmeester in ’s-Heer Hendrikskinderen werd aangesteld. Hij had zijn aanstelling vooral te danken
aan de schout, Jacob Wakkenier. Deze had een goed woordje voor hem gedaan bij de ambachtsheer en

184 ZA, Hervormde gemeente te Hoek, inv.nr. 1 (21.9.1591); Staten van Zeeland, inv.nr. 486 (15.6, 2.7.1621).
185 NA, Raad van State, inv.nrs. 261 (folio 379v., 17.3.1746), 881 (5.3.1746). ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 387 (1745-1752); Classis Walcheren, inv.nrs.
14 (6.1.1746-7.1.1751), 28, 29; Hervormde gemeente te Retranchement, inv.nr. 1 (1.9.1749-11.1.1751). Pabbruwe, ‘Een geruchtmakende
ruzie in Retranchement’, 118-128; Roosenboom, De dorpsschool in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 299-300. Johannes de Knegt had al
eerder, in 1742, geruild met Wigbold Bushuijs, schoolmeester in Kessel. NA, Raad van State, inv.nr. 251 (folio 1552r., 22.10.1742).
186 NA, Raad van State, inv.nr. 347 (folio 857, 27.8.1782). Van der Baan, Zaamslag, 376-377.
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daarbij opgemerkt dat Haaij door schoolmeester te worden ‘met minder sorg aan een stuk brood’ kon
komen.187 Bij chirurgijns was er sprake van een wisselwerking. Zowel de chirurgie, inclusief het baardscheren, als het onderwijs boden perspectieven. Naast chirurgijns die schoolmeester werden, waren er
die de omgekeerde weg gingen. Bovendien waren er die het vak van chirurgijn bleven uitoefenen of beide
beroepen afwisselden. Abraham van Rooden bijvoorbeeld was chirurgijn in Biggekerke en werd in 1672
schoolmeester in Middelburg. In 1677 werd hij weer chirurgijn in Kloetinge om vervolgens twee jaar later
benoemd te worden als schoolmeester in ’s-Heer Hendrikskinderen.
Zeventien procent van de schoolmeesters was militair geweest. Onder hen waren vijftien soldaten. De
overigen hadden rangen als korporaal, sergeant, majoor en vaandrig. Naast hun leeftijd, die hen minder
geschikt maakte voor de militaire dienst, hebben wellicht ook opgelopen verwondingen, maar vooral het
verlangen naar een rustiger baan een rol gespeeld om te kiezen voor het onderwijs. Een deel bleef in militaire dienst en voor hen vormde het onderwijs een bijverdienste. Zo was Johan Capelaen in 1656 naast
sergeant ook Frans schoolmeester in Sluis. In een enkel geval beheerste zo’n militair ook het Latijn. In
Veere kreeg de rector van de Latijnse school in 1644 assistentie van een daar gelegerde soldaat ‘die heel
wel is ervaren in deselve tale’.188 Sommigen wisten van deze nevenactiviteit hun beroep te maken. Pierre
Agron was geboren in Lyon en kwam als soldaat naar Nederland. Hij klom op tot korporaal en trouwde in
Leeuwarden. In zijn vrije uren gaf Agron Franse les. In 1768 werd hij door de stad Kampen aangesteld als
Frans kostschoolhouder en in 1780 benoemd in Zierikzee.
Zestien procent had een administratief beroep uitgeoefend zoals secretaris, notaris of klerk.189 Een
beter bestaan was in hun omstandigheden een belangrijke factor voor hun keuze om het schoolmeesterschap te ambiëren. Ook bij hen bleef een deel de oude bezigheden uitoefenen. Het ging daarbij om kleine
dorpen waar zulke combinaties niet of minder op bezwaren stuitten.
Veertien procent had een (semi-)kerkelijk ambt bediend, zoals ziekentrooster. Het grootste aantal van
hen zijn degenen die monnik, priester of pastoor waren geweest.190 Voor rooms-katholieke geestelijken
die overgingen tot de gereformeerde religie was het onderwijs een voor de hand liggende mogelijkheid.
Hun kennis maakte hen daarvoor geschikt. Jan Vogel of, zoals hij ook wel werd aangeduid: Joannes Mathix Vogelius, was pastoor in Landegem en Vosselaere in Vlaanderen en later in het Brabantse Heerle. Hij
ging in 1611 over tot de Gereformeerde kerk, week uit naar Bergen op Zoom en kreeg toestemming om
kostjongens te houden, die de Latijnse school bezochten. Ook trad hij daar in het huwelijk met Margriete
Hochaerte, die toestemming kreeg een Franse school voor meisjes te starten. Tevergeefs probeerde hij in
1613 schoolmeester in Lillo te worden. Op verzoek van zijn ouders vertrok hij naar Antwerpen. Hij leek
terug te willen keren tot de rooms-katholieke religie en woonde opnieuw te Landegem. Maar in 1617 koos
hij alsnog voor de gereformeerde godsdienst. Hij deed eind van dat jaar belijdenis in Aardenburg en werd
meteen toegelaten als schoolmeester. In 1621 werd hij schoolmeester in het Weeshuis te Dordrecht. Die
functie verwisselde hij in 1622 voor die van ziekentrooster en voorlezer. Zijn wens om predikant te worden, werd in 1625 verwezenlijkt door zijn benoeming in het Brabantse Waspik. Een ander voorbeeld is
Jan de Vlieghere of Joannes Vliegerius, geboren in Gent en kapelaan in Sint Gillis in het Land van Waas.
Hij zwoer zijn roomse geloof af naar aanleiding van wat hij hoorde preken in Zierikzee en werd in 1620
schoolmeester in Dreischor.
Hoewel minder waren er ook in de achttiende eeuw proselieten die het onderwijs ingingen. Pieternelle
Tyssaart, afkomstig uit een klooster in Antwerpen, wilde in Aardenburg overgaan tot de gereformeerde
religie en daar een Franse school beginnen voor meisjes. De magistraat gaf haar daarvoor in 1722 toestem187
188
189
190

ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 8 (20.11.1736). De Smit, ’s Heer Arendskerke, 46.
ZA, Stad Veere, nr. 5 (16.5.1654).
Het gaat om 25 personen waaronder 8 die secretaris waren, 4 klerk, 3 notaris en 2 deurwaarder.
Het gaat om 22 personen waaronder 8 monniken en 5 pastoors.
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ming. De 41-jarige Jean Baptiste Caesuet, die in 1731 toestemming kreeg een Franse school in Aardenburg
te starten, was geboren in Parijs en een voormalige monnik uit een klooster in Picardië. Adriaan Joseph
Bourdon, monnik uit een klooster van de Recolletten in Dowaai, vluchtte in 1737 naar Sas van Gent en
trouwde daar. Hij en zijn vrouw begonnen les te geven aan kleine kinderen. Charles Louis Herman uit
Rijsel verliet uit overtuiging de rooms-katholieke religie. Hij vestigde zich in Staats-Vlaanderen om over
te gaan tot de Gereformeerde kerk. Desgevraagd kreeg hij van het college ’s Lands van de Vrije in 1755 toestemming om in Groede een kostschool op te richten. Later was hij Frans schoolmeester in Domburg. In
1744 was Johannes Jacobus Wagenaar uit Zaltbommel tot rector in Vlissingen benoemd. Als Johan Jacob
Wagner was deze Duitse geestelijke met een non naar de Republiek gevlucht waar zij zich hadden aangesloten bij de Gereformeerde kerk.
In een gewest waar op het platteland de landbouw het belangrijkste middel van bestaan was, probeerde menige landarbeider een stap omhoog te maken. Laurens Schiettekatte, geboren in 1699, was tot zijn
zestiende of zeventiende jaar leerling geweest van de schoolmeester Abraham Francke in Aagtekerke.
Laurens wilde graag schoolmeester worden, maar moest, zoals Francke in 1725 schreef, ‘sijn kost met de
lantsneeringe’ verdienen. Ondertussen verving Laurens zijn oude meester Francke regelmatig als voorlezer in de kerkdiensten. Met een warme aanbeveling van Francke op zak werd hij uiteindelijk in 1725 tot
schoolmeester in Cadzand benoemd. In 1730 schreef de vroegere landbouwersknecht Isaäk du Flo met
voldoening: ‘soo heeft het God belieft mij van agter de ploeg te nemen en mij te maken tot een schoolmeester’.191 In totaal twaalf procent van de schoolmeesters was eerder in de landbouw werkzaam of actief
als arbeider of knecht. Het lijkt aannemelijk dat meer schoolmeesters uit de landbouw afkomstig waren.
Dat vermoeden berust op het feit dat bij de ouders van de Nederduitse en Franse schoolmeesters het aantal
landbouwers er prominent uitspringt.192
Verbetering van inkomsten werd tot ver in de achttiende eeuw als een legale reden gezien om ‘zij-instromers’ te helpen aan een baan in het onderwijs. Nicolaes Lonis was drukker in Zierikzee, maar wilde
het onderwijs ingaan, vooral toen het hem financieel slecht ging. Een sollicitatie in 1713 als schoolmeester
in het weeshuis van Veere liep op niets uit. Lonis moest vanwege zijn vele schulden uitwijken naar elders.
Hij ging in Goes opnieuw aan de slag, maar daar was zijn drukkerij evenmin een succes. Om voor zijn gezin aan de kost te komen, zag hij geen andere mogelijkheid dan een school te beginnen. De toestemming
daarvoor kreeg hij in 1722. In datzelfde Goes kreeg Dankert de Jager in 1760 toestemming om een school te
beginnen wegens ‘zijn verachterde toestand’. Hij was bakker, maar genoodzaakt zijn bakkerij te verkopen
om zijn schulden te betalen.
De toenemende professionalisering van het onderwijs leidde ertoe dat degenen die alleen uit economische motieven het onderwijs in wilden gaan, steeds vaker werden geweerd. In 1798 verzocht de gruttersknecht Joseph Christiaan Niemeijer in Vlissingen om als schoolmeester te worden toegelaten. Zijn lichamelijke krachten waren zodanig afgenomen dat hij zijn beroep niet langer kon uitoefenen. Het Comité
van Publiek Onderwijs in Vlissingen raadde hem aan een ander beroep te kiezen. Ook de marktwerking
zorgde voor selectie. Een slechte schoolmeester kreeg weinig leerlingen en was daardoor gedwongen een
andere keus te maken. Zo was Cornelis Aartsen schoenmaker voor zijn toelating als schoolmeester in de
stadsambachten van Middelburg. In 1783 keerde hij naar zijn oude ambacht terug nadat zijn school teniet
was gegaan.193
In de achttiende eeuw kwam het steeds minder voor dat een overstap werd gemaakt naar het onder-

191 ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 75 (27.2.1725). Van Driel en Uil, ‘De levensgeschiedenis van Isaäk du Flo’, 20, 34.
192 De onvolledige gegevens betreffen de beroepen van 111 vaders van Nederduitse en Franse schoolmeesters. 22 (20%) was landbouwer.
De overige beroepen, die zeer gevarieerd zijn, waren voor een deel identiek aan de eerdere beroepen van de schoolmeesters. Vaak
voorkomende beroepen waren chirurgijn (9), timmerman (8) en kleermaker (6). Deze cijfers hebben vooral op het platteland betrekking.
193 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2931 (12, 19.11.1798). ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924.
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wijs. Nog meer dan voorheen kozen onderwijsgevenden op jeugdige leeftijd voor een loopbaan in het
onderwijs. Een andere baan was hooguit een tussenstap op weg naar het onderwijs. Uitzonderingen hierop bleven de binnenvaders in de wees- en armhuizen maken. Juist in deze categorie werd gekozen voor
wat oudere, liefst kinderloze, echtparen, mede vanwege de levenservaring die zij hadden. Bij schoolvrouwen, vooral weduwen, bleef het veelvuldig voorkomen dat pas op latere leeftijd werd gekozen voor het
onderwijs om zelfstandig de kost te kunnen verdienen. Daaronder waren ook meer geletterde vrouwen
die uit noodzaak overgingen tot het openen van een school. Dat gold bijvoorbeeld in 1706 voor Margarita Hoogersteijger, weduwe van notaris Nicolaes van de Leene in Goes. Johanna Clarisse in Arnemuiden,
weduwe van Dirk van Delmerhorst, schepen en raad van Arnemuiden, begon in de jaren dertig van de
achttiende eeuw een kleine kinderschool, ook al omdat ze vanwege haar leeftijd weinig andere keus had.
Dit kwam na het midden van de achttiende eeuw nauwelijks meer voor.194 Franse schoolvrouwen waren
eerder nogal eens gouvernante, zoals Marie Anne en Elisabeth Tiquet, vanaf 1756 werkzaam in Zierikzee.
De eerste was dat bij Johan Assuërus Schorer, ontvanger-generaal van Zeeland in Middelburg, en de tweede bij mr. Hugo Cornelis de Groot, oud-burgemeester en raad in Rotterdam.
Bij docenten aan de Latijnse scholen was de academische studie vanaf het laatste kwart van de zestiende eeuw de gebruikelijke vooropleiding. De volgende tabel maakt de herkomst duidelijk.
Tabel 9: Herkomst van de docenten van de Latijnse scholen, 1578-1801.
Van de
hogeschool

Was elders
werkzaam

Was tegelijk
predikant

Voormalige
roomskatholieke
geestelijken

Had een ander
beroep

Onbekend

65

56

21

4

12

74

Ruim een kwart (27 procent) kwam van de hogeschool, 23 procent was voor hun benoeming in Zeeland
elders werkzaam bij, als regel, een Latijnse school. 21 predikanten waren tegelijkertijd verbonden aan een
Latijnse school. Slechts vijf procent had tevoren een ander beroep. Lesgeven aan een Latijnse school werd
voor verreweg de meesten een levensbestemming die in veel gevallen van jongs af werd gekozen. Een
klein aantal – vier – van de docenten was van origine rooms-katholiek. Andreas van der Wiele uit Gent
kwam naar Vlissingen om gereformeerd te worden en werd in 1642 conrector in Vlissingen. Jacobus Hovius, geboren in Diest, was Premonstratenser kanunnik en werd in 1612 preceptor in Middelburg. Johannes
de Bisschop was Jezuïet en werd in 1676 rector in Arnemuiden. Petrus Franciscus de Smidt was pastoor in
Ledenberg bij Gent en werd 1710 rector in Hulst. Hun kennis van het Latijn maakte hen geschikt voor het
lesgeven aan de Latijnse school.

Familietradities
Het onderwijs leende zich voor het ontstaan van familietradities doordat zoons van schoolmeesters voor
het beroep van hun vader kozen. De familie Pleyte is een voorbeeld van een familie die vier generaties
schoolmeesters opleverde.195

194 GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 22 (4.10.1706). ZA, Stad Arnemuiden, inv.nrs. 24 (14.11.1730), 64 (12.12.1730). Adriaanse, De Kroniek van
Arnemuiden, 1695 t/m 1794, 114.
195 Van der Baan, Zaamslag, 385-386. Andere voorbeelden van families die vier generaties schoolmeesters kenden, waren Van der Weele en
De Jager. Bijzonder was dat de zes zonen van Jacobus de Jager (1658-1728) allen schoolmeester werden.
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Cornelis Pleyte (1648-1721), schoolmeester te Aagtekerke

Cornelis Pleyte
(1686-1752),
schoolmeester
Biggekerke

Pieter Pleyte
(1698-1738),
schoolmeester
Kruiningen.

Floris Pleyte
(1701-1769),
schoolmeester
Zaamslag

Willem Pleyte sr.
(1707-1783),
schoolmeester
Cadzand

Cornelis Pleyte Cz.
(1729-1809),
schoolmeester
Biggekerke

Cornelis Pleyte Fz.
(1739-1817),
schoolmeester
Oost-Souburg

Willem Pleyte jr.
(1750-1796),
schoolmeester
Cadzand

Adriaan Pleyte
(1775-1842),
schoolmeester
Biggekerke

Cornelis Pleyte Cz.
(1777-1859),
schoolmeester
Oost-Souburg

In de volgende tabel zijn de aantallen opgenomen van degenen die, evenals hun vader, voor het onderwijs
kozen.196
Tabel 10: Aantallen Franse en Nederduitse schoolmeesters die een schoolmeester als vader hadden
Periode
-1600
1601-1650
1651-1700
1701-1750
1751-1801

Walcheren
1
15
13
9
16

SchouwenDuiveland

12
13
9
18

Zuid- en
NoordBeveland
2
12
17
19
19

Tholen c.a

Staats-Vlaan
deren

2
5
6
9

4
10
16
19

Totaal
3
45
58
59
81

De tabel laat zien dat beroepsuitoefening van vader op zoon vanaf de eerste helft van de zeventiende eeuw
in gebruik kwam en dat in de tweede helft van de achttiende eeuw sprake is van een toename. Was dat iets
dat vooral in de grote steden of op het platteland en in de kleine steden voorkwam? De volgende tabel laat
zien waar de schoolmeesters startten en wat de standplaats was van hun vaders.197
Tabel 11: Start- en standplaatsen van zoons en vaders van Nederduitse en Franse schoolmeesters

Startplaats zoon
Standplaats vader

grote steden
46
31

platteland en kleine steden
199
182

196 Het aandeel van de Franse schoolmeesters is bescheiden: 13, waarvan een deel tevens Nederduits schoolmeester was. Ze kwamen in alle
periodes voor.
197 Als uitgangspunt van de standplaats van de vader is genomen het jaar van geboorte van zijn zoon(s) of de laatste standplaats voor zijn
overlijden. De totalen wijken af omdat de vaders in sommige gevallen meer dan een zoon had die voor het onderwijs koos.
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Uit deze tabel wordt duidelijk dat het in de meeste gevallen om schoolmeesters op het platteland ging.
Zetten we deze cijfers af tegen het totaal van het aantal Nederduitse en Franse schoolmeesters dan gaat
het om een laag percentage (11%). Overheersend was de keus door de zoon voor hetzelfde beroep als zijn
vader dus niet.198
In andere provincies is vastgesteld dat een aantal schoolmeestersfamilies vaak eeuwenlang aan dezelfde plaats verbonden waren.199 In Zeeland en Staats-Vlaanderen kwam een dergelijke traditie nauwelijks
voor. Naast de hiervoor genoemde familie Pleyte in Biggekerke was de enige familie, die in die richting
ging, die van Lantsheer. Jooris Lantsheere werd in 1670 schoolmeester in Elkerzee. Zijn zoon Adam volgde
hem op. Daarna diens neef Pieter en vervolgens diens zoon Adam en kleinzoon Pieter Lantsheer. De laatste
overleed in 1774 zodat Elkerzee meer dan een eeuw onderwijzers had uit dezelfde familie. De familie De
Jager te Kapelle leverde drie generaties achter elkaar, van 1685-1766, de schoolmeesters van dit dorp. In
totaal vijftig zonen namen de opengevallen plaats van hun vader in. Dat was vooral een verschijnsel dat op
het platteland voorkwam zoals de onderstaande tabel laat zien.
Tabel 12: Opvolging van vader op zoon in dezelfde plaats.
periode:
Voor 1600
1600-1650
1651-1700
1701-1750
1751-1801

grote steden
1
2
1
2

platteland en kleine steden
1
4
14
10
15

Vergelijkbaar cijfermateriaal in de Republiek ontbreekt. Dat is er wel ten aanzien van het Brabantse deel
van de Zuidelijke Nederlanden. Daar is op het platteland sprake van snel oplopende percentages die bijna
doen denken aan erfelijke opvolging, iets dat in Zeeland en Staats-Vlaanderen onbekend bleef.200
Vaker kwam het voor dat de zoons van schoolmeesters elders terecht kwamen. Jan Paessen, die het
grootste deel van zijn leven, tot 1727, schoolmeester was in Ellewoutsdijk, had vier zoons die allen schoolmeester werden. Ze werden dat in Driewegen, Wemeldinge, Yerseke en Hoek. Vier zoons van Joost Cornelisse Bestebroer, schoolmeester in het Hollandse Maasdam, werden schoolmeester in Zeeland. Ze kwamen
terecht in Brouwershaven, Noordwelle, Stavenisse en Tholen. Twee van hen kregen ook zoons die voor
het onderwijs kozen. Zij waren werkzaam in Scherpenisse, Zoutelande, Oostburg, Fijnaart en Vlissingen.
Incidenteel kwam ook opvolging door een stiefzoon of neef voor. Cornelis Bosselaar werd in Ritthem de
opvolger van Jan Verleij, die in 1709 hertrouwd was met de moeder van Cornelis Bosselaar. Vader Matthijs
Goossens de Pauw en zoon Joos Pauw waren schoolmeester in Nieuwerkerk. Jacobus Pauw, die in 1673 hier
schoolmeester werd, was een kleinzoon van Matthijs en een neef van Joos.
Bij de onderwijsgevenden aan de Latijnse scholen kwam de overdracht van vader op zoon nog minder
voor. In totaal 29 rectoren, conrectoren en preceptoren hadden een vader die ook aan een Latijnse school
verbonden waren. Familiale opvolging aan dezelfde Latijnse school was een marginaal verschijnsel. Ook
zeldzaam was dat een zoon op dezelfde school als zijn vader werkzaam was. In Goes ging Georgius Palu198 Zie ook: Haks, Huwelijk en gezin in Holland, 164-165.
199 Bottema, Naar school in de Ommelanden, 78; Box, ‘Meesterlijke verwantschap: schoolmeestergeslachten in de Meierij’, 86-99. De familie
Gerbrands leverde in het Gelderse Angerlo meer dan drie eeuwen, vanaf 1634, de schoolmeesters. Van Petersen, De Lange Schoolweg. Een
rondgang door de onderwijsgeschiedenis van de Liemers en Doesburg, 29, 36.
200 Op het Brabantse platteland liep de opvolging van vader op zoon in dezelfde plaats in de periode 1595-1795 op van 6 naar 40%. In de
stad Antwerpen daarentegen bedroeg dit in de periode 1585-1795 circa 10% met uitzondering van 1690-1755 toen dit 17% bedroeg. Put,
De cleijne schoolen. Het volksonderwijs in het hertogdom Brabant tussen Katholieke Reformatie en Verlichting, 125-127, 133.
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danus zijn vader in 1640 als conrector assisteren en hetzelfde deed Johannes Jacobus Wagenaar in 1750 in
Vlissingen. Geen van hen volgde zijn vader als rector op.
Schoolvrouwen die een schoolmeester als vader hadden, kwamen nauwelijks voor. Was dat het geval,
dan was het een voordeel. Janneken Marinis Jacusdochter in Veere, weduwe van een omgekomen visser
en moeder van een kind, kreeg in 1595 toestemming van het stadsbestuur om een school te beginnen.
Voor haar kunde verwees ze naar het feit dat ze de dochter was van de vroegere stadsschoolmeester en dat
ze haar ouders had geholpen bij het leren spellen, naaien en spellewerken van de leerlingen.201 Schoolmeesters die een schoolvrouw als moeder hadden, kwamen nog minder voor en schoolvrouwen die een
schoolvrouw als moeder hadden vrijwel niet. Het onderwijsvak werd vrijwel steeds langs mannelijke kant
doorgegeven.202

Lichaamsgebreken
Invaliditeit, waardoor het leren van een ambacht niet mogelijk was, kon een reden zijn om voor het onderwijs te kiezen. Cornelis Mattheeusz. was door zijn vader naar school gestuurd ‘op hope tot eenige
eerlicke conditie gepromoveert te worden also hy van leden impotent synde onbequaem is tot eenigen
handwercke’. Hij ging in 1582 aan het werk als schoolmeester van Westkapelle. Jan de Snijder werd in 1591
schoolmeester in Middelburg. Hij was ‘impotent van uuterlicke leden, nochtans van God zoe begaeft in de
conste van scryven, lesen als andere scientie ende duechden’. Daarom werd hij in 1595 ook schrijfmeester
aan de Latijnse school. Van 1601-1608 was De Snijder schoolmeester in Oostkapelle.203
De chirurgijn Jan Dregge, 56 jaar oud, had een vrouw en twee kinderen te onderhouden. Hij was ‘impotent ende creupel’ en werd daarom in 1595 schoolmeester in Reimerswaal. Johan Mallefoij, schoolmeester in Zierikzee en vanaf 1681 in Oosterland, had een ‘lamme hant’. Johan van der Vos kreeg vanwege ‘sijn
impotentie’ in 1688 van de vroedschap van Zierikzee toestemming om een school te starten. Heijndrick
Janse Marandes in Westkapelle was ‘een gebreckelijck persoon en niet in staat om met arbeyden zijn broot
te konnen winnen alsoo niet konnende gaan dan met houte beenen’. Daarom kreeg hij in 1709 toestemming om een school te beginnen. Uniek was het geval van Lucas Clayssone uit Gent en eerder hoogleraar
Grieks in Cambridge, die in 1584 werd aangesteld als rector van de Latijnse school in Middelburg. Hij was
namelijk blind geworden en liet zich bijstaan door een hulpje, die diende als gids. Dat lichaamsongemakken ook bij schoolvrouwen aanleiding waren om aan de slag te gaan in het onderwijs bewijst het geval van
de Thoolse schoolvrouw die in 1595 werd aangeduid als ‘creupele Digne’.204
In de achttiende eeuw is een kentering te zien. Steeds minder was een handicap aanleiding om de betrokkene toe te laten tot het onderwijs. Abraham Jacobse in Veere had toestemming gekregen om school
te houden vanwege zijn ‘kennelijke gebreken, hem van God in de geboorte toegevoegt’. Maar zijn verzoek
om de stadsschoolmeester in 1714 te mogen opvolgen, werd afgewezen. Francois Kosten schreef in 1771 in
zijn rekest aan het Goese stadsbestuur dat hij ‘door geduurige lighaams swakheijd buijten staat zijnde om
met sijn handen gelijk voorheen de kost te konnen winnen, zig genoodzaakt vind om andere middelen
tot onderhoudinge van hem en sijn huijshouden bij der hand te nemen en ten welken eijnde hem het alderbest het houden van school is voortgekomen’. Daar dachten de scholarchen van Goes anders over en het
stadsbestuur wees het verzoek af. Wel kreeg Kosten, die voorzanger was geworden, in 1773 toestemming

201 ZA, Stad Veere, inv.nr. 351 (1.5.1595).
202 De aantallen waren, voor zover te achterhalen, de volgende. Schoolvrouwen die een schoolmeester als vader hadden: 8 (4 Nederduitse en
4 Franse schoolvrouwen). Schoolmeesters die een schoolvrouw als moeder hadden: 4. Schoolvrouwen die een schoolvrouw als moeder
hadden: 2. Zie over de echtgenote als dochter van een schoolmeester nader in paragraaf 11.
203 ZA, Rekenkamer van Zeeland, B, inv.nrs. 27232; Handschriftenverzameling, inv.nr. 924. Kesteloo, Oostkapelle, 161.
204 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1210.3 (19.12.1595); Rekenkamer van Zeeland, B, inv.nr. 29751; Heerlijkheid Sint Annaland, inv.nr. 2
(13.4.1680); Gemeente Westkapelle, inv.nr. 2 (14.10.1708, 5.6.1709); Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 1 (4.4.1595). SchouwenDuiveland, Stad Zierikzee, nr. 8 (16.11.1688). Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’. 354-355.
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om les te geven in het psalmzingen.205 De wens tot professionalisering bracht met zich mee dat een handicap geen reden kon zijn om de eisen te relativeren.
Bij schoolvrouwen bleef het voorkomen dat lichamelijke ongemakken een reden was om vergunning
te verlenen voor het starten van een schooltje. De weduwe Jacoba Snelders in Goes was ‘onmagtig om
swaar huijswerk’ te doen en kreeg daarom in 1715 toestemming om een schooltje te beginnen om kinderen te leren spellen, lezen en breien. Anna Maria Kesselaar in diezelfde stad was wegens ouderdom en
zwakheid niet meer in staat om uit schoonmaken, schuren en wassen te gaan en verzocht daarom in 1763
een school te mogen beginnen. De handtekeningen van zulke schoolvrouwen onder bewaard gebleven
rekesten laten zien, dat velen niet gewend waren om vaak te schrijven. Elisabeth Ouwendijk, weduwe van
Anthonij Noordhoeve, verhaspelde haar naam in 1758 onder het rekest tot toelating tot: ‘elyshbeta uwendyk weudve hubuij noorhove’.206

Wezen
In de weeshuizen was een loopbaan in het onderwijs voor gehandicapte wezen een mogelijkheid omdat
de meeste ambachten geen perspectief boden. Animo om te beginnen als ondermeester in de school van
het weeshuis was er want ondermeesters waren vrijgesteld van het dragen van het verplichte wezenkostuum.207 Vanuit die positie konden zij proberen een functie als schoolmeester te verwerven of binnen het
weeshuis opklimmen. Pieter Walle, die kreupel was, en ‘een goede penne’ had, werd in 1718 aangesteld als
ondermeester in het weeshuis in Veere waar hij als wees verbleef. Drie jaar later ging hij naar Middelburg
om daar voor de weduwe van een schoolmeester waar te nemen. Joannis van Weegen verzocht in 1744 aan
de regenten van het Middelburgse Burgerweeshuis om buiten het weeshuis het cijferen te mogen leren.
Hij was niet in staat om een ambacht te leren wegens de ‘ongestalte des ligaams’ en wilde zich daarom
bekwamen voor schoolmeester. Het verzoek werd ingewilligd om ‘syn eygen broot te kunnen winnen’.208
Cornelis de Swarte begon in het Armweeshuis van Middelburg als ondermeester. Na een vergeefse sollicitatie als schoolmeester in Colijnsplaat in 1769 werd hij twee jaar later waarnemend schoolmeester in
het Armweeshuis. Die benoeming werd in 1775 omgezet in een definitieve. Ook Pieter Schenkel startte
zijn carrière op de school in het Armweeshuis in Middelburg waar hij van 1772-1776 ondermeester was.
Hij kreeg een aanbevelingsbrief mee toen hij als schoolmeester in Pijnacker solliciteerde. Later werd hij
schoolmeester in Middelburg. De professionalisering werd ook in de weeshuizen merkbaar door de aanstelling van vakkrachten als ondermeester. In 1789 werd in het Middelburgse Armweeshuis gebroken met
de traditie om wezen te benoemen als ondermeester met de aanstelling van iemand van buiten, in dit
geval Simon Cornelis Carton.209

4.6 Functioneren
Geschiktheid
De dagelijkse praktijk in school moest bepalen of de onderwijsgevenden geschikt waren. Omdat zij in
meerdere of mindere mate afhankelijk waren van de schoolgelden zorgde marktwerking voor selectie.
Was het onderwijs onder de maat, dan konden ouders voor alternatieven kiezen waardoor het leerlingenaantal verminderde. In zulke gevallen deed de schoolmeester er goed aan om te proberen alsnog de
205 ZA, Stad Veere, nr. 353 (30.6.1714). GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 35 (9, 23.2.1771, 2.1.1773), 372 (7.2.1771), 374 (29.12.1772).
206 GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 364. Andere voorbeelden betreffen de rekesten van Cornelia de Vos (1742) en Jacomina de Mol (1761). GA
Goes, Stad Goes, inv.nrs. 348, 627.
207 GA Vlissingen, Diaconie Hervormde gemeente te Vlissingen, inv.nr. 47 (10.1.1691).
208 ZA, Godshuis Veere, inv.nr. 9 (6.12.1718, 21.1.1721); Handschriftenverzameling, inv.nr. 924. Joannis van Weegen is, voor zover bekend, in
ieder geval in Zeeland geen schoolmeester geworden.
209 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924.
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vereiste geschiktheid te verkrijgen en als dat niet lukte het onderwijs te verlaten. Tot de klachten over
schoolmeester Cornelis Horthemels in Groede behoorden onder meer dat hij de brieven, die de kinderen
naar school meebrachten, niet kon lezen en dat hij niet goed kon schrijven. Het leidde ertoe dat hij in 1623
toezegde om in de zomer naar Walcheren of elders te gaan om daar een maand lang zich te oefenen in het
lezen en schrijven. In zijn geval mocht dat niet baten en het jaar daarop legde hij zijn functie neer.210
Ook al was de selectieprocedure zorgvuldig, dan nog kon het tegenvallen. Meer dan eens kwam het voor
dat schoolmeesters aanbleven die nauwelijks geschikt waren. Toen schoolmeester Cornelis de Bruijne in
1737 te Sint Annaland aan de kinderpokken overleed, schreef de baljuw dat de weduwe met haar drie kinderen en de vierde op komst veel aan hem verloor, ‘maar anders de gemeynte ten opsigte van sijn capaciteijt
om de jeugt te leeren heel weijnig’. Die uitkomst was tegen verwachting want bij zijn komst in 1729 was De
Bruijne van de sollicitanten het meest bekwaam geacht. De schriftelijke aanbevelingen van de schout en de
schoolmeester van Ouwerkerk, waar hij vandaan kwam, leken een gunstig perspectief te openen.211

Zelfstudie
Ook na hun aanstelling als schoolmeester bleven de meesten studeren ter wille van hun carrière. Cornelis
Blom was in 1756 benoemd in Oosterland waar hij veel aan zelfstudie deed en het landmeten leerde bij
baljuw Cornelis Smith. In 1760 maakte hij zich de stuurmanskunst, het maken van zonnewijzers en soortgelijke zaken eigen. Zo doende gaf hij zichzelf een uitstekende uitgangspositie bij zijn sollicitatie in Sint
Maartensdijk waar hij in 1764 werd benoemd.
Om hun kennis op peil te houden, kochten schoolmeesters boeken om daarin te lezen en te studeren. In ieder geval behoorde daartoe een Bijbel, vaak in folioformaat op een speciaal tafeltje, zoals in 1772
aanwezig was in het huis van Johannes Drubbels, schoolmeester in Zierikzee. Ook schoolmeesters op het
platteland hadden zo’n Bijbel zoals Gerbrand Jacobsen Sandijk in Noordwelle en Marinus de Jager in Wolphaartsdijk. Schoolmeesters verwierven hun boeken onder andere door aankoop in de boekhandel en op
veilingen van overleden collega’s. Lieven van Hecke in Sint Annaland had bij zijn overlijden in 1606 naast
een Bijbel, een Nieuwe Testament met psalmen, twee theologische boeken, een Martelaarsboek, enkele
woordenboeken en Franstalige werken. Tot de kopers behoorden zijn collega’s Jasper Bernardts uit Scherpenisse en Van Hecke’s opvolger, Jan Heijlinck. De schoolmeesters Jacob van den Berg in Koudekerke en
Marinus Sneevliet in Domburg kochten in het laatste kwart van de achttiende eeuw regelmatig boeken bij
boekhandelaar Wetter in Middelburg.212
Bij de schoolmeesters was het boekenbezit in de zeventiende eeuw beperkt zoals het voorbeeld van
Lieven van Hecke laat zien. Schoolmeester Lieven Cijsmus in Haamstede had in 1631 behalve schoolboeken twee Bijbels en ‘eenighe andere boecken’. Dergelijke bibliotheken konden uitgroeien tot een grote
omvang. Jean Fervaque, Frans schoolmeester in Zierikzee, liet bij zijn overlijden in 1671 een bibliotheek
na met 216 boeken. Het merendeel betrof theologie, maar daarnaast ook boeken van klassieke schrijvers.
Vanzelfsprekend waren er ook diverse boeken bij in het Frans. Werd ook de zoon schoolmeester dan lag
het voor de hand de boeken geheel of gedeeltelijk aan hem over te doen. Jean Fervaque had in zijn testament bepaald dat zijn boeken, schriften, instrumenten, globes en gereedschap voor het landmeten naar
zijn zoon Jacob, schoolmeester in Ouwerkerk, zouden gaan.213
In de achttiende eeuw groeide het aantal boeken van de schoolmeesters, ook van die op het platteland.

210 ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 152 (4, 10, 14.2.1623, 7.1.1624); Hervormde gemeente te Groede, inv.nr. 1 (15.1, 17.2.1623, 10.3.1624).
211 ZA, Heerlijkheid Sint Annaland, inv.nr. 4 (5, 12, 15, 19, 23.11.1729, 22.6.1737).
212 GA Schouwen-Duiveland, Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1824; RAZE, inv.nrs. 5121 (Noordwelle, 14.4.1733), 5124 (Noordwelle, nr. 19,
10.1.1726). GA Goes, RAZE, inv.nr. 3798 (Wolphaartsdijk, 15.4.1752). GA Tholen, RAZE, inv.nr. 5806 (31.10.1606). ZA, Godshuizen
Middelburg, inv.nr. 826.
213 GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nr. 4981 (18.4.1631); Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 5002 (Fervaque).
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Schoolmeester Jan Hoelands in Wissenkerke had bij zijn overlijden in 1728 70 boeken. Vooral theologie
en geschiedenis waren populair. Johannis Visser, schoolmeester in Dreischor, had in 1785 de Redelijke godsdienst van ds. Wilhelmus à Brakel in zijn bezit. Daarnaast bezat hij een aantal prekenbundels over de Heidelbergse catechismus en theologische werken zoals van Aegidius Francken, Johannes van der Kemp, Jan
Nupoort en Wilhelmus Schortinghuis. De geschiedenis was vertegenwoordigd door een vijfdelig werk
over keizer Karel V en de Nederlandsche historiën van de hand van Emanuel van Meteren. Ten slotte enkele
liedboekjes en de gezangen van Jodocus van Lodenstein. In waarde was het meest kostbare bezit de Katechismus der Natuur in vier delen van ds. J.Fl. Martinet.214
Behalve boeken vormden kranten en periodieken een bron waaruit schoolmeesters nieuwe wijsheden
putten. Daarom hadden schoolmeesters een abonnement op de Middelburgsche Courant of op een Hollandse krant.215 Samenlezen was een voor de hand liggend middel om op goedkope wijze deelgenoot te
worden van de literatuur die op de markt kwam. Een collectieve vorm hiervan waren de leesgezelschappen die in Zeeland en Staats-Vlaanderen in de tweede helft van de achttiende eeuw werden opgericht. Deze
kochten boeken en tijdschriften, die circuleerden onder de leden. Twee van dergelijke leesgezelschappen
werden in 1783 en 1785 opgericht in Cadzand op initiatief van de plaatselijke predikanten. Tot de leden
behoorden de Cadzandse schoolmeester Willem Pleyte jr., zijn vader, de oud-schoolmeester Willem Pleyte
sr. en hun opvolgers, Abraham Timmerman en Mattheus Verstelle. Buitengewoon lid was Willem van de
Riviere, schoolmeester in Zuidzande. Zo werd kennis genomen van de nieuwste literatuur en de ontwikkelingen op religieus en politiek terrein.216
Wiskunde werd vooral in de tweede helft van de achttiende eeuw populair en leende zich naast zelfstudie ervoor om die kennis met anderen te delen. Degenen die zich vanuit Zeeland aansloten bij het in
1779 in Amsterdam opgerichte ‘Genootschap der Mathematische Weetenschappen onder de spreuk: Een
onvermoeide arbeid komt alles te boven’ waren bijna allemaal dorpsschoolmeesters. Cornelis Hokke uit
Kortgene was vanaf het begin correspondent waarbij zich later Jacob Clauset uit Bruinisse voegde. Ook
hun collega’s uit Burgh, Dreischor, Nieuwerkerk, Oosterland en Zonnemaire, alle op Schouwen-Duiveland gelegen, waren lid. Het is een indicatie voor de sterke oriëntatie van dit eiland op Holland. De overige
twee, Dirk Aenmeij uit Breskens, was Hollander van geboorte en eerder werkzaam in Kerkwerve, en Jan
Verton in Stavenisse was een Schouwenaar van geboorte, net zoals Hokke. De enige stadsschoolmeester
was Adriaan Prins uit Zierikzee.217

Nalatigheid in het schoolhouden
In hun functioneren konden schoolmeesters zich geen plichtsverzuim veroorloven. Een belangrijke regel
was dat zij gehouden waren in persoon hun functie te vervullen. Vervanging door ondermeesters was alleen toegestaan bij ziekte en noodzakelijke afwezigheid. Op het platteland moesten schoolmeesters van
hun voorgenomen afwezigheid kennis geven aan de baljuw of schout en aan de predikant onder opgave
van de reden. Aan de andere kant hielden zij een zekere mate van vrijheid. Zo mocht de schoolmeester van
Groede in de periode van oktober tot mei maximaal driemaal overvaren naar Zeeland. Wilde hij een keer
extra, dan moest hij toestemming vragen aan de kerkenraad.218
De regel dat schoolmeesters in eigen persoon moesten schoolhouden, werd vrij goed nageleefd. Als

214 GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nr. 4545d (Dreischor, nr. 9, folio 14v., 15r.). GA Noord-Beveland, RAZE, inv.nr. 3725 (Wissenkerke,
27.9.1728).
215 ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nr. 826.
216 Dekker, Onderdanig en opstandig, 101; Franken, ‘”Men leest tot vorming van het verstand”’, 34-77; Van der Heijden, ‘k Wou zo graag
verstandig wezen, 52; Neele, De ontdekking van het Zeeuwse platteland, 26-27, 34-37.
217 Beckers, “Het despotisme der Mathesis”, 27; Genootschap der Mathematische Weetenschappen, Kunst-oeffeningen, 9, 20-29; Idem,
Wiskundige verlustiging, I, IV, X; II, 4-5, 9, 15.
218 Groede, 1622; Goes, 1655; Scherpenisse, 1757; Bruinisse, 1763; Poortvliet, 1778.
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dat niet het geval was, riepen de predikanten en kerkenraden zo nodig de hulp in van de classes als hun
pogingen om de schoolmeester tot de orde te roepen faalden. Jan Abrahamsz. Klein in Nieuwvliet was bij
herhaling vermaand over zijn nalatigheid. De kerkenraad diende daarom in 1699 een klacht in bij de classis Walcheren. Die stuurde twee predikanten naar hem toe, die Klein met succes wisten te bewegen zich
te houden aan het schoolreglement van de Staten-Generaal. De Raad van State wilde in 1702 van de classes
weten welke schoolmeesters niet in persoon hun functies vervulden en of zij substituten hadden aangesteld en om welke redenen. Uit het onderzoek in het Staats-Vlaamse deel van de classis Walcheren bleek
dat bijna alle schoolmeesters zelf les gaven. Alleen die in Retranchement was vanwege lichaamszwakte
niet in staat om zelf zijn functies te vervullen en daarom was er een waarnemer aangesteld.219

Voorbeeldfunctie
De schoolmeester moest een voorbeeld zijn voor zijn leerlingen. Hij diende op de eerste plaats een identificatiefiguur te zijn waaraan kinderen zich konden spiegelen. Johannes de Swaef, schoolmeester in Middelburg, schreef: ‘’t Is niet te segghen hoe de kinderen aerden na haer Meester die se leerd, als een Meester
so Godsalich is dat hy synen Discipulen een voorbeeld is in alle goed, ende dat hy soo met kracht kan seggen, weest myne navolgers’. In de schoolreglementen werd dat vastgelegd, zoals in dat van Bruinisse, waar
hij als opdracht meekreeg zich: ‘sighselfs vroom ende christelijck in sijn handel en wandel te comporteren
opdat hij sijne scholieren met een goed exempel voorgae en derhalven sijne institutie (onder Gods zegen),
sooveel te craghtiger indruck op haer hebben magh’.220
De schoolmeester moest zich in zijn taak gesteund weten door de overheid en de kerk. Alleen dan had hij
het nodige prestige en overwicht tegenover zowel de jeugd als de ouders. Omgekeerd zagen de overheid en de
kerk in hun schoolmeester een handlanger die in voorkomende gevallen zijn prestige kon laten gelden onder
de bevolking. Toen de nieuwe Bijbelvertaling in 1637 gereed was en bij het kerkvolk geïntroduceerd moest
worden, besloot de classis Schouwen-Duiveland onder meer de schoolmeesters aan te zeggen deze te gebruiken bij het voorlezen in de kerken en die, ook in hun persoonlijke contacten, aan iedereen aan te bevelen.221
De voorbeeldfunctie van de schoolmeester strekte zich ook uit tot de gemeenschap waarvan hij deel
uitmaakte. De secretaris van Heinkenszand was in 1651 de spreekbuis van velen toen hij vond dat de
schoolmeester ‘den kinderen goede manieren behoorde te leeren ende den ouden tot een goedt exempel voor te leven’. In schoolreglementen, zoals in dat van Zonnemaire, werd dat expliciet vastgelegd. ‘Sal
den gemelden schoolmeester hemselven draeghen in alle modestie soo buijten als binnen de schole’. De
meester in Oud-Vossemeer moest ‘de gemeente met een stigtelyk leven als een vroom schoolmeester en
voorzanger betaemt, voorgaen, zonder zig in eenige onbetamelyke zonden te vergrypen’.222
Schoolmeesters werden nauwlettend gevolgd in hun doen en laten. Toen de schoolmeester van Burgh
zich in 1656 op beledigende wijze had uitgedrukt over de ouderlingen en diakenen van het naburige
Haamstede werd hij ernstig vermaand door de kerkenraad. Johannes Helleweele in ’s-Heer Arendskerke
werd in 1685 berispt omdat hij door zijn ‘geduerigh spelen en kaetsen groote ergernisse gaf aen de geheele
gemeinte en ook aen vremde’.223
In het verwachtingspatroon deelden de echtgenotes en de overige leden van het gezin, want ook van hen
werd een voorbeeldige levenswandel verwacht. In het reglement van Grijpskerke uit 1612 stond dat de meester verplicht was ‘sich met den synen eerlijck ende stichtelyck te draeghen […] opdat hij alsoo in aller weghen
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ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 9 (4.6, 30.7.1699, 15.3, 5.4, 7.6.1703).
De Swaef, Geestelycke Queeckerye, 250-251. Bruinisse, 1692.
GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 2 (28.10.1637). Van Lieburg, Een eiland na de Reformatie, 143.
GA Borsele, Hervormde gemeente te Heinkenszand, inv.nr. 1 (16.4.1651). Zonnemaire, 1660; Oud-Vossemeer, 1772.
GA Goes, Hervormde gemeente te ’s-Heer Arendskerke, inv.nr. 1 (30.6.1685). GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te
Haamstede (en Burgh), inv.nr. 41 (1.10.1656).
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een goet voorbeelt der jeught ende der gemeijnte zij’. De lotgevallen van de vrouw van de meester waren
onverbrekelijk verbonden met die van haar man. Toen Neeltje Baltens, de echtgenote van schoolmeester
Nicolaas de Buth in Kats, in 1669 was weggelopen, verwekte dat een groot schandaal ‘niet alleen ten aensien
van de geheele gemeijnte, maer oock ten aensien van haeren man die een publieke bedieninge heeft’. Voor
de echtgenote was haar kerkgang een van de graadmeters. Cornelia van Dort werd in 1729 aangesproken
door de kerkenraad van Stavenisse over haar nalatigheid en die van haar dochters ten aanzien van het bijwonen van de kerkdiensten. Datzelfde overkwam de echtgenote van de schoolmeester van Brouwershaven. Zij
werd in 1758 bestraffend toegesproken omdat ze ’s zondags maar een keer naar de kerk kwam.224

Binnen de plaatselijke gemeenschap
De schoolmeesters namen een belangrijke plaats in binnen de gemeenschap. Op het platteland volgden
zij in positie direct achter de predikant, de baljuw of schout en de secretaris.225 Van de schoolmeester werd
verwacht dat hij tegenover hen een gepaste houding innam. In het schoolreglement van de Staten-Generaal werden schoolmeesters met ontslag bedreigd als straf op ongehoorzaamheid tegen hun magistraten,
predikanten, kerkenraden en classis.226
In kleine dorpen was de schoolmeester nog belangrijker, in het bijzonder in plaatsen waar geen gereformeerde gemeente was gesticht vanwege het geringe aantal inwoners en waar de kerken waren afgebroken nadat deze ernstig beschadigd waren als gevolg van de oorlog in de periode 1572-1577.227 Niet de
aanwezigheid van een kerk en een predikant, maar
van de schoolmeester speelde een belangrijke rol bij
het voortbestaan van zulke dorpjes. Dat was het geval in Ellemeet, Nieuwerkerke en Rengerskerke op
Schouwen en Schakerloo en Westkerke op Tholen.
De dorpjes Baarsdorp en Sinoutskerke op Zuid-Beveland krompen in de achttiende eeuw dusdanig in
dat de scholen verdween. Een belangrijke positie
namen de schoolmeesters ook in als het ging om
nieuw ingepolderd land. Bij de start van een dorp,
zoals Wissenkerke op Noord-Beveland, werd Johan
Quintinissen in 1659 niet alleen schoolmeester maar
ook secretaris.
In de dorpen konden de schoolmeesters zich
door cumulatie van functies ontpoppen als kleine
potentaten. Degene die zijn plaats niet kende en
misbruik maakte van zijn positie riep vroeg of laat
spanningen op. Andries Jongepier in Sint Annaland
was behalve schoolmeester en koster ook schepen,
weesmeester, commissaris van kleine zaken en klerk
van de polder. Door nauwe samenwerking met baljuw Jan Amijs wist hij zich een dominante positie
ds. Jan Scharp (Rijksmuseum, Amsterdam).
te verwerven. De plaatselijke predikant, Jan Scharp,

224 Grijpskerke, 1612. GA Noord-Beveland, Hervormde gemeente te Kats, inv.nr. 1 (23, 24, 26.1.1669). GA Tholen, Hervormde gemeente te
Stavenisse, inv.nr. 3 (16.4.1729). GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Brouwershaven, inv.nr. 7 (30.6, 17.9.1758).
225 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school , 114.
226 Wiltens, Kerkelyk Plakaat-boek, I, 485.
227 De Klerk, ‘De kogel door de kern’, 98-99, 105-107.
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schreef in 1780 aan de ambachtsvrouw over ‘den listigen schoolmeester A. Jongepier, die zich openlijk beroemt … dat hij in een kwart uurs ons allen onder de knie verplett[er]en zal’. In zulke omstandigheden kwam
de positie van de schoolmeester in het geding. In het geval van Jongepier leidde dat in 1785 tot zijn gedwongen vertrek waarbij malversaties met gewestelijke imposten de aanleiding vormden.228 Het was een uitzondering want in de meeste gevallen voldeed de schoolmeester aan het verwachtingspatroon van een goed en
nuttig lid van de samenleving.
Behalve met de dominees, over wie zo dadelijk uitvoeriger, moesten de schoolmeesters vrienden blijven met het lokale bestuur. Wie over de schreef ging, deed er goed aan zijn houding te corrigeren. In Hulst
ging schoolmeester Pieter van Staeijen in 1665 door het stof toen hij zijn spijt betuigde over het feit dat hij
ongehoorzaam was geweest tegenover de magistraat. Hij verzocht vergiffenis met de belofte zich voortaan in alle onderdanigheid en respect te zullen gedragen ‘biddende hem als hun kint te willen patrocineren’. Veel hing af van de onderlinge verhoudingen. Christoffel Schaaleven in Wolphaartsdijk kon goed
opschieten met secretaris en rentmeester Adriaan Paardekooper maar met zijn zoon Leendert, die hem
opvolgde en tevens schout werd, was dat niet het geval. Paardekooper jr. maakte Schaaleven het leven
zuur door hem telkens weer te berispen over zaken die voorheen geen problemen gaven. De rectoren van
de Latijnse scholen deden er goed aan een goede relatie te behouden met hun toezieners. Die aarzelden
niet een reprimande uit te delen. Toen rector Frederik Lodewijk Abresch zijn Middelburgse curatoren
niet voldoende respecteerde ten aanzien van de maandelijkse examens kreeg hij in 1735 te horen dat hij
voortaan de zeven heren in persoon moest uitnodigen, dat dit tijdig diende te geschieden en dat hij in de
convocaties ‘zal uitdrukken de waardigheid zoowel van curatores Ecclesiastici als Politici’.229
Het was ook gewenst dat de verhoudingen tussen de schoolmeester en de inwoners goed waren. Jan
Persant, schoolmeester in Goes, bedankte in 1719 voor zijn benoeming in Zaamslag omdat hij weerstand
tegen zijn persoon bij de dorpelingen bespeurde. Misschien vanwege een minder positief verleden omdat
hij eerder chirurgijn in het dorp was. Bij spanningen was de houding van de schoolmeester cruciaal. In
Zonnemaire was eind 1714 grote weerzin ontstaan tegen schoolmeester Govert Fierse, die tevens schout
en dijkgraaf was, omdat hij fraude zou hebben gepleegd. Om de gemoederen in het dorp tot bedaren te
brengen, ging een van de predikanten er in opdracht van de classis preken. Fierse bleef in functie en zijn
schorsing werd opgeheven nadat hij zich diep had vernederd voor de kerkenraad. Omgekeerd deed de
schoolmeester er goed aan wel eens naar de andere kant te kijken als het ging om fraude door de inwoners.
In een memorie uit 1772 over het verval van de gewestelijke financiën, schreef de Goese magistraat mr.
Laurens Pieter van de Spiegel dat op het platteland de schoolmeesters zich er niet aan waagden om ‘den
haat van een gantse Parochie’ op de hals te halen door al te nauwkeurig hun werk als collecteur van het
gemaal te doen.230
Waren de verhoudingen ernstig verstoord, dan deed de meester er het beste aan om te vertrekken.
In 1646 werd in Sint Laurens een hemd, dat het jaar tevoren was gestolen, aangetroffen in het huis van
schoolmeester Jacob de Beer. Het ingestelde onderzoek wees uit dat diens echtgenote de schuldige moest
zijn en dat de meester er niet onkundig van was. Beiden wezen de beschuldiging niet alleen van de hand,
ze maakten stampei waarbij ook de inwoners werden betrokken. Er ontstond een onmogelijke situatie. De
Beer diende daarop zijn ontslag in. Hij vertrok naar Middelburg en werd nog in hetzelfde jaar benoemd in
Cadzand nadat hij in Sint Laurens schuldbelijdenis had gedaan.231
228 ZA, Heerlijkheid Sint Annaland, inv.nrs. 5 (26.3.1762, 8.3.1773, 3.5.1780, 29.7.1785), 15 (4.1776).
229 GA Hulst, Stad Hulst, inv.nr. 1 (24.3.1665). GA Goes, Familie Brouwer c.s., inv.nr. 513 (30.10, 24.11.1792, 21.1.1793). Voegler, ‘Middelburgsch
Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 438.
230 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Zonnemaire, inv.nr. 1 (16.12.1714, 30.6, 6.7, 1.10, 23.11.1715, 31.3.1716); Classis
Schouwen-Duiveland, inv.nr. 4 (30.7, 29.10, 12.11.1715, 17.3, 28.4.1716). Van der Baan, Zaamslag, 379-380; Vreede, Mr. Laurens Pieter van
de Spiegel, 236.
231 ZA, Hervormde gemeente te Sint Laurens, inv.nr. 2 (31.3, 3, 6, 8, 13.4, 1.7, 23, 26.9.1646).
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Verhouding tot de predikanten
‘Mijn liefste wijfje, ik versoeke dat hetgeen tussen ons gepasseert is, wilt verholen houden, want mijn
ampt mikt naauw, vermidts ik schoolmeester ben, en als den domijne daaragter quam, dat sou niet goet
zijn’. Schoolmeester Cornelis Onderdijk in Gapinge sprak deze woorden in 1726 tegen een gehuwde vrouw
nadat hij haar oneerbare voorstellen had gedaan.232 Onderdijk had zijn positie goed weergegeven. In het
bijzonder op het platteland moest de schoolmeester nadrukkelijk rekening houden met de dominee. Het
onderhouden van een goede relatie met de predikanten was voor de schoolmeesters dan ook gewenst.
Op goede contacten wijst het feit dat op het platteland predikanten vanaf het laatste kwart van de
zestiende eeuw tot in de eerste helft van de achttiende eeuw regelmatig als doopgetuige bij kinderen van
schoolmeesters optraden. Ook kwam voor dat echtgenotes van de dominees getuige waren. De relatie kon
zo ver gaan dat schoolmeesters een van hun kinderen naar de predikant noemden. Omgekeerd waren ook
schoolmeesters getuige bij de doop van kinderen van predikanten, maar dit gebeurde in veel mindere
mate. Predikanten deelden hun geheimen met hun schoolmeesters of noemden hen in hun testament. De
predikant van Haamstede en Burgh, Abraham Fierens, bedacht in 1658 de schoolmeester van Burgh, Lodewijck Schimer, in zijn testament met een nieuw kledingstuk. Hij en zijn collega Meerte Marinusse Bal
waren getuigen bij het passeren van het testament van de voorganger van Fierens, Jacobus de Miggrode en
diens echtgenote, Christina Dodius.233
Door hun nauwe relatie met de kerkelijke gemeente en de opgedane kennis in de gereformeerde geloofsleer manifesteerden sommige schoolmeesters zich op theologisch terrein. Wanneer zij de autoriteit
van de predikant aantastten, moest dat leiden tot confrontaties. Schoolmeester Daniel Wijlock in Serooskerke (Walcheren) leverde in 1618 kritiek op de wijze van bidden van dominee Pieter Moerman. De predikant en zijn kerkenraad wezen met een beroep op de Bijbel Wylock erop dat die kritiek ten onrechte
was. Moerman was tevoren Nederduits schoolmeester en zonder universitaire studie dominee geworden.
Wylock herinnerde er hem fijntjes aan door een Latijnse Bijbel te pakken, toen hem gevraagd werd om
te bewijzen dat de predikant loog. Daarmee probeerde Wylock de dominee bespottelijk te maken, ‘hem
aldus verwijtende dat hij geen Latijn en conde’.234
Schoolmeesters die meenden het beter te weten dan dominees konden erop rekenen dat zij zich moesten verantwoorden voor de kerkenraad of de classis. In Haamstede had in 1695 dominee Anthonie Vercouteren uit Burgh tijdens de maaltijd na een begrafenis het woord gevoerd over degenen die zalig worden.
De predikant had gezegd dat allen die onder de zuivere prediking kwamen en lidmaten waren zalig zouden worden. Schoolmeester Adam Landsheer daarentegen meende dat het erom ging dat men moest geloven dat Jezus Christus, Gods zoon, de tweede persoon was in het goddelijke wezen en dat Hij door Zijn
lijden en gehoorzaamheid zalig maakt degenen die in Hem geloven. De kerkenraad van Haamstede verwees beiden naar de classis, maar zover lieten zij het niet komen. Schoolmeester Nicolaes van Damme in
Westkapelle moest zich daarentegen in 1702 wel verantwoorden voor de classis. Het ging om soortgelijke
zaken als in Haamstede, zoals de vraag of iemand, die niet wedergeboren is, het Onze Vader mag bidden.
Van Damme vond van niet. Uiteindelijk erkende de schoolmeester dat hij verkeerd was en zijn predikant
vals had beschuldigd.235
Schoolmeesters behoorden bij ruzies al snel tot de verliezers. Bovendien konden slechte verhoudingen
in rap tempo escaleren tot een onwerkbare situatie waarin de schoolmeester er beter aan deed het veld
te ruimen. In 1664 kwam het in Kerkwerve tot een fikse ruzie tussen dominee Godefridus Bruynvisch
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ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 27 (nr. 1264, 16.2.1727).
GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nrs. 4967 (1.5.1658), 4985 (7.10.1651).
ZA, Hervormde gemeente te Serooskerke (W.), inv.nr. 1 (29.9, 11.11, 26.12.1618).
GA Schouwen-Duiveland, inv.nr. 1 (15.4.1695). Nieuwhof, Haamstede, 36. ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 9 (4.5.1702); Hervormde gemeente
te Westkapelle, inv.nr. 1 (12.4-14.5.1702).
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en schoolmeester Cornelis Heijndricksen van Sprundel. De predikant was beroepen in Zierikzee en zag
de proponent Caesar Roelandi graag als zijn opvolger. Om de andere kandidaat, de proponent Bolle, zoveel mogelijk uit te schakelen, maakte hij stemming tegen deze. De schoolmeester wilde daar niet aan
meedoen. Ruzie en voorgoed verstoorde verhoudingen waren het gevolg. Het was een uitkomst voor Van
Sprundel dat hij in 1666 in Bruinisse werd benoemd. In 1735 verwisselde Isaäk du Flo IJzendijke voor
Groede. Een belangrijke reden was dat de twee predikanten in IJzendijke tegen zijn komst waren geweest
waardoor de verhoudingen stroef bleven.236
‘Gij soeckt den stock tegen mijn te trecken. Gij soekt mijn van hier te helpen, maer ten sal soo niet gaen.
Doet u best en ick sal oock mijn best doen’. Uit die woedende woorden van Herman Meijboom, gesproken
in 1659 in Zonnemaire, blijkt dat niet elke schoolmeester zich gewonnen wilde geven. De uit de hand gelopen onenigheden tussen hem en dominee Bartholomeus van der Port en de rest van de kerkenraad – de
meester toonde vooral in zijn uitlatingen een obstinaat gedrag – eindigden in de schorsing van de schoolmeester in 1662. Ontslag zou zijn gevolgd ware het niet dat Meijboom tot inkeer kwam.237
Schoolmeesters waren bij conflicten met dominees niet bij voorbaat kansloos. Ze waren echter wel afhankelijk van de houding van de kerkelijke en burgerlijke autoriteiten. Vooral via de classes konden scheef
gegroeide verhoudingen recht worden gezet zonder dat de schoolmeester de dupe werd. Schoolmeester
Johannes Rombouts en dominee Levinus Mestach in Eede zaten elkaar vanaf 1750 veelvuldig dwars. Hoewel de predikant goede argumenten had – Rombouts handelde op een aantal punten in strijd met het
schoolreglement – werd hij door de classis verplicht zich met hem te verzoenen. Ook dominee Jacobus Gerardus van Doesburg in ’s-Heer Abtskerke lukte het in 1767 en 1768 niet om de schoolmeester van dit dorp,
Marinis Cornelisse Forse, de voet dwars te zetten. De klachten over onder meer plichtsverzuim konden
niet hard worden gemaakt. Door tussenkomst van de classis trokken de predikant en de schoolmeester de
klachten tegen elkaar in. Kort daarop legde Van Doesburg zijn ambt neer.238
De schoolmeesters bleven in de verhouding met de predikanten ondergeschikten. Toen dominee
Pontiaen van Hattem in Sint Philipsland in 1675 aanmerkingen maakte over de nalatigheid van schoolmeester Pieter Roelandsen van Sierevelt viel deze uit tegen de predikant. Die bracht dit in de kerkenraad.
Na de meester te hebben gehoord, kreeg Van Sierevelt opdracht zijn spijt tegen de dominee te betuigen
en deze altijd met respect te bejegenen. Van de schoolmeester werd verwacht dat hij de verhoudingen
in acht nam. De kerkenraad van IJzendijke nam het schoolmeester Hendrick van Dijcke in 1677 kwalijk
dat hij zich rechtstreeks tot de Raad van State had gewend. Hij was verplicht ‘het kerckelyke regt voor
te staan en te mainteneren’. Van Dijcke werd na ruggespraak met de magistraat gedwongen een schriftelijke verklaring te ondertekenen waarin hij onvoorwaardelijk afstand nam van zijn oppositie tegen de
kerkenraad. Wie de autoriteit van de dominee in twijfel trok, werd hardhandig tot de orde geroepen. Het
werd de schoolmeester van Haamstede, Nicolaes Brant, ernstig kwalijk genomen dat hij in 1690 gezegd
zou hebben: ‘Wat geef ik om den dominé, ik sta onder hem niet’. De affaire eindigde met schuldbelijdenis
door de meester.239
Uit dit alles wordt duidelijk dat de conclusie van A.Th. van Deursen voor wat betreft de schoolmeesters
in Holland – ‘Zo slaagde men er in de leraar van de jeugd afhankelijk te houden van de leraar der gemeen236 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 3 (19.11.1664, 11, 25.2.1665, 24.2, 3.6, 28.7. 1666). ZA, Staten van Zeeland,
inv.nr. 1279 (31.7, 6.8, 13.12.1664), 1280.2 (11.2.1665 e.v.). Van Driel en Uil, ‘De levensgeschiedenis van Isaäk du Flo’, 22, 34, 36.
237 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Zonnemaire, inv.nr. 1 (26.7.1659-28.12.1662); Classis Schouwen-Duiveland, inv.nrs. 2
(5.10.1661, 22.2-5.9.1662), 3 (25.10.1662). Delst, ‘Herman Meijboom, een recalcitrant schoolmeester’.
238 ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 199 (18, 25.10.1757); Classis Walcheren, inv.nrs. 14 (3.10-5.12.1754), 15 (7.12.1758, 4.1.1759), 30 (nrs.
1601,1604,1605,1607,1756,1786); Hervormde gemeente te Eede, Acta kerkenraad, 1748-1760 (25.10.1750-29.6.1759); Classis ZuidBeveland, inv.nr. 11 (6.1, 2.8.1768). GA Borsele, Hervormde gemeente te ’s-Heer Abtskerke, inv.nr. 3 (17.12.1767-17.8.1768, een deel van de
acta is grondig doorgehaald).
239 GA Tholen, Hervormde gemeente te Sint Philipsland, inv.nr. 1 (29.12.1675, 1.1.1676). ZA, Hervormde gemeente te IJzendijke, inv.nr. 3
(16.10.1677, 18, 24.10.1678). GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Haamstede, inv.nr. 41 (25.9.1690-7.10.1691).
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te’ – zonder enige terughoudendheid ook voor Zeeland en Staats-Vlaanderen geldt. Die lijn werd in de
achttiende eeuw nog strakker doorgetrokken. Schoolreglementen lieten er geen misverstand over bestaan
hoe de meester zich moest opstellen. Zoals in dat van Kleverskerke: ‘Hij zal de orders van den kerkenraed,
hem door den predikant te geeven, nauwkeurig uitvoeren’. In Kerkwerve was de meester verplicht ‘de
goede onderrichting en beveelen van den predikant en kerkenraad omtrent zijnen schuldigen plicht gewilliglijk aan te neemen en te gehoorzaamen’.240
De status van de predikanten nam een zodanige vlucht dat het optreden van schoolmeesters als doopgetuige in de loop van de achttiende eeuw zeldzaam werd. Het waren bijzondere omstandigheden die
daar nog aanleiding toe gaven. Zoals in 1724 in Aagtekerke bij de doop van Hendrik, het zoontje van meester Abraham Francke, toen het predikantspaar als getuigen optrad. Ds. Johannes Abels vertegenwoordigde tevens de ambachtsheer. Francke had deze doopgetuigen te danken aan het feit dat hij ook secretaris
van het dorp was wat hem een zodanige positie bezorgde dat het standsverschil minder groot was.241
Dominees en meesters bewaarden meer afstand tot elkaar. Ondanks dat spiegelden schoolmeesters
zich graag aan predikanten, in het bijzonder in de dorpen. De Middelburgse schoolmeester Johannes
de Swaef had het vak van schoolmeester in 1621 niet alleen omschreven als een beroep maar ook als een
ambt.242 Zijn latere collega’s zagen het niet anders. Als voorzanger en voorlezer gingen ook zij in de kerkdiensten voor. Wanneer de keuze op hen was gevallen, werden ook zij ‘beroepen’. Het beroep werd, net zoals bij dominees, ter goedkeuring voorgelegd aan de classis. Zowel predikanten als schoolmeesters moesten godvruchtige mensen zijn. Beiden moesten iets voelen van de roep in hun hart om dienstbaar te zijn
aan God en de naaste. Tot ver in de negentiende eeuw zagen schoolmeesters op het platteland de dominees
als hun lichtend voorbeeld maar ook als hun heer en meester.243

De pastorale markt
Het geloof delen met anderen was niet iets dat zich beperkte tot de kerkgebouwen. Er waren allerlei manieren om zich te verdiepen in de uitleg van Gods Woord. De dominees hadden daarin een belangrijke
rol. Vanwege hun kennis, verworven aan een van de universiteiten, stonden zij binnen de gemeenschap
op grote hoogte. Hun letterkennis was dan ook onomstreden maar dat was niet vanzelfsprekend voor het
zichzelf toeëigenen van het geloof. Daarom konden op de ‘pastorale markt’ ook anderen dan dominees
zich manifesteren.244
Als vrome leden van de gemeente bij elkaar wilden komen en een leidsman nodig hadden, kon een
schoolmeester een tweede keus zijn. De deelnemers aan zulke gezelschappen spraken over het geloof,
wisselden ervaringen op geestelijk terrein uit en zongen psalmen of geestelijke liederen. Er werd voorgelezen uit een stichtelijk werk en gebeden. De stadsschoolmeester en voorzanger Jacob Fervaque in Zierikzee gaf leiding aan een dergelijk gezelschap, dat aanvankelijk in zijn huis bijeenkwam. Bij Fervaque
gebeurde dat in goede harmonie met de predikanten en daarvan getuigt het feit dat hij vanaf 1695 ouderling was.245
Samenkomsten van vromen werden vooral in de achttiende eeuw populair. In Aardenburg bijvoorbeeld hield Johannes de Knegt, binnenvader en schoolmeester in het weeshuis, van 1735-1741 op zondagavond een gezelschap van ‘verscheijde menschen die den Heere sogten te behagen’. Het lezen van een gedrukte preek van een geliefd predikant werd tijdens dergelijke samenkomsten gangbaar. Het uitspreken
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Kleverskerke, 1742; Kerkwerve, 1798. Van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, 166.
ZA, Doopboek Aagtekerke (31.12.1724). Kesteloo, Aagtekerke, 15, 17, 55.
De Swaef, Geestelycke Queeckerye, 248, 249, 251.
Van Koetsveld, Schetsen uit de pastorie te Mastland, 29 (eerste druk uit 1843).
Over de pastorale markt: Van Eijnatten en Van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, 227-240.
GA Schouwen-Duiveland, Kerkenraad Hervormde gemeente te Zierikzee, inv.nrs. 3 (1.11.1682).
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van een preek in plaats van er een te lezen was een kleine stap. Schoolmeester Jan Centse Zeedijk in Driewegen deed dat laatste volgens de kerkenraad en werd daarover in 1733 vermaand. Zeedijk stelde dat hij
niet preekte, maar oefende. Hij stelde vragen zoals op een catechisatie en gebruikte de prekenbundel over
de Heidelbergse catechismus van ds. Johannes van der Kemp. Zeedijk meende roeping voor dit werk te
hebben, vooral omdat hij bekeerd was en sindsdien de bijeenkomsten van de vromen bezocht. De predikant Samuel Teerling had hem toestemming gegeven en het bijwonen vanaf de preekstoel aanbevolen.
Op Zeedijks verzoek om op grond van de Bijbel aan te tonen dat hij verkeerd was – hij verklaarde zich aan
het oordeel te zullen onderwerpen – ging de kerkenraad niet in. Ze liet daarentegen Zeedijk begaan ‘tot
behoudenisse van ruste en vrede’.246
Dat Zeedijk met rust werd gelaten, had alles te maken met het gezag dat hij had opgebouwd binnen
de lokale gemeenschap. Om onrust te vermijden, die zou kunnen leiden tot vraagtekens bij de positie van
de predikant, liet de kerkenraad van Driewegen Zeedijk zijn gang gaan. Zo was het ook met Johannes van
Simonsbergen in Oud-Vossemeer, die meer geestelijk gezag genoot dan de predikant, Guarnerus Soetens.
Toen de dominee eind 1758 weer wilde gaan catechiseren, was er twee weken na de afkondiging vanaf
de kansel nog niemand verschenen. Van Simonsbergen, die ook een catechisatie leidde, had er op zondagavond al vijf. De schoolmeester vormde ook daar een alternatieve gesprekspartner als het ging om de
geestelijke behoeften van gemeenteleden.247
Zeedijk, Van Simonsbergen en anderen werden argwanend bekeken door de predikanten omdat zij
een bedreiging vormden voor hun autoriteit en positie in de gemeenschap. De schoolmeesters deden er
dan ook goed aan in hun verhouding tot de predikanten zich te houden aan de conventies. Die hielden in
dat zij zich niet moesten gedragen als een alternatief voor de dominees. Daarom legde de kerkenraad van
Lillo in 1764 vast dat de schoolmeester zich niet mocht laten gebruiken als ziekentrooster ‘of sig op eene
of andere wijse te ingereeren [=mengen] in de functie der predicanten als met communicatie en uytdrukkelijk versoek van dezelve’. Ook de burgerlijke overheid was niet gediend van een gedrag dat afweek van
de gulden middenweg. Schoolmeester Isaak Hoek uit Wissenkerke solliciteerde in 1774 te Zierikzee. Het
stadsbestuur was ter ore gekomen dat Hoeks ‘principes van godsdienst en denkwijse zeer naar ’t fanatique
is overhellende’ waardoor er in Wissenkerke onaangenaamheden waren geweest. De predikant aldaar kon
de Zierikzeese magistraat geruststellen, waarna Hoek benoemd werd.248

Status
De status van onderwijsgevenden weerspiegelde zich in de wijze waarop zij werden aangesproken. Rectoren van de Latijnse scholen werden dominus of dominee genoemd, ook al hadden zij geen theologische
opleiding genoten. In de achttiende eeuw werden Franse schoolmeesters en schoolvrouwen aangeduid
als monsieur (‘mesjeu’) of maitre, madame of mademoiselle. De Nederduitse schoolmeesters volgden in
positie. Zij werden aangeduid met signeur of met meester, incidenteel ook wel met monsieur. Als regel
bleef ‘meester’ de gebruikelijke aanspreektitel. De echtgenotes of weduwen werden vaak (me)juffrouw
genoemd, iets dat ze deelden met de echtgenotes van hen die als monsieur werden aangeduid. Even indicatief voor hun status was het dragen van een pruik, iets dat ook bij de schoolmeesters op het platteland
gebruikelijk was. Ook in hun kleding onderscheidden de onderwijzers zich. Zwarte rokken of jassen, ves-

246 ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 28 (22.9.1741). GA Borsele, Hervormde gemeente te Driewegen en Ovezande, inv.nr. 1 (22.2, 1.3.1733).
247 Van Lieburg, ‘Gereformeerd pastoraat op het Zeeuwse platteland: het egodocument van dominee Guarnerus Soetens’, 198.
248 Cultureel Maçonniek Centrum Prins Frederik, Den Haag, Vrijmetselaarsloge De Eendracht resp. L’Harmonie te Lillo/Hulst, inv.nr. 4488
(Instructie koster te Lillo, 26.9.1764, met vriendelijke dank aan prof.dr. J.M.G. Leune). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 144
(5.1774). Leune, Lillo en Liefkenshoek, 1, 572-573.
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ten en broeken overheersten in hun klerenkast.249 Daardoor werd duidelijk dat een schoolmeester ‘een
publyk persoon’ was.250
In de zeventiende eeuw gebruikte het merendeel van de Zeeuwse bevolking een achternaam. Des te
meer viel een schoolmeester op als hij nog geen ‘van’ had. Daarom namen diverse schoolmeesters een familienaam aan voor zover ze die nog niet hadden. Schoolmeester Cornelis Florissen in Poortvliet noemde
zich vanaf 1605 Van Santen. Jan Pietersen, die in 1609 als schoolmeester in Zanddijk begon, mat zich meteen de familienaam Verpoorte aan. Jan Gillissen noemde zich vanaf 1659, na zijn vestiging in Nieuwvliet,
Van Cruijningen, naar de plaats van herkomst. Omstreeks datzelfde jaar koos ook Leendert Laurissen in
Krabbendijke voor een familienaam. Hoe onwennig dat nog was blijkt uit de varianten die hij gebruikte:
d’Mierus, d’Mirus om ten slotte bij Mirus uit te komen. Zijn zoon Laurens, die ook schoolmeester werd,
koos voor: de Mieris. Latere afstammelingen gebruikten de familienaam Mieras. In Sint Laurens werd in
1665 Willem Dircksen uit Grijpskerke benoemd. Kort na zijn aanstelling nam hij de familienaam Koff
aan. Hetzelfde deed omstreeks die tijd Laurens Gillissen, schoolmeester in Zoutelande. Hij koos voor de
familienaam Allaart. De broers Johannes en Leunis Leunissen werden schoolmeesters in Ritthem (1658) en
in Oost-Souburg (1662). Beiden namen de familienaam Truije aan.251
Toen Leunis Jan Louijssen, schoolmeester in het dorp Biggekerke, zich in 1712 benoemd zag in de stad
Axel vond hij dat een goede gelegenheid om een naam aan te nemen, die beter bij zijn nieuwe positie paste. In zijn nieuwe woonplaats ging hij voortaan door het leven als Apollonius Loncée. Willem, zoon van
schoolmeester Gillis Jansz., werd in 1716 meester in Schoondijke. Hij nam de familienaam ‘de Bakker’ aan,
die zijn moeder droeg. Ook zijn voornaam kon fraaier en twee voornamen – in dit geval door toevoeging
van de voornaam van zijn vader - maakten het compleet. Voortaan was het: Wilhelmus Gillis de Bakker.252
Een naam die geen ongunstige associaties kon oproepen, was beter. Bij de naamswijziging van schoolmeester Adriaan de Vincq in de Vin, aan het eind van de zeventiende eeuw, rijst het vermoeden dat de andere betekenis van het woord ‘vinck’ als mannelijk geslachtsdeel de reden is geweest. Andries Knicker was
ook geen mooi klinkende naam. Het laat zich begrijpen dat de schoolmeester van die naam, werkzaam in
onder meer Renesse, Poortvliet en Tholen, er de voorkeur aan gaf verder door het leven te gaan als Andries
van Luchtenburgh naar het huis in Goedereede waar hij geboren werd.253 Minder ingrijpend, maar even
veelzeggend was dat schoolmeester Pieter Koeke in Hengstdijk op het eind van de zeventiende eeuw op
de laatste letter van zijn naam een accent aigu plaatste: Koeké. Zijn zoon Everardus, schoolmeester in
Hontenisse, verlengde zijn naam met een e, waarmee dezelfde uitspraak werd verwezenlijkt: Koekee.254
Het verlatijnsen van achternamen was vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw uit de mode. Tot
dan kwam het vooral voor onder docenten aan de Latijnse scholen. Voorbeelden zijn Pieter van den Berghe
– Petrus Montanus, Johannes van Ceulen – Johannes Colonius, Abraham van der Meer – Abraham Merius en Johannes van den Bosch – Johannes Silvius. De laatste die consequent een verlatijnste achternaam
gebruikte was Petrus Pettinius (1683-1737). Later beperkte zich dat tot gepaste gelegenheden en tot hun
voornamen. Dubbele achternamen kwamen bij onderwijsgevenden vrijwel niet voor. De schoolmeester
249 ZA, Rechterlijke archieven Zeeuws-Vlaanderen, inv.nr. 1041 (nr. 23, Boedelinventaris Adr. Beeckman, 1730); Classis Walcheren, inv.nr. 29
(1747-Retranchement). GA Goes, RAZE, inv.nr. 3798 (15.4.1752). GA Noord-Beveland, RAZE, inv.nr. 3720 (nr. 61, 10.2.1758). GA SchouwenDuiveland, RAZE, inv.nrs. 3968 (8.5.1792), 4545d (nr. 9). Dekker et al (red.), De Zeeuwse streekdrachten, 17; Delst, Een familie Hocke op
Schouwen-Duiveland, 30; Zuurdeeg, Sint Maartensdijk, 40.
250 ZA, Hervormde gemeente te Yerseke, Acta kerkenraad, 1739-1789 (20.5.1754).
251 ZA, Stad Veere, nrs. 79 (23.11.1609, 29.3, 18.10.1610), 350; Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 32 (7.7.1660); Hervormde gemeente te Sint
Laurens, inv.nr. 2 (3, 31.5, 6.6.1665, 28.8.1667); Verz. Genealogische afschriften, nr. 475. Harthoorn, Honderd Zeeuwse families, 69-70; Van
der Velden, ‘Het geslacht Allaart te Zoutelande’, 311-313.
252 GA Terneuzen, Hervormde gemeente te Axel, inv.nr. 2 (7.11.1712). ZA, Vrije van Sluis, inv.nrs. 110 (29.11.1725), 187 (10, 17.2, 30.11.1725).
253 Van Loo, ‘Adriaan de Vin’, 118. GA Goeree-Overflakkee. Rechterlijk archief Goedereede, inv.nr. 2 (10.1.1667). Vriendelijke mededeling van
mr. T.N. Schelhaas.
254 NA, Raad van State, inv.nr. 1593 (1699, folio 72v.-73r.). GA Hulst, Hervormde gemeente te Hontenisse, inv.nrs. 2 (21.9.1733, register
lidmaten), 3 (26.3.1747). ZA, Verz. Genealogische afschriften, nr. 223 (1739).
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die werkzaam was in Hoedekenskerke in 1667-1685, was een buitenbeentje met zijn drie achternamen: Job
van Iperen Both Polswerven. De tweede naam voegde hij toe toen hij zich vanuit Veere in Hoedekenskerke
vestigde. De laatste naam plakte hij in 1674 eraan.255
In Middelburg behoorden de deken en beleders van het schoolmeestersgilde tot de primi van hun stand.
Zij lieten in de achttiende eeuw in de gildeboeken hun wapens tekenen en inkleuren. Dat vele schoolmeesters geen familiewapen hadden, hinderde niet. Die werden voor de gelegenheid vervaardigd. Het werden
zogenaamde sprekende wapens, die geïnspireerd werden door de namen. Zo kreeg meester Leijn la Face
een mensenhoofd in zijn wapen. In dat van Marinus Westdijk was een dijk te zien met daarachter een ondergaande zon. Het wapen van meester Gardijn toonde een omheining met daarin drie bloemen. Jacob
Zoeter had een wapen met een bijenkorf en in dat van Jean Etienne Billard was een biljart afgebeeld.256
In de steden namen de Nederduitse schoolmeesters een minder belangrijke positie in dan op het platteland omdat zij niet behoorden tot de sociale en culturele bovenlaag. In kleine steden hadden de schoolmeesters veelal een plaats onder de toplaag. Zo bepaalde het stadsbestuur van Aardenburg in 1765 dat in
de kerkbank voor de kinderen van de leden van de magistraat ook de kinderen van de predikanten, van
oud-ouderlingen en oud-diaken, de sergeanten van de burgerwacht en de schoolmeesters mochten zitten.257
De rectoren van de Latijnse scholen behoorden wel tot de culturele top. Dat vertaalde zich in de zeventiende en achttiende eeuw in aanzien en dat gold ook voor de Franse kostschoolhouders in de achttiende
eeuw. De rectoren, conrectoren en preceptoren koesterden hun status. Waren rond 1600 rector Jacobus
Gruterus en conrector Petrus Montanus nog lid en beleder van het Middelburgse schoolmeestersgilde, bij
geen van hun opvolgers was dat het geval. Daarom bedankte schoolmeester Johannes Claphecken als lid
toen hij in 1619 preceptor werd.258 Zij voelden zich niet meer verbonden met andere onderwijsgevenden,
net zo min als dat elders het geval was. Het respect voor hun functies ontleenden zij aan hun eigen vorming en aan het onderwijs dat zij gaven aan de jeugd van de stedelijke elite.
Aan het eind van de achttiende eeuw lieten ook schoolvrouwen van zich horen. Als in Middelburg de
gildeknaap tweemaal in het jaar door de stad liep, gekleed in zijn purperen jas met het schild van het gilde
op de borst, om de visitatie bij de schoolmeesters aan te kondigen, wekte dat ontzag. De matressen deden
daarom in 1783 een poging om hiervan mee te kunnen profiteren. De matressen verwachtten dat door een
dergelijk bezoek ook zij werden geëerd en gerespecteerd waardoor zij een zekere status kregen. Bovendien kon deze visitatie bijdragen aan het respect en ontzag bij de jeugd. Vermoedelijk werd het verzoek
niet gehonoreerd.259

Waardering
Met waarderende woorden waren de burgerlijke en kerkelijke overheden zuinig. Weliswaar werden meer
of minder lovende bewoordingen gebruikt in attestaties, maar die hadden vaak een obligaat karakter om
de man vooruit te helpen. Wat dat betreft hadden de woorden, die na hun overlijden werden neergepend
in de kerkenraadsacta, meer waarde. Zo schreef de predikant van Scherpenisse in 1630 over ‘onsen lieven
schoolmeester mr. Jaspert’ na diens sterven. In 1656 overleed schoolmeester Pieter Moreel in West-Souburg. Aan die mededeling voegde de predikant toe: ‘met droefheit van dese vergaderinge’. Predikanten
maakten zich tot de tolk van de bewoners. Johannes Inia, dominee van Sint Anna ter Muiden, schreef in

255 ZA, Hervormde gemeente te Veere, Acta kerkenraad, 1662-1674 (7.1.1668); Doopboek Hoedekenskerke (2.12.1674). De Ruiter,
Hoedekenskerke, 36. Bij de docenten aan de Latijnse scholen zijn Johannes Baptista Feuilleteau de Bruyn, conrector te Vlissingen, 17771780, en Carel Jan Kies de Vlieger, rector te Goes, 1773-1774, de enige voorbeelden. Bij de Franse schoolmeesters kwamen dubbele
namen niet voor.
256 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924.
257 GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 12 (18.3.1765).
258 Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 369.
259 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924.
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1747 dat de overleden Johannes Ghyben bijna 43 jaar schoolmeester was geweest en ‘godvruchtig in den
Heere ontslapen tot groot verlies en droefheyt der gemeente’. Na het overlijden van de schoolmeester te
Colijnsplaat in 1769 schreef de predikant in de acta: ‘is onze lievwaardige en godvruchtige schoolmeester
Gillis Hoevenagel overleden tot grote smerte van de geheele gemeente’.260
Lof tijdens hun leven was zeldzaam maar werd schoolmeesters in voorkomende gevallen niet onthouden. In 1684, een half jaar na de benoeming van Abraham Charpentier en nadat de school onder zijn
voorganger was verlopen, had de kerkenraad van
Sint Maartensdijk reden ‘om God te dancken dat
se soodanigen persoon hadden gecregen’. De kerkenraad van Waterlandkerkje verklaarde in 1722
tegenover twee gedeputeerden van de classis Walcheren over hun schoolmeester Gerrit Lenkhoff
dat alles naar tevredenheid was en dat zij wensten
‘nog lang hem te mogen houden als sijnde een bequaem subject om de jonge jeugt te instrueeren’.
Van Adriaan Kluit in Middelburg werd aangetekend dat niemand als rector zo geacht en bemind
was als hij. Toen Kluit in 1776 het rectoraat in
Haarlem aangeboden kreeg, deden de curatoren
hun uiterste best hem te behouden. In hun advies
om hem een professoraat aan de Illustre school aan
te bieden, konden zij ’s mans verdiensten niet genoeg prijzen. Nadat Kluit een jaar later bedankte
voor een professoraat in Harderwijk kreeg hij een
zilveren theeketel met comfoor ter waarde van
ruim 340 gulden. Groot was de teleurstelling toen
Kluit in 1778 in Leiden hoogleraar kon worden en
dat aanbod aannam.261
Adriaan Kluit (Rijksmuseum, Amsterdam).
Bij hun ontslag werden goed functionerende
schoolmeesters met lof uitgezwaaid. Over Dirk Viszer, die in 1746 van Sint Philipsland naar Stavenisse
ging, werd door de kerkenraad van de eerstgenoemde plaats opgemerkt dat hij ‘onse jeugt soo vaderlijk
en met sooveel vrugt […] in alle letteroefeningen onderweesen’ had. Toen Adriaan de Priester na een halve
eeuw schoolmeester in Breskens te zijn geweest in 1782 op zijn verzoek ontslag kreeg, bracht het collegium qualificatum hem dank ‘voor zijnen trouw volbragten dienst, wenschende dat het overige zijner
levensdagen gesegent en voorspoedig zijn mooge!’.262
Op waardering door de plaatselijke gemeenschap wijst de hulp die gegeven werd aan verhuizende
schoolmeesters. Zo boden landbouwers in Groede in 1735 hun diensten aan bij de verhuizing van schoolmeester Isaäk du Flo uit IJzendijke. Met elf karren werd zijn inboedel overgebracht naar zijn nieuwe
woonplaats Groede. Cornelis Blom in Oosterland, die in 1764 benoemd werd in Sint Maartensdijk noteer260 GA Tholen, Hervormde gemeente te Scherpenisse, inv.nr. 1a (29.1.1630). GA Vlissingen, Hervormde gemeente te West-Souburg, inv.nr.
39 (27.2.1656). ZA, Hervormde gemeente te Sint Anna ter Muiden, inv.nr. 3 (2.4.1747). GA Noord-Beveland, Hervormde gemeente te
Colijnsplaat, inv.nr. 2 (4.2.1769).
261 ZA, Hervormde gemeente te Waterlandkerkje, inv.nr. 1 (3.6.1722). GA Tholen, Hervormde gemeente te Sint Maartensdijk, inv.nr. 3
(26.6.1684). Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, IX’, 107; Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 452-453.
262 ZA, Hervormde gemeente te Breskens, inv.nr. 2 (4.10.1782). GA Tholen, Hervormde gemeente te Sint Philipsland, inv.nr. 4 (17.8.1746). Uil,
Sint Philipsland, 109.
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de: ‘Alzoo ik en de Oosterlanders (door een 8 jarig verblijf aldaar) door een wedersijtse genegentheijd (dat
waarlijk ongemeen was) zeer aan malkanderen waaren verbonden, moetende dit tot een eeuwigen roem
nalaten, dat ik alle vrindelijkheijd en betooning van agting voor mij altijd van haar heb ondervonden,
hetgeen allermeest gezien wierd als ik van haar zoude scheijden, roepende mij na met luijder stemme en
alzoo mijn hert al bevoorens daarover zeer was aangedaan geweest, maakte dit mij des te moeijlyker om
te scheyden, hetgeen ook van weerzeijde al weenende geschiede. […] En is vervolgens (uijt zuijvere liefde)
alle mijne goederen van de boeren met hare wagens en paarden na Vijanen gebragt zonder daarvoor iets
te willen hebben. En zoo op den 17e december met mijn geheel huijsgezin vertrokken en de 18e dito te
Maartensdijk gearriveert, werdende aldaar van de inwoonders vrindelyk ontfangen, brengende ook mijne
goederen uijt het schip na mijn huijs uijt genegentheijd en plaisier’.263
Schoolmeesters die gewaardeerd werden, dienden als voorbeelden voor hun opvolgers. In 1790 schreef
de predikant van Gapinge namens het collegium qualificatum een brief aan Simon Vermeijde in Waarde
waarin hij hem in kennis stelde van zijn benoeming. Vol verwachting zagen zij uit naar zijn komst. Ze
wensten de oude dagen weer terug, niet van de vorige schoolmeester, met wie veel problemen waren geweest, maar van diens voorganger, Jakob Koops: ‘Werkt hier met woord en wandel, leer, vermaan de jeugd,
wekt dezelve op, beschaav dezelve, het gaa onder uwen dienst gelijk ten tijde van Mr. Koops. Toen was het
overal daar onse kinderen kwamen: het zijn kinderen van Gapinge’!264

Onderlinge contacten en zelfbeeld
Schoolmeesters vonden het belangrijk onderling contact te houden. Dergelijke relaties resulteerden in het
optreden als getuige bij de doop van kinderen. Schoolmeesters hielpen elkaar in het persoonlijke vlak door
toeziend voogd te worden van de kinderen van een collega na het overlijden van diens echtgenote. Een
andere manier was door op te treden als zaakwaarnemer of bij de afwikkeling van een nalatenschap. Pieter
Schem, schoolmeester van Ouwerkerk, werd in 1722 aangesteld als toeziend voogd over de halfwezen van
zijn collega Johannes Corn. Speelman, schoolmeester in Sirjansland. Schoolmeester Hendrik Platschorre in
Zoutelande werd in 1793 toeziend voogd voor de halfwezen van zijn ambtgenoot Huibregt de Wagemaker
in Westkapelle. Laurens Zijnen, schoolmeester in Philippine, was executeur in de boedel van zijn in 1785
overleden collega Laurens Schalk in Sas van Gent. Interconfessionele contacten werden niet geschuwd. Zo
had de Nederduitse schoolmeester van Groede, Isaäk du Flo, goede contacten met zijn Lutherse collega
Andreas Eggl. Du Flo’s tweede echtgenote Magdalena Tack stierf in 1760 in de armen van Eggl.265
Uiteraard was het niet altijd en overal pais en vrede. Zo was in Hulst de verhouding tussen de Nederduitse schoolmeester Pieter van Staeijen en zijn Franse collega Jaques Cappron in 1660 zo slecht dat ze
elkaar uitscholden. De aanleiding was het besluit van het stadsbestuur om de stadsschool, waarin Van
Staeijen was gehuisvest, te verkopen waarna het pand door Cappron was gekocht. Cappron schold Van
Staeijens vrouw uit voor ‘vercken’ en sloeg zijn collega zodanig op zijn gezicht dat het bloed uit diens
mond kwam. Omgekeerd lieten Van Staeijen en zijn vrouw zich ook niet onbetuigd.266 Zulke ruzies waren
echter uitzonderingen.
Schoolmeesters op het platteland hadden onderlinge contacten op incidentele basis. Alleen in Walcheren is een gezelschap van schoolmeesters bekend. Dat weten we dankzij het feit dat schoolmeester Adriaan
de Vin te Sint Laurens in 1716 en 1718 gedichten maakte voor zijn ‘konfraters’. Van dat gezelschap maakten,
naast die van Sint Laurens, in ieder geval deel uit de schoolmeesters van Koudekerke, Ritthem, Westka-

263 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 379. Van Driel en Uil, ‘De levensgeschiedenis van Isaäk du Flo’, 22, 36.
264 ZA, Hervormde gemeente te Gapinge, inv.nr. 4 (31.1.1790).
265 GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nr. 4820. ZA, Verz. Genealogische afschriften, nr. 264 (deel IV); Hervormde gemeente te Sas van Gent,
nr. 511 (15.1.1786). Van Driel en Uil, ‘De levensgeschiedenis van Isaäk du Flo’, 25-26.
266 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 32 (1661), 63 (29.8.1661). GA Hulst, Stad Hulst, nrs. 531 q-r; 532a (22.6.1661).
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pelle, Oost-Souburg, Oostkapelle, Gapinge, Serooskerke, Vrouwenpolder, Grijpskerke en Arnemuiden. Ze
kwamen in Middelburg bijeen, in ieder geval kort na nieuwjaar om samen te eten, en hielden zich bezig
met hun schoolvakken om elkaar te stimuleren, gaven sommen op, maakten gedichten, hielden voordrachten, zongen en discussieerden. De Vin geeft hoog op van deze ‘broederschap’ en de onderlinge band.267
Schoolmeester De Vin dicht ook iets over het zelfbeeld van de schoolmeesters. Het was vaak negatief
gericht: ‘Den last van uwen arbeid zwaar/ Waar onder dat we somtijds klagen’. Graag wilden De Vin en de
zijnen meer meetellen: ‘Ik wensch dit volk nog boven dien/ Een nieuwe gunst by alle menschen: Opdat
wy zijn in meer aanzien / Was dit eens waar! Het waar’ te wenschen’. Dat sentiment was niet nieuw. Bij
klachten voelden schoolmeesters zich vaak verongelijkt. In 1609 kreeg Cornelis van Santen, Frans schoolmeester in Veere, kritiek te horen. In zijn reactie naar het stadsbestuur liet Van Santen blijken dat hij dat
als stank voor dank ervaarde: ‘Want wat neerstigheyd ick aenlegge mit bevlytigen van mynen dienst, ‘t is
altoos een dit ofte een dat, en als men bedenct waervooren hebbe ick al dit gequel? Wat rycdommen ick
binnen der Veer verovert hebbe, syn myne crediteurs bekent […] Is dit niet verdrietelyck om [te] hooren.
Dit’s tot mynent dagelycx brood, dit’s voor alle mynen arbeyd ende moeyte, dit’s voor myne diligentie
welck ick doe om in mynen styl te cloecker te werden. Als andere op haer gemack slapen, soo sit ick verwerret in de boecken om myn in alle consten te oeffenen’.268
Zelfbeklag kon schoolmeesters niet vooruit helpen. Zij deden er beter aan een zelfbeeld te scheppen dat
uitging van een gevoel van eigenwaarde. Zoals Daniel Buijze, schoolmeester in Axel, het in 1794 uitdrukte: hij had een ‘allerlastig doch tevens allernuttigst beroep’. In de samenleving werd tegen de schoolmeester opgekeken. Dat prestige kon gekoesterd worden. In 1799 schreef het gemeentebestuur van Nieuwland
dat hun schoolmeester ‘bij de gemeente nogal wel gezien [is] om reden zijlieden susteneeren dat hij na
den predikant de geleerdste, bekwaamste en deftigste man behoorde te zijn, aan welk sustinue, bij hem
bekend zijnde, hij zijn best doed om daaraan te beantwoorden’. 269
Anderen waren op dat punt zeer negatief. De Middelburgse predikant Krom schreef in 1782 spottend
over ‘de zoo zeer bekende pedantery van die half Eerwaardens’, waarmee hij doelde op de meeste dorpsschoolmeesters. De rentmeester van Sint Philipsland schreef in 1789 aan de ambachtsheer dat de schoolmeester ‘verwaand’ was vanwege zijn vermeende geleerdheid. Dertig jaar eerder had de schoolmeester in
Heinkenszand opdracht gekregen om zijn ambt ‘sonder hoogmoed of gemaaktheid’ uit te oefenen. Schoolmeesters deden er goed aan dit inderdaad te doen. In een brief van Hillegonda Catharina Boesses-Schorer uit
1790 ter aanbeveling van Abraham van Belois uit Hoofdplaat voor de vacature in Oostburg werd als positief
punt opgemerkt dat deze ‘met geen schoolmeesterlijke heerszugt besmet [was] of voorzangelijke pedanterie’. Het zou dat imago zijn dat schoolmeesters een negatieve naam bezorgde bij de intellectuele elite. Betje
Wolff en Aagje Deken bijvoorbeeld schreven: ‘De meeste onderwijzers der jeugd, waar die dan ook geplaatst
zijn, en wat titel zij hebben, hebben een bespottelijke trotschheid, die, omdat zij zulk een grappig contrast
maakt, met hunnen staat als lid der maatschappij, met hunne opvoeding, en met zulke kundigheden en
gebruiken, die met hunne amtskundigheden in geen verband altoos staan, hun meest altoos een onaartig
voorkomen geeft, en het spreekwoord omtrent de schoolmeesters bewaarheid: honderd schoolmeesters 99
gekken’. Tot ver in de negentiende eeuw bleven schoolmeesters last houden van dit soort etiketten.270
Bij de predikanten was in de loop van de zeventiende eeuw sprake van een groeiende professionalisering. Vooral hun universitaire studie zorgde voor een netwerk dat zich over de gehele Republiek uit267 De Vin, Den gezalvden Christen, 263-273.
268 ZA, Stad Veere, nr. 351 (Rekest van de Franse schoolmeester Cornelis van Santen, 1609).
269 GA Terneuzen, Stad Axel, nr. 695 (22.2.1794). NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 297 (11.5.1799). ZA, Heerlijkheid Sint
Philipsland, inv.nr. 4 (25.2.1789).
270 GA Sluis, Gemeente Oostburg, inv.nr. 70 (25.10.1790). Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 32. Heinkenszand (1758). Cornelia
Wiltschut, IV, 323, aangehaald door Versluys, Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs, III, 143. Jonathan, Waarheid en droomen, 305308.
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spreidde. In steeds sterkere mate werden zij een afzonderlijke beroepsgroep met dezelfde achtergrond,
levenswijze en kleding.271 De rectoren van de Latijnse scholen en de Franse schoolmeesters ontwikkelden
zich ook in die richting vanwege hun relaties met de intellectuele elite waar zij zich op richtten. Hun geringe aantal gaf echter weinig mogelijkheden zich als groep te manifesteren. De Nederduitse schoolmeesters leken meer mogelijkheden te hebben. Toch was daar nauwelijks sprake van. De oorzaak moet worden
gezocht in de onderlinge verschillen. De stadsbesturen gingen ertoe over om stadsschoolmeesters aan te
stellen, die in tegenstelling tot hun collega’s, traktementen en emolumenten kregen. De schoolmeesters
op het platteland werden ook financieel ondersteund, een voorrecht dat vele van hun stedelijke collega’s
misten. Deze onderlinge verschillen in honorering brachten met zich mee dat gaandeweg de gemeenschappelijke belangen eerder minder dan meer werden. Alleen in Middelburg bood het schoolmeestersgilde mogelijkheden om als groep op te treden. Afgezien van dit gilde was van een collectieve beroepsidentiteit nog nauwelijks sprake.

4.7

Gedrag

Toezicht op leer en leven
Onderwijsgevenden hadden hun reputatie hoog te houden en waren verplicht zich zowel binnen als buiten de school ‘sedig en stigtelijk’ te gedragen.272 Het waren in het bijzonder de kerkenraden die er alert op
waren dat leer en leven van de schoolmeesters en de schoolvrouwen in overeenstemming moesten zijn. Zij
waren immers lidmaten van de Gereformeerde kerk. De kerkenraden hadden een doeltreffend middel tot
hun beschikking om hen, die zich aan een of ander vergrijp schuldig hadden gemaakt, weer op het rechte
pad te brengen. Elke overtreding van een van Gods geboden, impliceerde, voor zover de zonde openlijk
bekend werd, de bemoeienis van de kerkenraad. Dat gold ook voor afwijkingen van de goede zeden en
gewoonten. Toonden de betrokkenen geen blijken van berouw en wilden zij geen beterschap beloven dan
kon hen het recht worden ontzegd om deel te nemen aan het avondmaal dat als regel viermaal per jaar
werd bediend. Deze kerkelijke tuchtmaatregel gold als een publieke vernedering, te meer omdat deelneming aan het avondmaal tot ver in de achttiende eeuw voor alle lidmaten regel was.
Bij schoolmeesters hadden de kerkenraden nog aanvullende middelen tot hun beschikking als zij tevens voorzanger waren. In een dergelijk geval kon de kerkenraad hem vragen of desnoods eisen zich door
een ander te laten vervangen bij het voorlezen en voorzingen in de kerkdiensten. Ook een schorsing behoorde tot de mogelijkheden. De schoolmeester-voorzanger moest dan zorgen voor een geschikte vervanger op zijn kosten. In 1609 was dat bijvoorbeeld het geval met Jan Florisone in Biggekerke vanwege het
feit dat hij erkende voorechtelijke gemeenschap te hebben gehad met zijn latere echtgenote. Bovendien
liepen er geruchten van abortus. Hoewel die niet terecht waren hadden Florisone en zijn vrouw door hun
aanvankelijke ontkenning veel onrust in het dorp en de omgeving gebracht. Daarom schorste de kerkenraad hem als voorzanger. Hij was ‘tot traenen ende (sooveel men oordeelen conde) tot berou en leetwesen’
gebracht. Na openbare schuldbelijdenis voor de gemeente werd de schorsing opgeheven.273
Toen in 1705 de schoolmeester-voorzanger van Stavenisse, Johannes van Vessem, een verhouding had
met zijn dienstmeid, was dat volgens de kerkenraad ‘ten hoogsten strafbaer ende ergerlijk in een simpel
lidmaed der kercke, veel meer in een voorlezer die voor het aenzigt der gemeynte staende, zijn dienst
moet waernemen’. Voor de schoolmeester betekende schorsing de openbaarmaking van het feit dat er iets
met hem aan de hand moest zijn. Vooral daarom werd dit als uiterst negatief ervaren. Cornelis Onderdijk,

271 Frijhoff en Marijke Spies, 1650. Bevochten eendracht, 362-363.
272 Nieuwerkerk,1767. Roodenburg, Onder censuur. De kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, 299.
273 ZA, Hervormde gemeente te Biggekerke, inv.nr. 1 (1609).
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schoolmeester-voorzanger in Gapinge, drukte dat kernachtig uit toen hij in 1727 het verzoek kreeg om
enige tijd niet voor te zingen. Hij weigerde omdat hij ‘geen snede door zijn aangezigt’ wilde hebben.274
Een besluit tot schorsing hield ook het bepalen van de termijn in. Jacobus Kooyman, schoolmeester
in Kats, bekende voor hij in 1780 in het huwelijk trad met zijn dienstmeid Cornelia Heistek dat zij zwanger van hem was. Dadelijk besloot de kerkenraad dat hij niet mocht voorzingen en voorlezen. Vervolgens
werd hij vier weken geschorst in zijn kerkelijke functies. Beiden werden onder censuur geplaatst. Kort
daarop deden zij schuldbelijdenis. Op 16 mei van dat jaar beviel Cornelia Heistek van een dochter. Ook een
termijn van zes weken kwam voor. Drie maanden was extreem lang, maar werd incidenteel ook opgelegd.
Die termijn kreeg schoolmeester Gerbrand Jacobsen Sandijk te Noordwelle in 1725. Hij had onder invloed
van sterke drank gevochten en bij een weduwe aangeklopt ‘zeggende die te willen zoenen’.275
Een bont scala van overtredingen door vooral schoolmeesters-voorzangers is terug te vinden in de kerkelijke acta. Over schoolmeesters die zich zonder opspraak kweten van hun taken is veel minder vastgelegd. Het belichten van de zonden van de ‘zwakke broeders’ heeft vaak geleid tot een onevenwichtig beeld
en een negatief oordeel over het onderwijs.276 In plaats daarvan is het nuttiger deze gevallen te kwantificeren. Om welk percentage van de onderwijsgevenden ging het? Welke overtredingen betroffen het en zijn
er verschuivingen in het toezicht te signaleren? Om dat na te gaan werden van plaatsen waarvan de kerkenraadsacta vanaf tenminste het eerste kwart of het begin van het tweede kwart van de zeventiende eeuw
geheel of vrijwel compleet aanwezig zijn nader geanalyseerd. De spreiding is zodanig dat alle Zeeuwse
eilanden en Staats-Vlaanderen vertegenwoordigd zijn.277 Het overzicht bevat de aantallen schoolmeesters
in de periode waarover de acta lopen en de aantallen tegen wie maatregelen werden genomen die hebben
geleid tot censuur of schorsing.278
Tabel 13: Tuchtmaatregelen tegen schoolmeesters, 1583-1801.
Plaats
Aardenburg
Biggekerke
Borssele
Breskens
Bruinisse
Burgh
Gapinge
Groede
Haamstede
Kats
Nieuwerkerk
Nisse
Oostburg
Serooskerke (W.)
Sint Laurens
Sluis
Stavenisse
Totaal

Aantal schoolmeesters
31
14
10
20
12
13
11
14
12
14
16
15
12
16
16
17
17
260

Aantal dat gecensureerd
werd
3
2
2
3
2
1
3
3
3
1
1
1
3
28 (11 %)

Aantal dat geschorst
werd
1
3
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
17 (6,5 %)

274 GA Tholen, Hervormde gemeente te Stavenisse, inv.nr. 3 (10.5.1705). ZA, Hervormde gemeente te Gapinge, inv.nr. 3 (9.3.1727).
275 GA Noord-Beveland, Hervormde gemeente te Kats, inv.nr. 3 (24.3, 12.4, 2.7.1780). ZA, Verz. Genealogische afschriften, nr. 299. GA
Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Renesse-Noordwelle, inv.nr. 2 (19.8.1725). Dalebout, De Vrieze en Westra, Noordwelle, 61.
276 Boekholt, Onderwijsgeschiedenis, 12.
277 In het overzicht ontbreken Zeeuwse steden omdat daarvan de kerkenraadsacta niet volledig bewaard zijn gebleven over de betreffende
periode. Uit wat voorhanden is, blijken geen opvallende afwijkingen ten opzichte van de Staats-Vlaamse steden Aardenburg en Sluis.
278 Een specificatie is opgenomen in bijlage 4.
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Van deze 260 schoolmeesters werd een het schoolhouden verboden, drie werden ontslagen en een nam
zelf ontslag (twee procent).279 Het was derhalve een klein aantal dat uiteindelijk zijn baan verloor. Bij
de meeste maatregelen ging het om zaken die zich buiten de school voor deden. Daarbij staan ruzies,
dronkenschap en hoererij bovenaan. Een deel van de vergrijpen had met het onderwijs te maken, zoals
schadelijke nevenactiviteiten, verwaarlozing van het lesgeven, verzuimen van het leren van de catechismus en het voortijdig sluiten van de school. De genomen maatregelen sorteerden als regel het gewenste
effect. Schoolmeesters die te maken kregen met de kerkelijke tucht of met een schorsing toonden zich
boetvaardig en voorkwamen daarmee ontslag. De cijfers illustreren dat de kerkenraden niet aarzelden
hun bevoegdheden te gebruiken om schoolmeesters weer op het goede pad te brengen. De meeste van
de 28 personen die werden afgehouden van het avondmaal overkwam dat slechts een enkele maal. Acht
schoolmeesters daarentegen werden meermalen gecensureerd. Bij vijf was dat twee keer en bij twee meesters driemaal. Paas Janssen van Dalen in Borssele was koploper met in totaal achtmaal. Bij de zeventien
geschorste schoolmeesters waren er twee die een dergelijke maatregel driemaal kregen opgelegd en drie
meesters overkwam dat tweemaal.
De tabel maakt duidelijk dat het overgrote deel van het onderwijzerskorps op een manier functioneerde die geen of nauwelijks kritiek opriep. De twee procent die hun loopbaan in het onderwijs moest beëindigen is daarvoor illustratief genoeg. Tuchtmaatregelen en schorsingsgevallen kwamen in de tweede
helft van de achttiende eeuw minder voor dan in de voorafgaande periode zoals de onderstaande tabel laat
zien. Daarin zijn de cijfers opgenomen van de hiervoor genoemde plaatsen.
Tabel 14: Tuchtmaatregelen tegen en schorsingen van schoolmeesters.
periode
1583-1650
1651-1700
1701-1750
1751-1801

tuchtmaatregelen
9
7
5
7

schorsingen
5
4
7
1

Totaal
14
11
12
8

Openbare zonden werden nog steeds bestraft door afhouding van het avondmaal, maar in andere zaken werd meer door de vingers gezien dan voorheen. De afhouding van het avondmaal devalueerde doordat de deelneming minder vanzelfsprekend werd. Daarbij was geen sprake van een tanende godsdienstigheid, integendeel. De houding ten opzichte van de schoolmeesters wijzigde zich door een geduldiger
handelwijze door de kerkenraden. Toen Johannes Jansen te Haamstede in 1778 nalatig was in zijn werk
besloot de kerkenraad hem op ‘de zagtste wijze’ tot zijn plicht te brengen door hem een afschrift van het
schoolreglement toe te zenden met het verzoek de bepalingen stipt te willen nakomen.280
De magistraten en ambachtsheren lieten de correctie van zondaars goeddeels over aan de kerkenraden.
Zo kwam het schorsen van een schoolmeester door hen nauwelijks voor. In 1688 schorste de magistraat
van Scherpenisse schoolmeester Apsalom du Buf ‘om bijsondere goede redenen’, die niet nader werden
omschreven. Drie maanden later werd deze schorsing opgeheven nadat Du Buf genoegdoening had gegeven. Er bleef een gradueel verschil. De kerkenraden bleven nauwlettend toezien op leer en leven van
de onderwijsgevenden, de burgerlijke overheid greep alleen in bij extreme situaties. Jan Persant in Goes

279 Daniel Wijlock te Serooskerke (W.) werd in 1619 ontslag verleend. Pieter Isenbaert te Aardenburg werd in 1623 het schoolhouden
verboden door de magistraat. Dominicus Rochussen (Apostel) in Nieuwerkerk werd in 1641 ontslagen en dat gold ook voor Pieter
Willemsen te Borssele in 1648. De laatste werd het jaar daarop opnieuw benoemd door de magistraat van Goes als ambachtsheer. Hij
fungeerde alleen als schoolmeester omdat de kerkenraad hem niet wilde erkennen als voorzanger. Nicolaaes de Buth in Kats nam in 1676
zelf ontslag. Cornelis Onderdijk in Gapinge werd in 1727 ontslagen.
280 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Haamstede, inv.nr. 43 (30.3.1778). Nieuwhof, Haamstede, 39.
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bijvoorbeeld, werd in 1730 voor een niet nader genoemd nachtelijk vergrijp door de magistraat gedurende
een maand geschorst. De kerkenraad daarentegen liet Persant bij herhaling vermanen wegens nalatigheid
ten aanzien van het bijwonen van de catechisaties en evenmin nader omschreven daden. Daarom werd hij
afgehouden van het avondmaal. Vergrijpen, die de kerkelijke tucht rechtvaardigden, hoefden geen gevolgen te hebben voor besluiten van de magistraten. Zo werd Jacomyna Susanna Breekpot in Goes vanaf 1773
bij herhaling aangesproken over haar verzuim van de kerkdiensten en om die reden jarenlang het avondmaal ontzegd. Niettemin werd zij in het genoemde jaar door de magistraat toegelaten tot het geven van
onderwijs en werd haar niets in de weg gelegd.281 Heel wat scherper reageerde de overheid bij wandaden
op school, zoals we in paragraaf 12 nader zullen zien.
Ging het hier om interventies van de kerkenraden en de magistraten, niet voorbij mag worden gezien
dat onderwijsgevenden ook de eer aan zichzelf konden houden. Door ontslag te nemen, konden zij erger
voorkomen. Hetzelfde was het geval door te vertrekken. Van de achttiende-eeuwse schoolvrouw Janna
Goossen in Middelburg werd genoteerd: ‘weggeloopen als deugniet’. Johannes van der Hagen, in 1702
benoemd als preceptor van de Latijnse school in Middelburg, vertrok twee jaar later in het geniep op verdenking van het vaderschap van het kind van een dienstbode. Vervolgens werd hij soldaat.282

Sexuele handelingen met schoolmeisjes
Bij sexuele delicten met schoolmeisjes was ingrijpen onvermijdelijk. De schoolmeester van Sint Annaland, Philippus de Leeuwale, werd in 1635 te Zierikzee veroordeeld tot geseling en veertien jaar verbanning uit Zeeland beoosten Schelde. Met tenminste negen meisjes had hij sexuele handelingen verricht
onder het mom van hen te bestraffen. In Dreischor kwam in 1779 aan het licht dat schoolmeester Thomas
Schoorel al zo’n twintig jaar veel onzedelijks had gedaan met meisjes in zijn school. Hij werd in hechtenis
genomen, maar wist te ontsnappen. Een proces dreigde, maar uiteindelijk gaven schepenen van Zierikzee
op verzoek van Schoorel hun fiat voor een schikking nadat hij voor zijn functies had bedankt.283
Schoolmeesters deden er goed aan zelfs maar de schijn te vermijden. In Breskens wilde David Segersen
Moijaert in 1667 een schoolmeisje straffen en nam haar daartoe mee naar een kamer. Het gaf aanleiding tot
een geruchtenstroom, die hem leerlingen kostte. Verdenkingen, afgezien of die wel of niet terecht waren,
brachten schoolmeesters in een precaire positie. Adam Landsheer, schoolmeester in Vlissingen, zei dat hij
zich van geen kwaad bewust was toen hij Maria Catharina Jansen in 1774 prees voor haar keurig opgezegd
lesje. Hij hield daarbij de rechterhand van het kind op zijn knie. ’s Middags verscheen het meisje niet op
school. In plaats daarvan kwamen haar ouders kwaad naar de meester. De vader, herbergier Gerrit Jansen,
beklaagde zich vervolgens bij de voorzittende burgemeester. Tegen hem vertelde Jansen dat de meester
de hand van het kind in diens broek had gestoken en gevraagd: ‘Voel je wel, ’t is nog warm’. Landsheer
ontkende pertinent dat hij dat gedaan en gezegd had en deed een beroep op de scholarchen. Hij vreesde
dat het feit niet alleen zijn goede naam en eer aantastte maar ook zijn ‘totale ruïne’ tot gevolg zou hebben.
Landsheer had de schijn tegen toen hij daarna wegvluchtte naar Brouwershaven.284

281 GA Tholen, Gemeente Scherpenisse, inv.nr. 1 (3.9, 11.12.1688). GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 26 (25.2.1730); Kerkenraad Hervormde
gemeente te Goes, inv.nrs. 3 (13.11.1728-10.11.1731), 4 (19.6.1773-22.9.1781), 6 (22.12.1781-6.7.1805). Zuurdeeg, ‘De dorpsschool van
Scherpenisse’, 34-35.
282 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924. Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium, Tweede-vierde tijdvak’, 421, 423, 551.
283 GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nrs. 3849 (27.10.1635), 3945 (7, 21.2, 20.5, 15.7.1779), 4263 (nrs. 114-116, 126-133), 4518 (11.11.1779);
Hervormde gemeente te Dreischor, inv.nr. 3 (25, 26.4.1779).
284 ZA, Hervormde gemeente te Breskens, inv.nr. 1 (2.7., 1.10.1667). GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2939 (7.2.1774); Kerkenraad
Hervormde gemeente te Vlissingen, nr. K 307, Acta kerkenraad (12.3, 20.8.1774). Adam Landsheer werd later schoolmeester in Middelburg.
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Rechtzinnigheid
Ingrijpen was ook nodig als de rechtzinnigheid in het geding was. De kerkenraden en classes stonden op
de bres als het ging om het bewaken van de orthodoxe leer en het bestrijden van afwijkende leerstellingen. Van Samuel Nothaeus, in 1612 kandidaat voor het rectoraat in Goes, werd verteld dat hij beweerde dat
Christus geen God was en dat Christus niet voor onze zonden zou hebben voldaan. Ook werd beweerd dat
Nothaeus ‘besmet’ was met de leer van Arminius. Nothaeus ontkende een deel van wat hem werd verweten. Niettemin deed hij schuldbelijdenis tegenover de classis en ging door het stof door een verklaring te
tekenen waarin hij beloofde zich te onthouden van zulke uitspraken. Daarna kreeg hij de begeerde functie. Elke zweem van onrechtzinnigheid moest worden vermeden. Daarom kreeg de schoolmeester van
Kats in 1645 van zijn kerkenraad te horen dat hij niet meer vertrouwelijk moest omgaan met een inwoner,
die verdacht werd van Arminiaanse sympathieën.285
Aan het eind van de zeventiende eeuw werd de aandacht voor de rechtzinnigheid van de schoolmeesters groter. De opkomst van allerlei nieuwe denkbeelden maakten de classes waakzaam. Eerst was het de
filosofie van de Franse wijsgeer René Descartes (1596-1650) – hij verhief de twijfel tot nieuwe methode –
die weerstand opriep. Het rationalisme was nog sterker terug te vinden bij Baruch de Spinoza (1632-1677),
die de vrijheid van filosoferen zonder dogma’s propageerde. Ook scherpe kritiek kwam er op de beweging
rond de Vlissingse proponent Jacobus Verschoor (1648-1700) waarvan de aanhangers Hebreeën werden
genoemd omdat zij het Oude Testament in de grondtaal lazen. Zij zetten zich af tegen de predikanten en
daarmee ook tegen het leergezag van de kerk.
Vanzelfsprekend konden kerkelijke gezagsdragers daar geen genoegen mee nemen. Zij bestreden deze
nieuwe denkbeelden dan ook met kracht. Met name het antinomianisme – de opvatting dat de wet als
uitdrukking van Gods wil naast of tegenover het evangelie geen geldigheid meer heeft – werd scherp veroordeeld. Deze en andere afwijkingen van de gereformeerde leer waren bespeurd bij Pontiaan van Hattem
(1645-1706), predikant in Sint Philipsland, die in 1683 werd afgezet. Van Hattem ging door met preken en
wist een flinke aanhang te verwerven. Tot hen behoorde Gosuinus van Buitendijk, predikant van Schore
en Vlake, die in 1711 eveneens werd afgezet. De Zeeuwse classes waren daarom argwanend ten aanzien van
iedereen, die misschien gerekend kon worden tot de Hattemisten of Buitendijkers.286
Schoolmeesters werden door de classes onderzocht naar mogelijke afwijkingen van de leer. De twee,
die daar het eerst mee werden geconfronteerd, waren, hoe kan het ook anders, de schoolmeesters van Sint
Philipsland en van Schore en Vlake. Nog in 1683 werd Pieter Roelandsen van Sierevelt door de classis Tholen en Bergen op Zoom ondervraagd. Het antwoord van deze schoolmeester uit Sint Philipsland stelde de
classis gerust: hij had altijd al een afkeer gehad van de nieuwe leer, die dominee Van Hattem had gebracht.
De schoolmeester van Schore en Vlake, Nicolaas Cornelissen Sijncke, kwam er daarentegen niet goed van
af. De classis had de gehele kerkenraad afgezet omdat deze dominee Van Buitendijk had gesteund. Op
aandrang van de classis werd in 1712 ook de schoolmeester, die eveneens de predikant had gesteund, door
het collegium qualificatum ontslagen.287
Het Hattemisme kreeg ingang, ondanks het verzet daartegen van kerkelijke zijde. Bij het minste of
geringste spoor daarvan bij schoolmeesters probeerden de predikanten dit te bestrijden. In 1693 werd
Abraham Koff door de classis Walcheren toegelaten als schoolmeester van Hoek maar het besluit was, in
tegenstelling tot de gewoonte, niet unaniem maar bij meerderheid van stemmen genomen. Koff werd

285 GA Goes, Kerkenraad Hervormde gemeente te Goes, inv.nr. 122. GA Noord-Beveland, Hervormde gemeente te Colijnsplaat, inv.nr. 1
(5.2.1645).
286 Van Eijnatten en Van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, 212-215; Uil, Sint Philipsland, 88-92; Wielema, March of the libertines, 19-52,
164-204.
287 ZA, Classis Tholen en Sint Philipsland, inv.nr. 5 (10.8.1683); Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 7 (15.3.1712). Van Manen, ‘Uit het leven van een
dorpsschoolmeester’, 166-167; Wielema, March of the libertines, 191-192.
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verdacht van antinomiaanse gevoelens en daarom vermaand de kinderen niets anders in te scherpen dan
de rechtzinnige leer. Indien hij zich zou inlaten met dergelijke schadelijke gedachten, zou de classis nader onderzoek doen en naar bevind van zaken met hem handelen. Deze argwaan hield verband met het
feit dat de predikant van Hoek, Philippus Stroobant, verdacht werd van antinomianisme. Hij had zijn
gemeenteleden aangeraden om niet meer te bidden om vergeving van hun zonden. De predikant stond
dan ook onder ernstige verdenking wat ertoe leidde dat beroepen op deze predikant naar Gapinge door de
classis Walcheren en naar Kruiningen door de classis Zuid-Beveland werden afgekeurd. Ook de opvolger
van Koff, Adriaan Visser, die in 1694 was aangesteld als schoolmeester van Hoek, werd scherp ondervraagd.
Visser bevestigde dat hij kennis gemaakt met de afwijkende denkbeelden van dominee Stroobant bij zijn
schoolkinderen en beloofde desgevraagd dit tegen te zullen gaan.288
Ook in de steden kwam het Hattemisme voor en ook daar waren de predikanten waakzaam. Ten aanzien van een niet bij naam genoemde schoolvrouw in de Beddeweegstraat in Middelburg was er in 1714
geen twijfel. De schoenmaker Marinus Booms, volgeling van Van Hattem, had bij haar een half jaar eerder,
in het najaar van 1713, een oefening gehouden. Ook de schoolmeester in de Korte Singelstraat werd ervan
verdacht een Hattemist te zijn. De wijkpredikant had door middel van een vermanend woord beiden weer
op het rechtzinnige pad kunnen brengen. Rachel Sellij, schoolvrouw in Middelburg, was in 1694 beschuldigd van het koesteren van antinomiaanse gevoelens. Zij was een volgeling van Jacob Verschoor. Sellij
beïnvloedde niet alleen haar leerlingen, maar ook ouders en anderen, met wie ze samenkomsten hield,
onder andere tijdens de kerkdiensten. Ook had ze onderdak verleend aan aanhangers van Verschoor. De
kerkenraad van de Waalse gemeente, waartoe ze behoorde, werd gevraagd om maatregelen tegen haar te
nemen.289
In Zierikzee was de rector van de Latijnse school, Petrus Pettinius, verdacht. Hij kreeg in 1727 bezoek
van dominee Henricus Hulscher en ouderling Cornelis Companje. Namens de kerkenraad brachten zij de
rector onder het oog dat er zorg was over zijn rechtzinnigheid omdat hij ‘sijn leerlingen deselve dwaalgronden conde inboesemen’. Pettinius lag onder verdenking vanwege zijn uitspraken, verzuim van de
kerkdiensten en contacten met aanhangers van Van Hattem. De rector ontkende krachtig en beroemde
zich erop de beruchte Marinus Booms te hebben ontdekt toen hij conrector in Middelburg was. Niettemin
bleef de kerkenraad argwanend.290

Aantrekkingskracht van het rooms-katholicisme
Voor andere religies waren de onderwijsgevenden weinig vatbaar. Slechts een klein aantal gereformeerde
schoolmeesters besloot over te gaan tot de rooms-katholieke godsdienst of koesterde daarvoor sympathie.
Schoolmeester Barthel Jansz. in Arnemuiden was door het lezen van rooms-katholieke literatuur aan het
wankelen geraakt. De kerkenraad onderhield hem stevig over het feit dat hij tijdens de kerkdiensten wegbleef en herhaaldelijk werden vanaf 1611 pogingen gedaan hem af te brengen van zijn dwalingen. Het
leidde er toe dat door de kerkenraad de weg naar zijn excommunicatie werd ingeslagen omdat hij katholiek was geworden. De magistraat legde hem een verbod op om school te houden. Deze was door zijn
opstelling leeggelopen. Uiteindelijk moest hij worden ondersteund uit de armenkas.291
Tot de enkelingen die teruggingen tot het rooms-katholicisme behoorde de schoolmeester van West288 ZA, Classis Walcheren, inv.nrs. 8 (16.7.1693); 9 (7.4.1695). Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, II, 723. Andere schoolmeesters die
verdacht werden van Hattemisme of antinomianisme waren Pieter Wijnandt in Oostburg (1687), Cornelis van Schetsen in Lillo (1688,
1700), Pieter Kok in Ovezande (1713), Cornelis Verbrugge in ’s-Gravenpolder (1713), Cornelis Onderdijk in Gapinge (1727) en Cornelis
Trimpe te Yerseke (1754).
289 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924. Wielema, The march of the libertines, 19-32.
290 GA Schouwen-Duiveland, Kerkenraad Hervormde gemeente te Zierikzee, inv.nrs. 5 (14.1, 14.3, 28.4, 11.5.1727, 6.4.1730), 6 (22.4, 13.5.1734).
Zie ook: Van der Bijl, Idee en Interest, 397 (noot 67).
291 ZA, Stad Arnemuiden, inv.nr. 18 (16.8.1617, 12.5.1618); Hervormde gemeente te Arnemuiden, inv.nr. 1 (2.7.1611-3.1.1618). Bouterse,
Classicale Acta, 268, 274, 284, 286, 288, 290; Kesteloo, Arnemuiden, 319.
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kerke, Franciscus Gradus. Hij was eerder rooms-katholiek, maar had gekozen voor de gereformeerde religie. In 1678 was hij in Westkerke aangesteld. Vijf jaar later was hij echter verdwenen. Na onderzoek moest
worden vastgesteld dat hij was teruggekeerd tot zijn oude geloof. Gradus werd dan ook door gedeputeerden van de classis ontslagen omdat hij een ‘malatieusen deserteur sijner bedieninge ende een overlooper
tot de pausgesinde’ was. Ook Pieter Boogaert, schoolmeester in Zuiddorpe, ging in 1664 over tot het roomse geloof en moest daarom het onderwijs vaarwel zeggen.292
Het kon ook anders lopen. Schoolmeester Huybert Pronier in Brouwershaven was in 1632 plotseling
verdwenen. Hij dook op in Bergen op Zoom waar hij zich bij de katholieken had aangesloten. In Halsteren had hij de mis gezongen. Maar tijdens het zingen was hij tot inkeer gekomen, zo zei hij tijdens zijn
schuldbelijdenis voor de kerkenraad in Bergen op Zoom. De kerkenraad van Brouwershaven besloot hem
‘als een dwalent schaep ende een bekeerd sondaer in de schoot van de gemeynte op te nemen’. De wens
van de kerkenraad om Pronier weer te aanvaarden als schoolmeester-voorzanger werd niet verwezenlijkt
omdat de magistraat zich daartegen verzette. Hij zette zijn loopbaan als schoolmeester voort in Middelburg.293
Onder de schoolmeesters met rooms-katholieke sympathieën was het geval van Blaas Janssen Westdorp het meest geruchtmakend. Westdorp was geboren in Baarland waar zijn vader landbouwer was.
In zijn jonge jaren was hij rooms-katholiek, maar hij besloot zich aan te sluiten bij de Gereformeerde
kerk waar hij belijdenis deed. In zijn geboorteplaats werd hij op ongeveer veertigjarige leeftijd secretaris
van het dorp. Misschien heeft zijn overgang daarmee te maken want alleen gereformeerden konden in
een dergelijke functie benoemd worden. In de jaren 1681-1683 was hij diaken. In 1685 werd hij tevens als
schoolmeester aangesteld door de ambachtsheren. Hoewel Westdorps gedrag – hij had af en toe ruzie met
dorpsgenoten waaronder de baljuw - regelmatig aan de orde was in de vergaderingen van de kerkenraad
kwam hij in 1690 onder een veel ernstiger verdenking te liggen. In de vergadering op 1 maart van dat jaar
kwamen de geruchten ter sprake dat Westdorp opnieuw tot het rooms-katholicisme neigde. Tijdens het
door de kerkenraad ingestelde onderzoek zei Westdorp onder meer ‘dat hij in de gereformeerde religie
niet dagte te sterven’. Integendeel, als hij de kans zou krijgen een soortgelijke betrekking te krijgen onder
de rooms-katholieken ‘hij wel paaps sou worden’. De kerkenraad betrok de classis in deze zaak. Nadat vele
malen over en weer was gesproken, begreep Westdorp dat zijn positie onhoudbaar werd en hij besloot
afstand te doen van zijn functie als schoolmeester.294
In de achttiende eeuw kwamen overgangen van Zeeuwse en Staats-Vlaamse gereformeerde schoolmeesters naar de Rooms-katholieke kerk niet meer voor. De confessionele grenzen lagen zodanig vast dat
geen van de onderwijsgevenden de neiging had om de vertrouwde kaders van de Gereformeerde kerk te
verlaten.

4.8

Carrièreverloop

Promotie
Wie vooruit wilde komen, moest proberen in een plaats terecht te komen die financieel aantrekkelijker
was. Paulus Abeel bijvoorbeeld begon als schoolmeester in Breskens in 1637. Het jaar daarop werd hij benoemd in Westkapelle. In 1642 ging hij naar Heinkenszand om ten slotte in 1651 te worden aangesteld als
Frans en Nederduits schoolmeester in Veere. Heinkenszand en ook Kloetinge waren op het platteland

292 ZA, Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nrs. 5 (10.5.1678, 5.5, 5.7.1683), 7 (6.7.1745); Staten van Zeeland, inv.nr. 691 (2.11.1683);
Lidmatenregister Moerspui-Zuiddorpe. GA Terneuzen, Stad Axel, nr. 685 (15.11.1664).
293 GA Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven, inv.nr. 2 (30.10.1632); Hervormde gemeente te Brouwershaven, inv.nr. 3 (28.10.1632).
294 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 5 (14.3-4.10.1690, 27.3, 18.9.1691, 22.1-1.10.1692, 3.3.1693), 6 (22.4.1698), 30, 38, 82. GA Borsele,
Hervormde gemeente te Baarland, inv.nrs. 1 (8.7.1685), 2 (18.3-8.10.1690, 5.1-23.9.1691, 22.1, 5.6.1692, 20.4-24.9.1698).
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voorbeelden van aantrekkelijke schoolmeestersplaatsen. Dat kwam niet alleen door de omvang van het
inwoneraantal waardoor het aantal leerlingen, voor wie schoolgeld werd betaald, groter was. Het was
vooral vanwege de toelagen die aan de functie verbonden waren, die de hoogste waren op het Zuid-Bevelandse platteland. Daarom was het aantal sollicitanten naar dergelijke plaatsen hoog.295
De doorstroming wordt ook zichtbaar in het aantal schoolmeesters in kleine dorpen waar de verdiensten gering waren. Daar was het aantal schoolmeesters in zo’n twee eeuwen hoger dan in grotere plaatsen. Retranchement had in de periode 1623-1795 29 schoolmeesters. In het naburige Breskens waren er
dat in de periode 1612-1795 twintig. In Groede, de grootste plaats in de buurt, waren in 1614-1795 vijftien
Nederduitse schoolmeesters werkzaam. Frequente wisselingen in kleine dorpen waren nadelig voor het
onderwijs. In het kleine Noordwelle bijvoorbeeld wisselden in de tweede helft van de achttiende eeuw
maar liefst veertien schoolmeesters elkaar af. Het valt te begrijpen dat het collegium qualificatum van die
plaats in 1775 bepaalde dat, nadat verscheidene schoolmeesters maar een jaar gebleven waren, de nieuw
benoemde niet binnen twee jaar mocht vertrekken.296
Tegen de ambitie om naar een betere positie te streven, kon weinig bezwaar zijn. Kerkenraden reageerden daarom weliswaar teleurgesteld als hun schoolmeester naar elders vertrok maar begrip ervoor
hadden ze wel. Jan Aelbrechtsen in Sint Laurens vertrok in 1640 naar Middelburg waar hij meer kon verdienen. De kerkenraad willigde het ontslag in ‘niet connende van zijn profijt onthouden’. Samuel Matthijssen Schiettekatte, schoolmeester in het kleine Kleverskerke, solliciteerde in 1690, zeven maanden
na zijn benoeming, naar de vacante post in Dreischor. De kerkenraad speet het dat Schiettekatte vertrok
maar ze waren bereid hem ontslag te verlenen. Het ging immers om een grotere plaats. Was dat niet of
nauwelijks het geval en fungeerde de schoolmeester naar tevredenheid, dan werd geprobeerd hem te behouden. Toen in 1629 de schoolmeester van Biggekerke, Jacob van Assche, van plan was naar Serooskerke
(Walcheren) te gaan om daar te solliciteren, werd dat maar tot op zekere hoogte gebillijkt. De kerkenraad
vond dat die van Serooskerke ‘te prysen syn dat se naer een goet scholmeester uutsien, dat meester Jaques
oock te prysen is, dat hy soeckt te verbeteren, maer dat die van Bekerke [Biggekerke] oock niet en can mispresen werden, dat se een goet scholmeester soecken te behouden’. Omdat Van Assche hen ‘lieff en weert’
was, werd zijn verzoek om erheen te mogen gaan, afgewezen ‘ende bidden die moeyte te willen sparen,
d’welck hy oock gedaen heeft’. Niettemin vertrok Jacob van Assche nog in hetzelfde jaar naar Middelburg.
Hij werd later Frans schoolmeester in Sluis. Het dreigende vertrek kon aanleiding zijn om het inkomen te
verhogen om de schoolmeester te behouden. Pieter Schem in Sint Annaland, solliciteerde in 1697 naar de
vacature in Colijnsplaat, dat ongeveer tweemaal zoveel inwoners had. Hij was er vrijwel zeker van dat hij
benoemd zou worden. Vijf jaar eerder was hij al bijna benoemd in Bruinisse. In beide gevallen bleef hij in
Sint Annaland nadat zijn toelage werd verhoogd.297
Voor schoolmeesters vormde het water geen belemmering. Enkele voorbeelden kunnen dat illustreren. Jacques Herbault, geboren in Gent, werd in 1591 schoolmeester in Middelburg. Nog in hetzelfde jaar
werd hij benoemd in Hulst dat hij na de inname van de stad door Spaanse troepen in 1597 moest verlaten. Hij werd schoolmeester in Oostkapelle, Kapelle en ten slotte in Sluis waar hij in 1617 overleed. Jan
Heijlinck begon als schoolmeester in 1603 in Middelburg. Vervolgens was hij schoolmeester in Biervliet,
Sint Laurens, Sint Annaland en tot slot in Sint Maartensdijk. In de genoemde voorbeelden gaat het om
schoolmeesters die de stad verwisselden voor het platteland. Daaruit blijkt opnieuw dat het inkomen van
doorslaggevende aard was en niet de omvang van de plaats.

295 GA Goes, Hervormde gemeente te Kloetinge, inv.nr. 3 (14.7.1766).
296 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Renesse-Noordwelle, inv.nr. 2 (Noordwelle, 19.9.1775). De benoemde, Jan Scheurkogel,
vertrok na afloop van deze twee jaar.
297 ZA, Hervormde gemeente te Sint Laurens, inv.nr. 2 (1640); Hervormde gemeente te Kleverskerke, inv.nr. 1 (9.4, 21.11.1690); Hervormde
gemeente te Biggekerke, inv.nr. 2 (6.5.1629); Heerlijkheid Sint Annaland, inv.nr. 2 (6, 28.7.1697).
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Bij Franse schoolmeesters en schoolvrouwen is een soortgelijk carrièrepatroon te zien, met de kanttekening dat hun mobiliteit groter was. Vooral in de achttiende eeuw waren er onder de Franse schoolmeesters die forse geografische stappen maakten. Antoine Nicolas Agron begon als ondermeester in de Franse
school van zijn vader te Zierikzee, die hij in 1791 opvolgde. Twee jaar later werd hij benoemd als Frans
schoolmeester in Gorinchem. In 1796 werd hij rector van de Latijnse school te Elburg. Pierre Antoine Geoffry was Frans schoolmeester in het Duitse Zweibrücken of Deux Ponts, vervolgens in Harderwijk en
Roosendaal voordat hij in 1784 in Vlissingen werd aangesteld.298 In 1743 startte Johanna le Soin een Franse
meisjesschool in Zierikzee. Ze was tevoren ondermademoiselle in de Franse kostschool in Delft.
Bij de rectoren van de Latijnse scholen was al vanaf de zeventiende eeuw sprake van een dergelijke
mobiliteit. Een voorbeeld is Petrus Surendonck. Hij was vanaf 1655 achtereenvolgens conrector van de
Latijnse school te Goes, rector aldaar, daarna conrector te ’s-Gravenhage, Latijns schoolmeester te Middelburg, rector in Dordrecht, rector van de Hieronymusschool te Utrecht, rector van de Latijnse school te
Amsterdam en ten slotte rector in Middelburg. Steeds weer lag het gevaar op de loer dat een rector, die erin
slaagde zijn school tot bloei te brengen, inging op een aantrekkelijke aanbieding van een andere stad. Hetzelfde gold voor conrectoren en preceptoren die graag een rectoraat wilden verwerven. Het salaris speelde
hierin een belangrijke rol. Hoe meer werd geboden, hoe aantrekkelijker de functie werd.
Om de nieuwe rector aan de stad te binden lag een contract voor een aantal jaren voor de hand. In 1583
sloot het stadsbestuur van Middelburg een overeenkomst met Hubrecht van der Venne voor zeven jaar.
Vier jaar werd vastgelegd in 1600 voor de preceptor Petrus Montanus. De magistraat van Goes stelde in
1646 Abraham Beeckman en in 1653 Zacharias Silvius aan als rectoren onder voorwaarde dat zij binnen
zes respectievelijk vijf jaar niet naar elders mochten vertrekken. Beeckman vertrok na zes jaar naar Rotterdam. Het contract met Silvius werd voortijdig beëindigd wegens de terugloop van de school en zijn
disfunctioneren. Dergelijke afspraken, die ook werden gemaakt met Franse schoolmeesters, kwamen later zelden meer voor. Het geval van Silvius geeft aan dat de waarde ervan betrekkelijk was. Bij degene die
een betere betrekking kon krijgen, vormde de gestelde voorwaarde geen onoverkomelijk beletsel, zoals
bij Montanus die al na drie jaar conrector in Amsterdam kon worden. Een laat voorbeeld is Joachim van
Wassen, die zich in 1698 verplichtte om drie jaar als Frans schoolmeester in Veere te blijven.299
Om de rector of conrector te behouden of het aannemen van de functie te bevorderen werd in Middelburg gekozen voor een benoeming tot lector of professor aan het Collegium theologiae of de Illustre
school. In Goes, Zierikzee en Vlissingen werden lectoraten ingesteld. Het bood ook deze stadsbesturen de
mogelijkheid om door middel van een benoeming de rectoren een aanvulling te geven op hun salaris om
hen daardoor te behouden. Nadat Carolus Conradus Reitz in 1739 op verzoek van het stadsbestuur van
Goes had bedankt voor het rectoraat in Schiedam werd hij door de magistraat benoemd tot lector geschiedenis en welsprekendheid op een jaarsalaris van 100 gulden. Rector Reinier van Heemskerk bedankte in
1744 voor de benoeming tot conrector in Dordrecht waarna de magistraat van Zierikzee hem tot lector in
de letteren benoemde op een wedde van 120 gulden.300

Wees- en armkinderhuizen
De aanstelling als schoolmeester of binnenvader in een wees- of armkinderhuis gaf zekerheid ten aanzien
van het inkomen. Velen zagen een post in een weeshuis als een welkome stap in hun loopbaan. De sollicitanten naar dergelijke functies kwamen aanvankelijk vooral uit de lagere middengroepen en knechten.301

298 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2939.
299 GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 12 (12.10.1653, 23.4.1655), 13 (16.2.1656, 18.7, 24.12.1657, 17.2.1659, 13.5.1661). Voegler, ‘Middelburgsch
Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 353, 363-364, 390. ZA, Stad Veere, nr. 338 (18.1.1698).
300 GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 27 (10, 24.6.1739). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, inv.nr. 33 (30.11.1761).
301 Kool-Blokland, De zorg gewogen, 396-397.
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Zowel in de zeventiende als de achttiende eeuw maakten ook schoolmeesters een dergelijke overstap. Een
dergelijke functie lag voor de hand als het zingen hen slecht afging waardoor een nevenfunctie als voorzanger geen mogelijkheid was. Schoolmeesters maakten ook een goede kans om benoemd te worden als
binnenvader omdat deze vaak belast werd met het geven van onderwijs aan de kinderen in het huis. Zo
moest de binnenvader van het Armkinderhuis te Zierikzee de kinderen les geven.302
Onder de sollicitanten naar dergelijke functies zaten dan ook menigmaal schoolmeesters. Theodorus
Genn, van origine een Engelsman, was schoolmeester in Sint Philipsland en later in Westkerke. In 1668
werd hij benoemd tot binnenvader van het weeshuis in Tholen. In 1669 werd Jacobus Lacodreije, schoolmeester in Retranchement, benoemd als schoolmeester in het weeshuis te Veere en zijn vrouw tot schoolmatres. De Vlissingse schoolmeester Cornelis Dircksen werd in 1690 binnenvader tevens schoolmeester
van het weeshuis in die stad. In 1701 solliciteerde de schoolmeester van Zaamslag, Johannes Jacobus van
Amerongen, met succes als binnenvader en schoolmeester in het weeshuis in Zierikzee. Zacharias Maars,
schoolmeester te Kruiningen, werd in 1727 benoemd tot binnenvader van het weeshuis in Goes.
Ook het omgekeerde kwam voor: binnenvaders die de functie van schoolmeester ambieerden en mede
dankzij hun ervaring benoemd werden. Pieter Kluyt, schoolmeester in Zaamslag, was voor zijn benoeming in 1718 binnenvader van het weeshuis in Sluis. Jacob Bisschop, binnenvader van het weeshuis in
Goes, werd in 1659 schoolmeester in die stad. Een van de volgende binnenvaders, Laurens Boeren, deed in
1752 hetzelfde. Een andere binnenvader van het Goese weeshuis, Francois Villée, werd in 1784 schoolmeester in Nisse. Een drietal schoolmeesters, die begonnen in het weeshuis in Bergen op Zoom, kozen vanwege
de lage salariëring voor een Zeeuws dorp. Het ging om Theunis van Heemst, die in 1768 schoolmeester
werd in Liefkenshoek, Cornelis Douw Cz. werd dat in 1796 in Stavenisse en Pieter Douw Lz. in 1803 te
Nieuwerkerk. Een vierde, Willem Johannes de Bond, werd in 1770 schoolmeester in Nieuwvliet.303
In sommige gevallen werd toestemming gegeven om kinderen van burgers als leerlingen aan te nemen. Dat gebeurde om de binnenvader neveninkomsten te gunnen en voor zover het aantal wezen, dat
in het weeshuis onderwijs kreeg, dat toeliet. Zo mocht Cornelis van der Weel, die in 1743 benoemd werd
als binnenvader tevens schoolmeester in het weeshuis van Goes, ook andere kinderen les geven in onder
meer wis- en zeevaartkunde en tekenen. Dat mocht echter niet ten koste gaan van de eigen wezen. Elders
waren de magistraten minder tegemoetkomend, vooral om de eigen stadsschoolmeester te beschermen.
Zoals in Sluis waar weesvader Pieter Kluyt bij herhaling werd verboden les te geven aan kinderen van burgers. Wel kreeg hij toestemming om avondonderwijs te geven in vakken, die de stadsschoolmeester niet
onderwees.304
Enkele grote weeshuizen kenden naast de binnenvader een schoolmeester. In rangorde stond de laatste onder de eerste. Een promotie van schoolmeester tot binnenvader was zeldzaam. In het Armweeshuis
te Middelburg werd in 1638 de schoolmeester tot binnenvader benoemd. Zijn vrouw werd tegelijkertijd
aangesteld tot binnenmoeder.305 In de meeste weeshuizen bleven de functies van binnenvader en schoolmeester gecombineerd, vooral uit financiële overwegingen.
De ambitie om in een wees- of armhuis te werken, werd getemperd door de voorwaarden die vaak
gesteld werden aan hun gezinssituatie. Bedongen kon worden dat inwonende schoolmeesters ongehuwd
moesten blijven. Dat was bijvoorbeeld de wens van de kerkenraad van de Lutherse gemeente in Middelburg voor hun schoolmeester, die tevens binnenvader van het weeshuis was. Een sollicitant in 1778, die
gehuwd was en een kind had, werd om die reden afgewezen. Voor de functies van binnenvader en –moeder ging vaak de voorkeur uit naar een kinderloos echtpaar waarbij de echtgenote als binnenmoeder fun302
303
304
305

GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 1191 (instructie binnenvader en –moeder Armkinderhuis, 2.8.1698, art. 7).
Daeter, Het Bergs Protestants Weeshuis, 138.
GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 28 (11.5.1743). Van der Baan, Zaamslag, 380-381.
ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924.
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geerde. Of naar een echtpaar met oudere kinderen, die binnen niet al te lange tijd zelfstandig zouden zijn.
Soms was kinderloosheid bij deze functies en die van schoolmeester een voorwaarde. Dat kon ver gaan.
In 1669 werd in Veere bedongen dat de schoolmeester in het Weeshuis en zijn echtgenote geen kinderen
mochten verwekken.306

Een ander beroep
De meeste onderwijsgevenden bleven in het onderwijs werkzaam tot hun overlijden of tot zij niet meer
in staat waren les te geven. Slechts een beperkt deel besloot het onderwijs te verlaten omdat een andere
werkkring meer mogelijkheden bood. Soms waren ze vanwege ontslag of de dreiging ervan gedwongen
een andere baan te zoeken of bood het onderwijs te weinig bestaansmogelijkheden. Cornelis Gillissen
Manneken was in 1669 schoolmeester in het kleine Westkerke geworden. Zijn inkomsten waren te gering.
Na tenminste drie vergeefse sollicitaties om in een groter dorp benoemd te worden, keerde hij in 1678
terug naar zijn geboorteplaats Sint Maartensdijk waar hij herbergier en procureur werd.307
Ook andere omstandigheden konden in het geding zijn, zoals een voordelig huwelijk wat het geval
was bij Ariaan op ’t Hoff, schoolmeester in ’s-Heer Arendskerke. In 1744 trouwde hij met Maria Mispelblom, dochter van een predikant en weduwe van de dorpssecretaris. In datzelfde jaar legde hij zijn functie
neer en vertrok naar Goes om vier jaar later aangesteld te worden als schout in het dorp waar hij schoolmeester was geweest. Later werd hij secretaris van ’s-Gravenpolder. In Sint Annaland zwaaide Leendert
Bliek in 1762 als schoolmeester af. Hij hertrouwde dat jaar met Janna de Kanter, die blind was maar gefortuneerd. Hij vestigde zich als winkelier in Poortvliet waar zijn bruid woonde.308
Van 184 Nederduitse en Franse schoolmeesters hebben we in het kader van het prosopografisch onderzoek het beroep achterhaald dat zij kozen na hun loopbaan in het onderwijs.
Tabel 15: Beroepen gekozen door vroegere schoolmeesters, c. 1576-1801.
Bestuurlijke en administratieve functies
Predikanten en ziekentroosters
Winkeliers, kooplieden en herbergiers
Chirurgijns
Diversen

80
37
20
10
38

Een functie als secretaris al of niet in combinatie met die van baljuw of schout, als ontvanger, notaris,
klerk, procureur, deurwaarder of schrijver vormde voor veel schoolmeesters een wenkend perspectief. In
een deel van de gevallen vervulden zij deze functies naast die van schoolmeester maar later, in de achttiende eeuw, was een combinatie ervan niet meer mogelijk of wenselijk. De promotie tot predikant was iets
dat vrijwel uitsluitend voorkwam tot in het eerste kwart van de zeventiende eeuw. De laatste Nederduitse
schoolmeester uit Zeeland die predikant werd was Pieter Telloir uit Middelburg. Hij werd in 1622 aangenomen als predikant om naar Oost-Indië te gaan. De laatste schoolmeester, die zonder een theologische
studie wilde gaan preken, was Marinus Hobius te Nieuwerkerke (Schouwen). Hij verzocht in 1670 aan de
classis Schouwen-Duiveland om proponent te mogen worden. De classis wees het verzoek ‘om gewichtige
redenen’ af.309 De overstap naar het ambt van ziekentrooster, in de meeste gevallen met Oost- of West-Indië
als bestemming, kwam daarentegen ook nog in de achttiende eeuw voor. Nauw verwant aan de genoemde

306 ZA, Lutherse gemeente te Middelburg, inv.nr. 10 (7.10.1778); Godshuis Veere, inv.nr. 2 (5, 19.6.1669); Stad Veere, nr. 229 (Ordonnantie,
1781). De Hooge, Sprekende folianten, 32; Kool-Blokland, De zorg gewogen, 396.
307 GA Tholen, Stad Sint Maartensdijk, inv.nr. 24.
308 ZA, Heerlijkheid Sint Annaland, inv.nr. 5 (26.2.1762).
309 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 3 (19.11.1670).
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functies was wat Cornelis Danckerse deed. Hij was schoolmeester in Noordwelle voordat hij in 1657 in
Zierikzee werd aangesteld om doopsgezinden op te zoeken onder de binnenkomende vluchtelingen uit
Vlaanderen om die over te halen tot de gereformeerde religie. Zijn activiteiten waren nauwelijks succesvol. In 1666 werd hij opnieuw schoolmeester, nu in Liefkenshoek. In 1673 keerde hij terug naar Zierikzee
als binnenvader van het Armkinderhuis. Drie jaar later werd hij daar aangesteld als ziekentrooster.310
Een nieuwe werkkring als koopman, winkelier of herbergier lag voor de hand als daarmee meer en
gemakkelijker geld was te verdienen. Hubertus Adriaan Minne was een laat voorbeeld van iemand die
koos voor het beroep van chirurgijn. In 1743 verliet hij na grote problemen zijn post als schoolmeester in
Liefkenshoek. Hij werd beschuldigd van wangedrag, slecht gedrag tegenover de kerkenraad en het tot
tweemaal toe trouweloos verlaten van zijn kinderen. Omdat een nieuwe baan als schoolmeester vrijwel
uitgesloten was, werd hij chirurgijn, eerst in Zuid-Beveland, later in Walcheren.311 Onder ‘diversen’ komt
een breed scala aan beroepen voor: militair, landbouwer, brouwer, schilder, arbeider, timmerman, schoenmaker, kanonnier, grutter, pruikenmaker, enz. Sommige beroepen werden noodgedwongen gekozen en
hielden veelal een daling op de maatschappelijke ladder in. Zo werd Cornelis Engelse in 1786 na zijn ontslag als tweede stadsschoolmeester te Goes wegens overspel militair. Wouter van Casand, in 1785 ontslagen
als schoolmeester van de Kleine Armschool te Middelburg, werd pruikenmaker, en Willem Kempe, die in
1796 de eed van trouw aan het nieuwe bewind als schoolmeester van Ovezande weigerde, werd arbeider.
De keuze voor een ander beroep was niet tijdgebonden zoals de onderstaande tabel laat zien. Waaraan
het is toe te schrijven dat een verandering van beroep in de eerste helft van de achttiende eeuw veel minder
voorkwam, is niet duidelijk.
Tabel 16: Aantallen schoolmeesters die voor een ander beroep kozen, c.1576-1801.
c.1576-1600
1601-1650
1651-1700
1701-1750
1751-1801

30
49
44
16
47

Onder degenen die het onderwijs verlieten waren enkelingen die later toch weer terugkeerden naar hun
oude vak. Zoals Charles de Tourlon die in 1614 begon als Frans schoolmeester in Vlissingen. In 1620 werd
hij schoolmeester in Ellewoutsdijk en in 1624 stadsschoolmeester in Goes. Daar werd hij in 1627 benoemd
als majoor en schout, en een jaar later als auditeur van de krijgsraad, functies die hij combineerde met die
van beiaardier. Het onderwijs bleef trekken en daarom werd hij in 1635 Frans schoolmeester in Zierikzee.
Ten aanzien van de Latijnse scholen namen de theologen een bijzondere plaats in. Wie godgeleerdheid
had gestudeerd maar nog geen beroep als predikant had gekregen, kon aan de slag als docent van een
Latijnse school. Er ligt een relatie tussen hun ‘wachttijd’ en hun talenten. Minder begaafde predikanten
moesten langer wachten en zich tevreden stellen met de positie in een dorp of zich melden voor een predikantsplaats in Indië. Anderen kregen om een of andere reden geen beroep of prefereerden bij nader inzien
de katheder boven de kansel.
Van een omgekeerde weg – predikanten die docent werden – is maar beperkt sprake geweest. De stelling dat Latijns onderwijs en het predikantschap uitwisselbaar waren, gaat voor Zeeland nauwelijks op.312
Slechts vijf docenten aan Zeeuwse Latijnse scholen waren eerder predikant en bovendien waren het bij310 Van Lieburg, Een eiland na de Reformatie, 82-83; Uil, ‘Redres ende reformatie. Magistraat en de kerkenraad in Zierikzee en het openbare
leven’, 72-73.
311 Leune, Lillo en Liefkenshoek, 1, 641.
312 Frijhoff, La société Néerlandaise et ses gradués, 278.
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Adrianus Herebrordus (Rijksmuseum, Amsterdam)

Franciscus Meyvaert (ZA, Zelandia Illustrata, IV, 612)

zondere omstandigheden die hen genoopt hadden voor het onderwijs te kiezen. Petrus Bertius moest in
1583 als predikant te Duinkerken vluchten, Balthasar van Doorne raakte in 1600 te Middelharnis buiten
zijn ambt wegens een tuchtkwestie en Marcus Nothaeus werd in 1619 te Ophemert als remonstrant afgezet. Thomas Hoogh was tevoren predikant in Schotland en ging in 1686 het onderwijs in, vermoedelijk
omdat hij geen beroep kreeg. David Coutry was in 1696-1698 vloot- en garnizoenspredikant en kreeg aanvankelijk geen beroep. Bertius, Van Doorne, Coutry en Hoogh waren werkzaam in respectievelijk Goes,
Brouwershaven, Middelburg en Goes. Zij werden alle vier later opnieuw predikant. Nothaeus kreeg, toen
hij conrector in Zaltbommel was, toestemming om weer te preken. De professionalisering van zowel het
docentschap aan een Latijnse school als het predikantschap bracht met zich mee dat het na 1702 niet meer
voorkwam dat theologen voorlopig genoegen namen met een onderwijsbaan. David Coutry was de laatste. In 1699 werd hij benoemd als preceptor aan de Latijnse school in Middelburg. Coutry werd in 1702
legerpredikant en in datzelfde jaar predikant in Hoek. Vanaf 1713 was hij dominee in Lillo.
In de onderstaande tabel zijn de beroepen opgenomen waarvoor de rectoren en andere docenten aan
de Latijnse scholen na hun onderwijsloopbaan kozen.
Tabel 17: Beroepen gekozen door vroegere rectoren c.s. van Latijnse scholen, c.1576-1801.
Predikanten
Bestuurlijke en administratieve functies
Diversen
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Verandering van beroep kwam in de achttiende eeuw, in tegenstelling tot bij de Nederduitse schoolmeesters, nog nauwelijks voor zoals de volgende tabel laat zien.
Tabel 18: Aantallen rectoren c.s. van Latijnse scholen die voor een ander beroep kozen, c.1576-1801.
c.1576-1600
1601-1650
1651-1700
1701-1750
1751-1801

10
4
12
1
4

Notaris Laurens Croone was in 1617 benoemd als preceptor van de Latijnse school in Middelburg, maar
keerde drie jaar later terug naar zijn oude beroep. Een beperkt aantal predikanten combineerde hun ambt
met dat van rector of conrector in hun woonplaats. In de twee tabellen zijn deze buiten beschouwing
gelaten omdat het om een nevenfunctie ging. Ten slotte waren er rectoren en anderen die binnen het onderwijs promotie maakten doordat zij hoogleraar werden. Bij in totaal negen van hen was dat het geval:
Petrus Bertius, Johannes Murdisson, Franciscus Meyvaert, Adrianus Herebrordus, Paulus Hulsius, Petrus
Wesseling, Adriaan Kluit, Theodorus van Kooten en Eelco Tinga. In de tweede helft van de achttiende
eeuw ging het bij het viertal om personen die in 1795-1798 voor een bestuurlijke of ambtelijke functie
kozen als gevolg van de politieke ontwikkelingen. Het ging om Willem Kist, rector in Middelburg, en
zijn opvolger Casper Johan Wenckebach, Christiaan Engelcken, preceptor in Middelburg en Hendrik van
Royen, rector in Vlissingen.
Verandering van beroep kwam bij schoolvrouwen, zo wijzen de summiere gegevens uit, nauwelijks
voor. Twee schoolvrouwen werden vroedvrouw, twee andere dienstbode en een werd verkoopster van vis.
Dat kwam vooral omdat velen pas op gevorderde leeftijd voor het onderwijs kozen. Waren zij daarentegen
jong dan kon een huwelijk het einde betekenen van hun school. Ook Franse schoolvrouwen bleven als
regel hun beroep trouw.

4.9 Nevenactiviteiten
Nevenactiviteiten waren voor onderwijsgevenden een gebruikelijke zaak. Voor een deel ging het om functies die traditioneel met die van schoolmeester gecombineerd waren zoals die van voorzanger, voorlezer
en koster. Voor een ander deel ging het om werkzaamheden die voortkwamen uit persoonlijke motieven
en plaatselijke omstandigheden. In ieder geval ging het om werk dat werd uitgeoefend los van het geven
van les want dat bleef de hoofdtaak. Bijbanen waren vooral aan de orde op het platteland waar zowel de
overheid als de kerk gebruik maakten van de diensten van schoolmeesters. Het kon hen een welkome aanvulling bezorgen op hun inkomsten. Zo klaagde Abraham Geerardus Cuijlenborch in Poortvliet in 1610
dat hij ‘met een hantvol cleyne kinderen hem op het schoolambt niet bedroopen en conde door het cleyne
traictement dat hij daervan hadde’. Voldoende reden om hem het ‘klokstellen’ op te dragen waarmee hij
24 gulden per jaar kon bijverdienen.313
De schoolmeesters moesten overdag en in de wintermaanden ook ’s avonds lesgeven. Omdat zij tijdens
de lesuren in school dienden te blijven, moesten andere activiteiten zich beperken tot werk dat buiten
schooltijd gedaan kon worden of in de zomer wanneer de school gesloten was. Zoals we zullen zien werden in de loop van de tijd de nevenactiviteiten steeds verder teruggebracht en beperkt tot kerkelijke activiteiten of tot taken waarbij de administratieve vaardigheden van de schoolmeesters benut konden worden.
313 GA Tholen, Gemeente Poortvliet, inv.nr. 11 (1610-1612).
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Bij de Latijnse scholen was dat al eerder het geval. De rectoren beperkten zich vanaf de zeventiende
eeuw vrijwel steeds tot hun lesgevende taken. Onder de overige docenten kwamen nevenactiviteiten iets
meer voor, maar het bleef een zeldzaamheid. Zo mocht de zoon van rector David Paludanus in Goes, die
zijn vader vanaf 1633 bijstond als conrector, zieken behandelen. Dat lag anders als de functie aan de Latijnse school een nevenfunctie was. Tot in de achttiende eeuw kwam het voor dat predikanten ook doceerden
aan de Latijnse school in hun woonplaats. Daarnaast vervulde een deel van de rectoren en conrectoren een
bijbaan in de vorm van professoraat of lectoraat.
Bij Franse schoolmeesters is in de loop van de achttiende eeuw ook minder sprake van nevenfuncties.
Bij schoolvrouwen waren andere werkzaamheden veel minder aan de orde vanwege het feit dat het hier
vaak om oudere vrouwen ging. Bij de jongere ging het om werk dat zich gemakkelijk liet combineren met
school zoals naaien en het houden van een winkel.

Van diversiteit naar specialisatie
Op het eind van de zestiende eeuw konden de nevenactiviteiten van schoolmeesters een grote diversiteit
vertonen. Zo was de schoolmeester van Bruinisse, Joost van Lerberghe, actief met twijnen (draden ineendraaien), naaien, weefgetouwen maken, lappen, kuipen, timmeren, metselen, het innen van belastingen
en nog meer. De kerkenraad had in 1594 daar steeds meer moeite mee en sprak de meester erover aan.
Van Lerberghe antwoordde dat al die zaken hem niet hinderden bij zijn taak als schoolmeester. Later waren er weer klachten over zijn inzet, maar tot ingrijpen kwam het niet. Ook elders werd veel oogluikend
toegestaan mits het schoolwerk er niet te veel onder leed. Was dat wel het geval dan werd opgetreden en
de schoolmeester gedwongen een keus te maken. Bartholomeus Stremmius, schoolmeester te Cadzand,
werd in 1624 genoodzaakt zijn ontslag te nemen. Zijn nevenfuncties vroegen zoveel tijd dat hij vaak afwezig was. Daardoor waren ouders genoodzaakt hun kinderen elders naar school te sturen.314
Vooral administratieve werkzaamheden konden zonder problemen gecombineerd worden omdat ze
vaak buiten schooltijd werden gedaan. Slechts zelden werden zulke activiteiten verboden. Zo mocht in
Sint Maartensdijk de schoolmeester zich niet bezig houden met landmeten, voogdijen, de administratie
van goederen van anderen ‘ofte eenige andere waereltlijke affairens’. Dergelijke bepalingen werden vaak
ter zijde geschoven. In Ouwerkerk bijvoorbeeld mocht de schoolmeester volgens de reglementen uit 1707
en 1748 geen nevenactiviteit ontplooien. Toch hadden alle vier achttiende-eeuwse schoolmeesters bijbanen. In de praktijk werd dit voorschrift zo geïnterpreteerd dat het verbod alleen de schooluren gold. Soms
werd het ook op die wijze vastgelegd in het schoolreglement, zoals in Biezelinge.315
Bijverdienen door schoolmeesters werd dermate billijk geacht dat hen weinig in de weg werd gelegd.
Wel is in de loop van de zeventiende eeuw een verschuiving merkbaar. Zo werden schoolmeesters steeds
minder actief op het terrein van de medische zorg. Dat kwam doordat het uitoefenen van de chirurgie aan
banden werd gelegd. Schoolmeester Jan Dabbout in ’s-Gravenpolder werd in 1670 door de kerkenraad op
de vingers getikt wegens het uitoefenen van de chirurgie ten nadele van de chirurgijn in het dorp. In het
Hulsterambacht behoorde de schoolmeester van Hontenisse, Samuel van Coppenole, tot degenen die in
1687 als chirurgijn optraden, wat toen verboden werd.316
Daarentegen bleven er nog vele mogelijkheden over om bij te verdienen met allerlei ander werk.
Het beperkte zich steeds meer tot werk dat nauw gerelateerd was aan de kerk of de overheid of waarvoor
de onderwijsgevenden bij uitstek geschikt waren. Dat werd, inclusief het bekleden van sommige neven-

314 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Bruinisse, inv.nr. 1 (11.9, 18.12.1594, 21.4, 5.5.1596, 15.6.1603, 1, 3.10.1604). ZA, Vrije
van Sluis, inv.nr. 152 (9.1.1624). Uil, ‘Het onderwijs in Bruinisse’, 25, 31.
315 Sint Maartensdijk, 1688; Biezelinge, 1748.
316 GA Borsele, Hervormde gemeente te ’s-Gravenpolder, inv.nr. 1 (4.10.1670). GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nr. 26 (28.7.1687).
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functies, expliciet of impliciet geautoriseerd door de burgerlijke of kerkelijke gezagsdragers. In het vervolg van deze paragraaf komen de belangrijkste nevenactiviteiten aan de orde.317

Voorzanger en voorlezer
De meest voorkomende nevenfunctie voor een schoolmeester was het voorzingen en voorlezen in de kerk.
Op het platteland en in de kleine steden was deze combinatie gebruikelijk, vaak samen met die van koster en klokluider. In de grote steden was het voorlezen en voorzingen door een schoolmeester geen regel
maar niettemin vaak voorkomend, zowel in de Nederduitse als Waalse kerken. De gewestelijke overheid
en de predikanten vonden het vanzelfsprekend dat de schoolmeesters dergelijke taken op zich namen.
Zo bepaalden Gecommitteerde Raden in 1581 dat nieuw benoemde schoolmeesters in Walcheren ook belast waren met het voorzingen en voorlezen, de kosterswerkzaamheden en het luiden van de kerkklok.
Schoolmeester Jan Janssen in Ritthem kreeg in 1614, toen daar een dominee zijn intrede deed, van de classis opdracht om voortaan in de diensten voor te lezen, te zingen en het kostersambt te bedienen net zoals
zijn collega’s. Janssen had dat aanvankelijk geweigerd omdat hij alleen als schoolmeester was benoemd.318
Het was de taak van de voorzanger en voorlezer om voorafgaand aan de kerkdiensten op zondagen
en op de bid-, vast- en dankdagen in de kerk een of twee hoofdstukken uit de Bijbel te lezen. Hij deed dat
vanaf een katheder die zich voor de kansel bevond en begon daarmee zodra er mensen in de kerk waren.
Nadat de predikant in de kerk was gekomen en op de kansel stond, las de voorlezer ’s morgens de Tien
Geboden voor en ’s middags de twaalf artikelen van de geloofsbelijdenis. Vervolgens gaf hij de psalm op,
zette in en gaf leiding aan het zingen. Daarna sprak de predikant het gebed uit. Hier en daar werd aansluitend de ‘bedezang voor de predikatie’ (gezang 8) gezongen. Vervolgens begon de dominee aan zijn preek.
Na de preek en het dankgebed was het opnieuw de voorzanger, die de gemeente voorging in het zingen
van een psalm. Ook het oplezen, bij het begin van de dienst, van degenen die ondertrouw hadden gedaan,
kon tot zijn taak behoren. Ten slotte moest de voorlezer tijdens de bediening van het avondmaal uit de
Bijbel voorlezen. Dat werd gedaan om de viering ervan een stichtelijk verloop te geven.319
Op het platteland lazen de schoolmeesters in de dorpen die nog geen predikant hadden of in het geval van een vacature op zondag een preek. In 1594 waren de schoolmeesters van Oostkapelle, Aagtekerke,
Serooskerke, Gapinge, Meliskerke en Grijpskerke belast met onder meer het lezen van preken. Die gewoonte was omstreeks 1600 aan het verdwijnen omdat steeds meer dominees werden aangesteld. Indien
de predikant afwezig of verhinderd was om te preken en er geen vervanger kon worden gevonden, moest
de schoolmeester-voorzanger een korte kerkdienst houden. In plaats van de preek gaf de voorzanger enkele psalmen op om te zingen en hij las een aantal hoofdstukken uit de Bijbel. Datzelfde moest hij doen
als de dominee zijn preek onverwachts moest staken. Bij afwezigheid van de dominee werd er door de
schoolmeester ook wel gebeden bij het begin en het einde en kwam het voor dat hij bij het einde van de
dienst de zegen uitsprak, zoals hem in Sint Anna ter Muiden was opgedragen. Later bleef dat achterwege
of was het verboden. In het geval er geen twee diensten, maar slechts één kon plaatsvinden, mocht er ook
een preek worden gelezen, naast het zingen van psalmen.320
In de achttiende eeuw kwam het preeklezen steeds minder voor. In 1727 had in Vrouwenpolder schoolmeester Geeraard van Houte, toen de predikant ziek was, na het lezen en bidden met het formuliergebed
een preek gelezen, de collecte voor de armen aanbevolen, aan het eind de dienst weer met een formulier317 Daarbij is gebruik gemaakt van in het bijzonder acta van kerkenraden van Hervormde gemeenten, schoolreglementen en resoluties van
dorps- en stadsbesturen. Voorts wordt verwezen naar het digitale Repertorium van Zeeuwse onderwijsgevenden.
318 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 467 (15.4.1581); Classis Walcheren, inv.nr. 22 (1.5.1614). Bouterse, Classicale acta, 227 (4.6.1614).
319 ZA, Verzameling J. de Hullu, inv.nr. 17 (Waalse gemeente te Aardenburg, 21.1.1705).
320 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1209.2 (12.10.1594); Handschriftenverzameling, inv.nr. 265 (Classis Zuid-Beveland, 5.5.1649); Classis ZuidBeveland, inv.nr. 3 (4.3.1670); Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 5 (22.2.1678); Hervormde gemeente te Sint Anna ter Muiden, inv.
nr. 1 (1.7.1638). ’s-Heer Arendskerke, 1664.
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gebed afgesloten en ten slotte na het zingen de zegenbede uitgesproken. De classis Walcheren deelde de
visie van de kerkenraad dat dit niet toegestaan was en sprak uit dat in zulke gevallen alleen mocht worden voorgelezen uit de Bijbel en psalmen mochten worden gezongen. Tegen het einde van de achttiende
eeuw werd de ‘leesdienst’ weer hier en daar ingevoerd. In Kats verbond de nieuwe schoolmeester zich in
1777 om, als er niet gepreekt kon worden, een preek te lezen ‘uit een goedgekeurde schrijver’. Ook dan
werd er gebeden, gezongen en gecollecteerd. Het voorbeeld vond navolging in Kortgene en Colijnsplaat,
eveneens gelegen op Noord-Beveland, in het bijzonder tijdens predikantsvacatures. In een dergelijk geval werd zondags afwisselend gepreekt door een predikant van elders en gelezen door de schoolmeester
tot de vacature weer vervuld was.321 Deze besluiten hielden verband met het feit dat in deze periode veel
gemeenten vacant waren. In Staats-Vlaanderen zelfs in sterke mate doordat veel predikanten in 1794 de
wijk hadden genomen in verband met de inval van de Fransen. In de toen ontstane situatie lazen ook daar
schoolmeesters zondags een preek voor. Ook werd daar voordien incidenteel ‘leeskerk’ gehouden door de
schoolmeester. Net zoals op Noord-Beveland mochten alleen gedrukte preken gelezen worden, die kerkelijk waren geapprobeerd.
Het voorlezen en voorzingen in de kerk gaf de schoolmeester-voorzanger een zodanige positie dat enkelen de verleiding niet konden weerstaan daar misbruik van te maken. De kerkenraad van Westkapelle
had Nicolaes van Damme in 1695, toen zijn vrouw zeven maanden na het huwelijk beviel van een kind, onder censuur geplaatst. Nadat hij na twee maanden schuldbelijdenis had gedaan, nam Van Damme wraak.
In plaats van het hoofdstuk te lezen en de psalm te zingen, die aan de beurt waren, las hij Psalm 109 voor
met daarin onder meer: ‘Want de mond des goddelozen en de mond des bedrogs zijn tegen mij opengedaan; zij hebben met mij gesproken met een valse tong’. Op de lei van de preekstoel had hij geschreven
dat Psalm 64 gezongen moest worden. Daarin staat onder meer: ‘En help mij dan uit mijn gekwel, Opdat
mijn vijanden zeer fel, Mij niet doden, want zij zijn krachtig’. Vanzelfsprekend werd het een fikse rel, die
eindigde in Van Damme’s schuldbelijdenis en zijn verzoek om vergeving.322
Voorzangers moesten in de kerk stemmig gekleed zijn, in het zwart en met een bef. Inclusief een mantel leken de voorzangers als twee druppels water op predikanten en niet iedereen was gediend van die
associatie. Ook waren er bezwaren vanwege de kosten. Het kon zelfs een breekpunt worden. In Vlissingen weigerde schoolmeester Pieter Antheunissen, die geschikt werd bevonden als voorzanger in de Grote
kerk, in 1729 die kleding te dragen onder andere omdat hij door “’t gemeen zou bespot werden”. De pijn
zat vooral in het feit dat de kerkenraad kort voor zijn aanstelling een reglement had vastgesteld waarin
de voorzangers verplicht werden om ook door de week in het zwart te lopen. Ondanks aandrang om zijn
standpunt te herzien, bleef Antheunissen erbij en bedankte voor de functie. Later, in het midden van de
achttiende eeuw, moesten de voorzangers alleen in de zondagse diensten in het zwart gekleed zijn.323

Koster, consistoriedienaar en klokluider c.a.
Op het platteland en in de kleine steden was de schoolmeester-voorzanger vaak ook koster. Het kosterschap in de grote steden werd zelden door een schoolmeester bekleed. De meeste stadskerken hadden
vooral vanwege hun omvang een eigen beheerder. Bij de Waalse stadskerken, die klein in omvang waren,
kwam het vaker voor dat de Franse schoolmeester naast voorzanger en voorlezer ook koster was. De koster
321 ZA, Hervormde gemeente te Vrouwenpolder, inv.nr. 1 (23.11.1727- 4.1.1728); Classis Walcheren, inv.nr. 12 (4.1.1728, 1.2.1731). GA NoordBeveland, Hervormde gemeente te Kats, inv.nr. 3 (28.11.1777); Hervormde gemeente te Kortgene, inv.nrs. 2 (9.4.1786), 108 (1786), 109
(1786-1789); Hervormde gemeente te Colijnsplaat, inv.nrs. 81 (1791), 82 (1794 e.v.). Ook in Lutherse gemeenten werd door de voorzanger
gelezen als er geen predikant kon voorgaan. ZA, Lutherse gemeente te Middelburg, inv.nr. 11 (25.9.1782, 5.9.1784).
322 ZA, Hervormde gemeente te Westkapelle, inv.nr. 1 (1.3-12.6.1695).
323 ZA, Hervormde gemeente te Veere, nr. 15 (24.2.1748). GA Vlissingen, Kerkenraad Hervormde gemeente te Vlissingen, nr. K 305 (29.1.1729,
reglement voor de voorzanger in de Grote kerk; 29.1-26.3.1729, 25.11.1741); Stad Vlissingen, inv.nr. 5574 (Beschrijving der stad Vlissingen
door J.J. Brasser, 1754, p. 393). Braber, Sommelsdijk, I, 36; De Hooge, Sprekende folianten, 35; Schotel, De openbare eeredienst der Nederl.
Hervormde Kerk, 315; Tramper, ‘Vlissingse voorzangers en voorlezers’, 22.
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moest zorgen voor onder meer het openen en sluiten van de kerk, het schoonmaken van het gebouw, het
in het gelid zetten van de stoelen, het water bij de bediening van de doop en het brood en de wijn voor het
avondmaal.
Als regel was in de dorpen en kleine steden aan de functie van koster die van consistorie- of kerkdienaar verbonden. Hij was als zodanig de bediende van de kerkenraad. In dat kader was de schoolmeester
verplicht zich tijdens de kerkenraadsvergaderingen beschikbaar te houden. Tot zijn taken behoorde onder andere het persoonlijk aanzeggen van te houden vergaderingen en het meedelen aan lidmaten van de
censuur, die de kerkenraad hen had opgelegd. Ook zorgde hij voor papier, pennen en inkt bij de vergaderingen van de kerkenraad. Zo nodig moest hij ook zorg dragen voor kaarsen en verwarming.
De consistoriedienaar moest erop uit als de predikant afwezig of ziek was om in een van de naburige
plaatsen naar een plaatsvervanger te zoeken. Hetzelfde was het geval als er een predikantsvacature was.
Naar de schoolmeester werd gekeken om de predikanten of proponenten, die tijdens de vacature kwamen
preken, logies te geven. Vergaderde de classis in hun dorp dan assisteerde de schoolmeester zijn predikant
bij het gastheerschap. Werd er een beroep uitgebracht, dan ging de schoolmeester op pad om de brief te
bezorgen bij de dominee of proponent.
Had de kerk eigen inkomsten en lieten de financiën dat toe, dan kreeg de schoolmeester-koster een
bedrag. Elders kreeg de schoolmeester-koster geen vergoeding en werd zijn toelage uit de geestelijke goederen geacht ook bedoeld te zijn voor zijn werkzaamheden als koster. In dat geval kreeg hij zijn onkosten
vergoed. Soms kreeg de schoolmeester een vergoeding in natura. Die bestond uit het overschot van de
turf, de stompjes van de kaarsen, die waren gebruikt tijdens de avonddiensten, of de overgebleven wijn
en het brood van het avondmaal. Ook kon de schoolmeester op andere wijze worden gecompenseerd. In
Grijpskerke kreeg hij in 1775 van de kerkenraad toestemming om het water uit de regenbak van de kerk
te verkopen voor twee duiten per emmer waarvan er een voor hem was.324 Een vergoeding voor specifieke
taken was ook mogelijk, zoals voor het gereedzetten van stoven in de wintermaanden. Daarnaast kreeg de
koster fooien van kerkgangers voor het schrijven van een briefje voor de predikant om voorbede te doen
voor een zieke of van dankzegging na herstel. Ook vaders, die hun kinderen lieten dopen, bruidsparen of
degenen, die belijdenis deden, gaven vaak een munt aan de koster.
Op het platteland en in veel kleine steden was het de taak van de koster om de klokken te luiden. Dat
moest zowel zondags als doordeweeks geschieden. Ook werd er geluid voor de catechisatie en bij trouwen,
overlijden en begraven. In deze laatste gevallen kreeg hij daarvoor een vergoeding van de bruidsparen en
van de nabestaanden of, als die door de kerk werden geïnd, was een deel van de baten voor het klokluiden
voor hem bestemd. In Philippine bijvoorbeeld bedroeg in 1728 het tarief voor het luiden voor een overledene drie gulden waarvan twee voor de kerk en een voor de schoolmeester-koster.325 Schoolmeesters lieten zich voor het luiden tegen betaling assisteren, ook omdat het soms onder schooltijd moest gebeuren.
Vooral op zondag was dat wenselijk vanwege de inspanning die het klokluiden vergde en het feit dat zij
direct na het laatste luiden moesten voorlezen. In Staats-Vlaanderen moesten zij voor een dergelijke assistent toestemming hebben van de Raad van State, maar het aanvragen daarvan gebeurde sporadisch.326 Ook
op de biddagen en bij bijzondere gebeurtenissen, zoals het overlijden van de stadhouder of de ambachtsheer, moest de klok worden geluid. Een afzonderlijke vergoeding was voor dat laatste gebruikelijk. Ten
slotte moest er ook worden geluid bij brand, overstromingen of andere onheilen.
Was in de dorpstoren een uurwerk aanwezig en was er geen smid, dan werd vaak de schoolmeester
belast met het onderhoud en het schoonmaken, opwinden, smeren van de raderen en de zorg voor het ge324 ZA, Hervormde gemeente te Grijpskerke, inv.nr. 1 (11.6.1775).
325 ZA, Hervormde gemeente te Sas van Gent, nr. 517 (Acta Philippine, 9.6.1728).
326 Desgevraagd kregen de Nederduitse schoolmeesters in Philippine en Sas van Gent en de Franse schoolmeester in Sas van Gent
toestemming om een assistent aan te trekken .
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lijk lopen. De beloning voor dit ‘klokstellen’ kwam meestal uit de dorpskas of uit de kerkelijke goederen.
In Oostkapelle bijvoorbeeld kreeg de schoolmeester in 1599 20 gulden per jaar voor dit werk toegekend
waarbij men rekening hield met de hoogte van de toren en het feit dat hij tweemaal per dag omhoog moest
klimmen.327
Slechts een klein deel van de schoolmeesters was ook grafdelver en dan vaak in kleine plaatsen. Ging
het om grote plaatsen dan waren de werkzaamheden dermate omvattend dat de kerkmeesters of de kerkenraad iemand benoemden, die zich gemakkelijker kon vrijmaken. De schoolmeesters die dit werk erbij
deden, hebben dit voor een deel uitbesteed. In de loop van de achttiende eeuw werd het aantal schoolmeesters, dat dit werk ter hand nam, geringer. Schoolmeesters waren soms actief als lijkbidder. Deze nodigde de familie en kennissen uit voor het bijwonen van de begrafenissen, een bijbaan die in Staats-Vlaanderen voorkwam, zoals in Eede, Hulst, Retranchement, Sint Anna ter Muiden, Sint Jansteen en Sint Kruis.
Nauw verbonden met het werk in en rond de kerk waren activiteiten waarvoor administratieve ervaring gewenst was. Het ging om het innen van begraafrechten, de registratie van het begraven van lijken
en het verhuren van zitplaatsen. Incidenteel noteerden schoolmeesters ook geboorten en overlijden, zoals
in Brouwershaven, of waren ze belast met het jaarlijks overschrijven van de dopelingen en gehuwden uit
de doop- en trouwboeken, zoals in het Hulsterambacht. Schoolmeesters waren ook nogal eens belast met
het verhuren van de pellen, de kleden die over de lijkkisten werden gelegd tijdens de begrafenissen. Ook
verhuurden ze rouwmantels of hadden de zorg voor de baar waarop de lijkkist werd vervoerd. De beloning was sterk verschillend. Voor een biljet om een lijk te mogen begraven, bedroeg het tarief een tot zes
stuivers. Voor het innen van het geld voor de zitplaatsen in de kerk kon de beloning een vast bedrag zijn of
een percentage van de inkomsten, maar ook een bedrag per stoel. In Ritthem werd daarvoor drie stuivers
per jaar betaald. In Sint Laurens kreeg de schoolmeester-koster zes stuivers per stoel.328

Organist, ziekentrooster en catechiseermeester
Voor enkele andere kerkelijke functies kwamen ook schoolmeesters in aanmerking, zoals voor organist.
Orgels kwamen tot ver in de achttiende eeuw vrijwel alleen voor in de steden. Daar waren vaak ook carillons of klokkenspelen aanwezig in de torens van kerken of stadhuizen. Een klein aantal schoolmeesters
was in Zeeland actief als organist of beiaardier, in Staats-Vlaanderen geen enkele.329 In de tweede helft van
de achttiende eeuw werden in enkele Zeeuwse plaatsen orgels gebouwd. Daar was de schoolmeester een
voor de hand liggende keus als organist. Schoolmeesters in Nisse, Baarland, Arnemuiden en Sommelsdijk
werden organist of leerden het orgelspel. Muzikale kennis en technisch inzicht konden er ook toe leiden
dat een schoolmeester actief was bij het onderhoud van orgels. Zo verzorgde Johannes Casparis Pistorius,
voordien organist in Tiel, het onderhoud van het orgel in Brouwershaven.330
Het bijstaan van zieken, vooral in de fase kort voor hun overlijden, was de taak van ziekentroosters. Zij
assisteerden op dit terrein de predikanten of, als die er niet waren, gaven zij geestelijke steun. In de steden was de functie van ziekentrooster nauwelijks te combineren met die van schoolmeester.331 Voor zover
bekend waren er dan ook slechts twee die dit combineerden. Jan Wilge, schoolmeester in Veere, was vanaf
1599 tevens ziekentrooster. Ziekentrooster Jacobus Wallekam in Goes was korte tijd, van 1660-1661, conrector. Alleen in Tholen en Arnemuiden kwam tot het midden van de achttiende eeuw een dergelijke com-

327 Kesteloo, Oostkapelle, 161
328 GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nr. 31 (25.4.1739). GA Vlissingen, Hervormde gemeente te Ritthem, inv.nr. 2 (22.5.1678). ZA, Hervormde
gemeente te Sint Laurens, inv.nr. 3 (15.12.1743). Uil, ‘Geboorte- en overlijdensregisters van Brouwershaven’, 85-88, 98-99.
329 In Arnemuiden (organist en beiaardier), Sint Maartensdijk (idem), Brouwershaven (organist), Goes (beiaardier) en Middelburg (organist).
Zie ook: Lingbeek-Schalekamp, Overheid en muziek, 19-20; Van der Weel, Klokkenspel, 64.
330 Kluiver, ‘Historische orgels in Zeeland, III’, 96-97; Lepoeter, ‘De eerste orgelplaatsingen in protestantse dorpskerken op Zuid-Beveland’,
8-21.
331 De Niet, Ziekentroosters op de pastorale markt, 31-34.
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binatie voor zonder dat dit een vaste regel werd. Vaker kwam voor dat schoolmeesters die ziekentrooster
werden, hun scholen sloten. Op het platteland kwam de combinatie voor wanneer de kerkelijke gemeente
nog geen predikant had. Daarom fungeerde schoolmeester Augustijn van der Aerndt in Grijpskerke als
ziekentrooster. Het langst was dit het geval in Sint Laurens, namelijk tot 1640 toen de eerste dominee
werd bevestigd. Deze schoolmeesters-ziekentroosters kregen een extra jaarlijkse toelage van 50 gulden.332
Andere voorbeelden zijn schoolmeester Dirck Lauwers in het fort Liefkenshoek en zijn collega Isaac van
Damme, werkzaam in Groede vanaf 1636, die ziekentrooster was bij de Waalse gemeente. De Lutherse
schoolmeesters Zacharias Eggl en Andreas Prüner in Groede en Schoondijke waren dat vanaf 1733. De
Franse schoolmeester Pierre Tessier was in Sluis vanaf 1704 ziekentrooster in het militaire hospitaal.
De functie van catechiseermeester kwam in de steden voor. Met toestemming van de kerkenraad gaven
deze functionarissen, waartoe ook vrouwen behoorden, catechetisch onderwijs. Ook hier was de combinatie met die van schoolmeester of schoolvrouw zeldzaam. Schoolmeesters die tevens catechiseermeester
waren, kwamen voor in Middelburg, Sluis en Vlissingen. Schoolvrouwen die catechiseerden, waren er in
Vlissingen en mogelijk ook in Middelburg. In Staats-Vlaanderen werden catechiseermeesters in het Hulsterambacht gevonden. Vanwege de uitgestrektheid van het gebied en omdat een substantieel deel van de
bevolking rooms-katholiek was, benoemde de magistraat deze functionarissen. De schoolmeesters van
Graauw werden vanaf 1758 als zodanig benoemd. De eerste was Jacobus Hoelands, die daarvoor 24 gulden
per jaar kreeg.333 Het nauwelijks voorkomen van de combinatie van schoolmeester en catechiseermeester
mag niet tot de conclusie leiden dat onderwijzers niet actief waren op dat terrein. Zij waren dat zeker,
maar dan binnen hun school waar de catechese onderdeel uitmaakte van de lesstof.

Administratieve functies
In kleine dorpen was de schoolmeester een voor de hand liggende kandidaat als het ging om de functie
van secretaris. De combinatie kwam zowel op de Zeeuwse eilanden, Sint Philipsland uitgezonderd, als in
Staats-Vlaanderen voor. De schoolmeester beschikte over de gewenste administratieve vaardigheden en
in deze kleine dorpen was het aantrekkelijk omdat de functies afzonderlijk een te mager bestaan opleverden. Omdat de aan het secretariaat verbonden taken voor een deel overdag moesten worden uitgevoerd,
bracht dit de schoolmeesters in een spanningsveld. De kerkenraden en classes leverden daarom kritiek
waarbij zij zich de tolk van de ouders maakten die moeite hadden met schoolmeesters die te vaak absenteerden uit hun school.
In 1607 vond de kerkenraad van Ouwerkerk dat de schoolmeester-voorzanger, Jan Claessen Brantse,
moest kiezen tussen die functie en die van secretaris omdat de combinatie van beiden in het nadeel werkte
van zowel de kerk als de school. Dat was gebaseerd op klachten van ouders. Schout en schepenen meenden
dat Brantse beide functies aankon omdat hij ijverig was. De classis Schouwen-Duiveland besloot de zaak
aan te zien en vermaande Brantse om ervoor te zorgen dat er niet opnieuw klachten zouden komen. Twee
jaar later werd hij ontslagen omdat, mede door onenigheid, de combinatie onhoudbaar was.334
De classis Schouwen-Duiveland, maar ook die van Zuid-Beveland, kwamen voor de vraag te staan of
schoolmeesters tevens dorpssecretaris konden zijn. Beiden hadden er bezwaren tegen. De classis Schouwen-Duiveland volgde de ontwikkelingen kritisch maar wilde niet tot een verbod overgaan en liet
de beslissing op het lokale niveau. De classis Zuid-Beveland bepaalde daarentegen in 1655 dat het een
schoolmeester niet geoorloofd was tevens secretaris en schout te zijn. Dat gebeurde naar aanleiding van

332 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 474 (29.10.1599), 491 (6.2.1631). Bouterse, Classicale acta, 62, 82, 85, 107, (19.9.1605, 4.12.1606, 5.3.1607,
4.6.1608).
333 GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nr. 37 (13.5.1758).
334 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 1 (9.10-27.11.1607, 27.1.1609- 27.1.1610). Van Lieburg, Een eiland na de
Reformatie, 131.
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de tijdelijke benoeming van schoolmeester Anthoni Geeraartsen in Schore en Vlake tot schout. Maar de
classis kon haar besluit niet handhaven want de combinatie bleef bestaan. Ook schoolmeester Geeraert
van Laken bleef secretaris van Ovezande. In Waarde werd secretaris Daniel de Bonte in 1662 schoolmeester en in Schore en Vlake werd Geeraert Decker in 1672 de opvolger van zijn vader als schoolmeester en
secretaris. Ook in Staats-Vlaanderen was van kerkelijke zijde kritiek op de combinatie van schoolmeester
en dorpssecretaris, zoals in Breskens. Na jarenlange kritiek op zijn functioneren volgde in 1630 het ontslag van Logier Claijssen als schoolmeester. Pogingen van de ambachtsheer om bij vacatures zijn secretaris
opnieuw benoemd te krijgen als schoolmeester strandden en leidden tot scherpe confrontaties. Ten slotte
werd de zaak zo geschikt dat de combinatie met het secretariaat tot het verleden behoorde.335
Vanwege de kritiek op de combinatie en de groei van het secretariaatswerk, namen dergelijke combinaties in de tweede helft van de zeventiende eeuw en de eerste helft van de achttiende eeuw af. In de
tweede helft van de achttiende eeuw kwam de combinatie nog voor in Burgh, Driewegen, Elkerzee,
Nieuw- en Sint Joosland, Philippine, Renesse, Rengerskerke en Zonnemaire. Als gevolg van de politieke
ontwikkelingen maakten Oranjegezinde secretarissen in 1795 plaats voor anderen. Onder de nieuwbenoemden waren ook schoolmeesters zoals in Domburg, Kloetinge en Nisse. Die combinaties waren van
korte duur. Daar waar de combinatie in stand bleef, was van kritiek weinig meer te merken. Zoals in het
vorige hoofdstuk werd uiteengezet schikten de kerkenraden en classes zich in de achttiende eeuw in hun
ondergeschikte positie ten opzichte van de overheid. Omdat de ambachtsheer de secretaris (en de schout)
benoemde, wachtte de kerkenraad zich ervoor om met hem in conflict te komen. Willem Viergever in Zonnemaire was secretaris toen hij in 1736 tevens schoolmeester werd. Zijn positie was onaantastbaar en in de
rel rond dominee Johannes Luining, die een kind verwekte bij zijn dienstbode, bleek Viergever als plaatsvervanger van de ambachtsheer de steun en toeverlaat van deze predikant. Omgekeerd durfde de kerkenraad Viergever nauwelijks aan te pakken toen vele ouders klaagden over zijn absentie in de school.336 Een
vergelijkbare situatie deed zich voor met schoolmeester Andries Jeras, schoolmeester in Burgh vanaf 1723,
die drie jaar later schout en het jaar daarop secretaris werd. Schoolmeesters konden ook actief zijn in een
naburige heerlijkheid. Zoals Pieter van Schaik die in het midden van de achttiende eeuw schoolmeester te
Westkapelle was en tegelijkertijd schout en secretaris van Poppekerke en Westkapelle-buiten.
Schoolmeesters waren vanwege hun administratieve vaardigheden ook geschikt als notaris. Het notariaat werd vervuld door schoolmeesters in Axel, Brouwershaven, Haamstede, Kapelle, Lillo, Nieuwerkerk, Oosterland, Renesse, Sas van Gent, Scherpenisse, Sint Maartensdijk, Tholen, Vlissingen, IJzendijke,
Zoutelande en Zuidzande.337 Ook die combinatie was in het nadeel van de school. Dat gold nog sterker
voor de functie van procureur die voor een belangrijk deel onder schooltijd moest worden uitgeoefend.
Schoolmeesters in Aardenburg, Axel, Brouwershaven, Hoek, Hulst, Oostburg, Sas van Gent, Schoondijke,
Tholen en IJzendijke waren procureur. De combinatie van de functies van schoolmeester en notaris, die
niet vaak voorkwam, was tegen het midden van de zeventiende eeuw op zijn retour om uiteindelijk te
verdwijnen. Voortaan bleven de standplaatsen van notarissen beperkt tot de steden en grote dorpen. In
Staats-Vlaanderen bleef het langer voorkomen dat schoolmeesters als notaris en procureur fungeerden.
Daar is vermoedelijk de hand gelicht met de eis dat notarissen Latijn moesten kennen.338 Ook daar liep de
combinatie uit op frictie ten aanzien van het onderwijs. Hendrick van Dijcke in IJzendijke maakte in 1687
na kritiek van de kerkenraad op zijn functioneren een keus door zijn functies als procureur en notaris neer

335 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nrs. 1 (25.7.1629, 27.2, 24.8, 25.9.1630), 2 (24.2.1638, 13.3.1641), 3
(27.2.1664). ZA, Classis Walcheren, inv.nrs. 2 (6.9, 5.10.1628, 12.3, 11.6.1631, 19.2.1632, 18.1-13.12.1635, 12.6.1636) en 23 (3.9.1628);
Handschriftenverzameling, inv.nr. 265 (16.11.1655); Hervormde gemeente te Breskens, inv.nr. 1 (20.5.1622 e.v.).
336 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Zonnemaire, inv.nr. 2.
337 Heersink e.a., Register Notariorum, 151, 264, 298, 400, 490, 573, 594, 626; Lasonder, Inventaris archieven rechtbanken, 524.
338 Heersink et al, Register notariorum, 8.
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te leggen om ‘sich integendeel heel en al [te] appliceeren tot sijn school en kerkdienst’. De specialisatie die
de beroepen van notaris en procureur doormaakten, heeft meegewerkt aan de beëindiging van deze combinaties. Isaäc Crince jr. is de uitzondering die de regel bevestigt. Kort na zijn admissie als notaris in 1769
werd hij benoemd tot schoolmeester in Axel. Hij bleef actief als notaris. Maar er is geen betere illustratie
van het feit dat het notariaat voor hem bijzaak was dan het geringe aantal akten dat hij heeft gepasseerd.
In de periode 1769-1782 kwam hij, gemiddeld, niet boven de twee akten per jaar.339
De voorkeur om schoolmeesters te benoemen tot secretaris of klerk van de polder lag in hun vaardigheden met de pen en in financiële overwegingen. Maar ook omdat schoolmeesters, als zij landmeter
waren, de werken aan de dijken van de polder, die uitbesteed werden, konden opmeten. Deze combinaties kwamen voor in onder meer Oosterland, Ouwerkerk, Sint Annaland, Sint Philipsland, Sirjansland en
Waarde. Incidenteel kwam het voor dat schoolmeesters gerechtsbode waren. Het ging daarbij om kleine
plaatsen: Elkerzee, Gapinge, Kats, Kleverskerke, Polder van Namen, Sint Anna ter Muiden, Sint Laurens
en Popkensburg. Zij verzorgden allerlei werkzaamheden voor het dorpsbestuur zoals het aanplakken van
publicaties. De geringe omvang van de werkzaamheden maakte het mogelijk deze taak aan de schoolmeester op te dragen, die hierdoor iets kon bijverdienen. Zo kreeg de schoolmeester van Kleverskerke voor
het bodeschap 14 gulden per jaar.340
De meeste schoolmeesters hadden een fraaie hand van schrijven. Wat lag meer voor de hand dan hun te
vragen voor schrijfwerk? Wie een verzoekschrift had in te dienen, een overeenkomst moest vastleggen of
een brief moest schrijven deed vaak een beroep op een schoolmeester. Voor ambachtslui schreven schoolmeesters rekeningen zoals die in Sint Maartensdijk voor de loodgieter en die in Groede voor een kleermaakster en een schoenmaker. In het bijzonder op het platteland hebben, meer nog dan predikanten en
soms ook notarissen, de schoolmeesters het proces van de verschriftelijking bevorderd en begeleid.341
Ook instellingen en overheden schakelden schoolmeesters in voor schrijfwerk. Ze schreven in Arnemuiden paspoorten, in Vlissingen de jaarlijkse rekening van de kerkmeesters, in Lillo belastingkohieren,
in Serooskerke (Walcheren) huur- en pachtcontracten, enzovoorts. Schoolmeesters legden registers aan
zoals in Middelburg voor het noteren van afgelegde eden. Of ze maakten afschriften zoals Jacob Craeije
in Goes van een bedijkingsovereenkomst of Jan Jansen Leerdam van het in slechte staat verkerende doopboek van Liefkenshoek. De Franse schoolmeester Pierre Joly in Vlissingen kopieerde het gildeboek van
het Timmerliedengilde. Ook het inschrijven van de besluiten van de kerkenraad in het actaboek en het
bijhouden van de doop- en trouwboeken werd vaak opgedragen aan de dorpsschoolmeester wanneer de
predikant ziek of de predikantsplaats vacant was.342
In het schoonschrijven of de kalligrafie namen de schoolmeesters een vooraanstaande plaats in. Wanneer er behoefte was aan dergelijk werk, was het vaak een schoolmeester, die daarvoor werd gevraagd. De
Franse schoolmeester in Zierikzee, Jean Fervaque, kalligrafeerde in 1663 de Latijnse tekst voor het titelblad van het poortersboek van de stad. Zijn collega in Hulst Jacobus de Roy kalligrafeerde een lijst met de
namen van de leden van de magistraat en Jan de Maagd, schoolmeester in Middelburg, deed dat met de
namen van de nieuwe leden in het register van het Boekverkopersgilde.343
In de zeventiende eeuw kwamen de geschreven wensen in gebruik die werden aangeboden aan bijvoorbeeld ouders of familie en waarvoor de schoolmeester een veelgevraagde maker was. Het was een vel
Meerkamp van Embden, Archieven Zeeuwsch-Vlaanderen, 79, 83, 188.
NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 295 (Brief Gemeente Kleverskerke, 17.4.1799).
Frijhoff en Spies, 1650. Bevochten eendracht, 157.
ZA, Stad Arnemuiden, inv.nr. 339 (1588); Hervormde gemeente te Serooskerke (W.), inv.nr. 4 (11.5.1785); Hervormde gemeente te
Aagtekerke, inv.nrs. 1 (1739, 1741), 3 (18.9.1797), Doopboek Aagtekerke, 1614-1810 (1617, 1777, 1784/1785); GA Goes, Stad Goes, inv.
nr. 824 (folio 13v., 1675). Dommisse, De geschiedenis van de Westpoort te Vlissingen, 345; Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, V’, 70; Leune, Lillo en
Liefkenshoek, 1, 633; Mulder, Retroacta van den Burgerlijken Stand, 102; Tramper, ‘Michiel de Ruyter en een kerkelijke rekening’, 5.
343 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 76, Poortersboek, 1650-1810. NA, Staten-Generaal, inv.nr. 10005 (Hulst, 1700, folio 59v.). ZA,
Handschriftenverzameling, inv.nr. 924.
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Boerenbedrieger, vervaardigd door Cornelis Hocke, 1782 (Particuliere collectie).

papier met een fraai geschreven gedicht. De meester versierde die met mooie krullen en beesten, vogels
en mensen. Dergelijke ‘wensbrieven’ werden geschreven ter gelegenheid van verjaardagen, huwelijken,
kerst, nieuwjaar, Pasen en Pinksteren en de kermis. De schoolmeester die zijn gedichten ‘schitterend’ wilde maken, bestrooide ze met goud-, zilver- en glaspoeder. De makers ervan bouwden er een grote reputatie mee op. Adriaan de Vin (1672-1743) in Sint Laurens stond bekend als een ‘phoenix in de penneconst’.
Dezelfde titel werd toegekend aan Petrus Nijtthus (1758-1791), schoolmeester in Burgh, Oostburg en
Noordgouwe. Vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw werden vellen gebruikt waarvan de randen
voorbedrukt waren en die onder meer bij de schoolmeester konden worden gekocht om zelf te beschrijven. Op hun beurt kochten de schoolmeesters dergelijke ‘nieuwjaarskransen’, ‘goud papier’ en ‘verguld
postpapier’ bij boekhandelaren.344 Schoolmeesters hadden er aardigheid in hun schrijf- en tekentalenten
te combineren. Cornelis Hocke, schoolmeester in Kortgene, vervaardigde in 1782 een zogenaamde boerenbedrieger of, deftiger, een trompe-l’oeil. Hij rangschikte allerlei drukwerk en papier, waaronder een door
hemzelf uitgeschreven ‘maalbriefje’ en tekende alles zo nauwkeurig mogelijk na.

344 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924; Godshuizen Middelburg, inv.nr. 826. Het Utrechts Archief, Utrecht, Familiearchief Des Tombe,
inv.nr. 1102. Buijnsters-Smets, Decoratieve prenten met geschreven wensen, 22-29; Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, II, 857. Een
overzicht van Zeeuwse schoonschrijvers in: Van der Baan, ‘De Zeeuwsche schrijfkunstenaar Petrus Nytthus’, 135-147.
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Bestuurlijke functies
Terloops is al melding gemaakt van bestuurlijke functies die door schoolmeesters werden vervuld. Dat
kwam vrijwel alleen op het Zeeuwse platteland en in de kleine steden voor. In de grote steden gold de
regel dat onderwijsgevenden niet in zulke functies werden benoemd. Uitzonderingen waren Johannes
Wilmerdonck (overl. 1667), rector en hoogleraar in Middelburg, die tevens schepen, raad en thesaurier
was, en de stadsschoolmeester Isaac Hildernisse in Veere, die in 1708 schepen werd. De opvolger van Wilmerdonck werd een verbod opgelegd. Brouwershaven was de enige smalstad waar geen van de schoolmeesters schepen is geweest. Vanwege de bemoeienis van het plaatselijk bestuur met het onderwijs kon,
waar dat wel het geval was, sprake zijn van ongewenste vermenging van belangen. Ook in de relatie met
de kerkenraden kon dit tot opmerkelijke verhoudingen leiden. Het gebeurde meermalen dat de schout of
schepen, die tevens schoolmeester was, afgevaardigd werd naar de vergaderingen van het collegium qualificatum. Daar had hij eenzelfde stem als de predikant, de ouderlingen en de diakenen, en dat terwijl de
schoolmeester-voorzanger in een hiërarchische verhouding stond tot de kerkenraad en de magistraat.345
De ambachtsheren wogen in hun keuze het intellectuele niveau maar ook de persoonlijke kwaliteiten
en de onderlinge verhoudingen mee. In kleine dorpen was de keuze zo beperkt dat de schoolmeester een
bijna niet te passeren kandidaat was, bijvoorbeeld in Driewegen, ’s-Heer Hendrikskinderen, Nieuwerkerke, Rengerskerke en Sirjansland. In Zuid-Beveland hadden de ambachtsheren de predikanten daarin
niet mee want die namen in 1678 een verbodsbepaling op in het door de classis Zuid-Beveland opgestelde
reglement voor de schoolmeesters. Dit verbod ging terug op het eerder aangehaalde besluit uit 1655. Die
uitspraak was in 1670 genuanceerd omdat handhaving van het besluit niet mogelijk bleek. De kerkenraad
van Goes had in dat jaar gevraagd of kerkelijke personen niet ‘inhabiel’ moesten worden verklaard ten
aanzien van het bekleden van politieke ambten. De classis sprak uit dat een dergelijk vraagstuk niet in
theorie kon worden beslist.346 Het verbod bleef een papieren bepaling omdat het classicale reglement geen
verbindende kracht had.
Het lidmaatschap van de magistraat had voor- maar ook nadelen. Bestuurswerk vergde vrije tijd die
een schoolmeester maar weinig had. Schoolmeester Boudewijn Maerschalck in Arnemuiden, die schepen was, maakte in 1650 ernstig bezwaar toen hij op het dubbeltal voor burgemeester werd geplaatst.
Hij meende dat het ambt was ‘streckende tot syn ruijne en verderf’. Maerschalck dreigde de stad te verlaten. Uiteindelijk bewilligde hij alsnog waarna hij tot burgemeester werd benoemd. De schoolmeester, die
schepen of burgemeester werd, steeg in sociale status. Het werd ook duidelijk in de kerk waar de magistraat veelal een eigen bank had. Was de schoolmeester schepen geworden, dan had hij het recht om van
zitplaats te veranderen. Zij maakten daar inderdaad gebruik van.347
Ook op het platteland en in de steden in Staats-Vlaanderen kwam het regelmatig voor dat schoolmeesters schepen waren, zoals in Aardenburg, Breskens, Hulst, Nieuwvliet, Philippine, Sas van Gent, Sint
Anna ter Muiden en Sint Jansteen. In Cadzand en Eede (St. Baafs) werden schoolmeesters tot hoofdman
benoemd, een functie met bestuurlijke bevoegdheden. Net zoals in Zeeland was het geen regel en de benoeming hing dan ook sterk samen met de persoonlijke kwaliteiten van de betrokkene. In de Meierij van
’s-Hertogenbosch leidde de aanstelling van schoolmeesters tot schepen, secretaris of gerechtsprocureur
herhaaldelijk tot klachten. In Staats-Vlaanderen waren er voor dergelijke functies, in tegenstelling tot in
de Meierij, bijna overal voldoende gereformeerden beschikbaar. De keus was daardoor ruimer. Bovendien
345 ZA, Hervormde gemeente te Arnemuiden, inv.nr. 4 (7.10.1681, 21.3.1682, 20.3.1683, 17.3.1691, 19.3.1694, 22.3.1697); Hervormde
gemeente te Breskens, inv.nr. 1 (15.12.1711). GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Renesse-Noordwelle, inv.nr. 2 (17.2,
8.10.1731). Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 404.
346 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 265 (16.11.1655); Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 3 (4.3.1670); Hervormde gemeente te Schore en
Vlake, inv.nr. 1 (1.10.1655).
347 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Dreischor, inv.nr. 2 (10.10.1759); Hervormde gemeente te Ouwerkerk, inv.nr. 3
(13.6.1790).
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was het aantal schepenplaatsen geringer vanwege de regionale besturen in het Hulsterambacht en het
Vrije van Sluis die tevens recht spraken. Om tegen te gaan dat de schoolmeester door bestuurlijke functies
te vaak buiten de school moest zijn, werd in het schoolreglement van de Staten-Generaal een verbodsbepaling opgenomen. Schoolmeesters mochten geen ‘politicque officiën’ bedienen, die onverenigbaar
waren met hun taak bij het onderwijs. Omdat het lastig was in plaatsen met een overwegend katholieke
bevolking schepenen te benoemen werd het verbod door de Staten-Generaal in 1771 ingetrokken. In 1785
werd het besluit van 1771 teruggedraaid en ging opnieuw de verbodsbepaling gelden zoals die was vastgelegd in het schoolreglement.348
Deze bepaling is in Staats-Vlaanderen herhaaldelijk genegeerd. De nuancering dat het verbod gold
omdat het onderwijs erdoor gehinderd werd, gaf ruimte om schoolmeesters aan te stellen als het onderwijs er maar niet al te zeer onder leed. In Sint Jansteen en Eede, met een groot percentage rooms-katholieken, kon men niet om de schoolmeester heen als een van de weinige kandidaten. Ten slotte hechtten de
lokale magistraten aan hun vrijheid om zelf het schoolreglement te interpreteren. In 1730 werd binnen
het stadsbestuur van Aardenburg de vraag gesteld of Adriaen Blauwkamer niet in strijd handelde met
het schoolreglement door de functie van crieerder (omroeper) uit te oefenen. De meningen verschilden
zodanig dat men niet tot een standpunt kwam. Niettemin bestond er geen behoefte de vraag voor te leggen aan de Raad van State. De benoeming van de Franse schoolmeester Pierre Maquin tot schrijver van de
burgerkrijgsraad in 1792 leidde tot een soortgelijke vraag. Ook toen werd deze kwestie niet voorgelegd
aan de Raad van State.349
Schoolmeesters kwamen ook in aanmerking voor andere bestuurlijke functies zoals die van weesmeester. De weesmeesters hielden toezicht op het beheer van de boedels van minderjarige (half)wezen. Enkele
plaatsen kenden commissarissen voor kleine zaken en ook in dergelijke colleges werden af en toe schoolmeesters benoemd. Ook werden schoolmeesters aangesteld als kerkmeester. Deze beheerde met een of
enkele anderen de kerkelijke goederen. Was er een armbestuur, dat onder de burgerlijke overheid viel, dan
kon de schoolmeester tot armmeester worden benoemd. Slechts in geringe mate waren schoolmeesters
actief als gezworene in besturen van de waterschappen en polders. Die functies waren als regel weggelegd
voor grote landbouwers of grondbezitters, onder andere omdat het bezit van een hoeveelheid grond in de
polder voorwaarde was voor benoeming.
Op het platteland was de schoolmeester een voor de hand liggende keus bij functies, die werden beschouwd als een noodzakelijke bijdrage aan de gemeenschap. Schoolmeesters werden bijvoorbeeld ingeschakeld als officier of schrijver bij de burger- of landwacht in het kader van de landsverdediging. Ook in
de steden kwam het incidenteel voor dat schoolmeesters werden ingedeeld bij de schutterij of de burgerwacht en daar officiersrangen bekleedden. In datzelfde kader kan ook de relatie met de bestrijding van
brand worden geplaatst. De benoeming van schoolmeesters tot brandmeester of schrijver van de brandspuit lag wat dat betreft voor de hand. Omdat menige schoolmeester ook technische vaardigheden bezat,
lag het ook voor de hand hen te belasten met het technische beheer van de brandspuit zoals in Wissenkerke of met het smeren van de brandslang zoals in Hulst.350

348 GA Sluis, Stad Oostburg, inv.nrs. 6 (8.4.1771), 7 (16.12.1785). Scharp, Geschiedenis en costumen van Axel, derde stuk, bijlage, 4; Wiltens,
Kerkelyk Plakaat-boek, I, 477; II, 490, 499. Roosenboom, De dorpsschool in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 109-113; Roosenboom, ‘“Het
stuck van de scholen ende schoolmeesteren”’, 51-52.
349 GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nrs. 7 (20.11.1730), 14 (9, 12.1.1792, 7.1.1793).
350 ZA, Heerlijkheid Wissenkerke en Geersdijk, inv.nrs. 17 (art. 19), 106a (4.5.1758). GA Hulst, Stad Hulst, nrs. 10 (17.8.1758), 11 (15.6.1759).
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Kerkelijke functies
Mag een schoolmeester tot ouderling worden gekozen? Dat was de vraag die het dorpsbestuur van Stavenisse in 1685 stelde aan de classis Tholen en Bergen op Zoom. Schoolmeester Witte Adriaensen Scherpenisse was door het collegium qualificatum kandidaat gesteld voor ouderling, maar zijn tegenkandidaat had
evenveel stemmen. Het antwoord van de classis was pragmatisch: de schoolmeester was verkiesbaar in een
plaats waar gebrek was aan geschikte kandidaten, maar waar dat niet het geval was, deed men er goed aan
hem voor dit ambt buiten beschouwing te laten. Uit dit antwoord volgde dat de beslissing daarover op
lokaal niveau moest worden genomen.351
Hetzelfde bezwaar als bij een benoeming tot schout of schepen gold ook bij de ouderlingen. Was de
schoolmeester voorzanger en koster, wat op het platteland gebruikelijk was, dan stond hij onder het gezag van de kerkenraad. De scheiding van belangen kwam daardoor in gevaar. Daarom vond dominee Robert Samuel Immens van Kloetinge in 1736 dat een schoolmeester geen kerkenraadslid kon zijn. Het werd
de kiem van een scherpe confrontatie. De predikant weigerde ermee in te stemmen dat schoolmeester
Pieter Cok werd geplaatst op het ‘breed getal’, dat wil zeggen de lijst van personen waaruit de dubbeltallen
werden samengesteld. Bovendien had de dominee klachten over de meester. Die bleken onterecht te zijn,
maar het zal niemand verbazen dat de twee in onmin met elkaar leefden. Deze en andere problemen lagen
ten grondslag aan het besluit van de classis om dominee Immens te schorsen en vervolgens te ontslaan als
predikant. De schoolmeester speelde daarin geen rol meer, hij was kort tevoren overleden. Medestanders
in zijn verzet tegen de kandidatuur van de schoolmeester kreeg de predikant niet.352
Een enkele ambachtsheer, zoals Arend Willem van Kerchem, heer van Baarland, dacht er in 1765 net zo
over als de Kloetingse dominee en wist de schoolmeester uit de ouderlingenbank te weren. Schoolmeester
Geerard Schaal-even werd in 1765 voor de vijfde maal tot ouderling gekozen. Ambachtsheer Van Kerchem
maakte daartegen bezwaar. De ouderlingen en diakenen deden moeite de ambachtsheer in een persoonlijk gesprek tot andere gedachten te brengen, maar deze bleef op het standpunt staan dat de functie van
schoolmeester niet verenigbaar was met die van ouderling. Schaal-even maakte er geen punt van en zag af
van het ambt. Na het overlijden van Van Kerchem werd Schaal-even in 1769 opnieuw ouderling.353
Het bleven incidenten want er waren geen formele beletsels om schoolmeesters tot ouderling te kiezen. Hoe kleiner de plaats, hoe vaker een schoolmeester werd gekozen in de kerkenraad. In de grote steden
was de combinatie zeldzaam. Slechts drie rectoren van de Latijnse school in Vlissingen – Tobias Schemering, Didericus van Cruysselbergen en Hendrik van Royen – waren ouderling in de Nederduitse gemeente
terwijl Laurens Geleynsen dat was in de Engelse gemeente. In Goes was rector Joannes Hendrik Voyer
diaken en later ouderling van de Waalse gemeente. Dezelfde functies waren eerder vervuld door de Franse
schoolmeester Cornelis Vogelaar. In de Nederduitse gemeente was rector Carolus Conradus Reitz, de voorganger van Voyer, ouderling. Viel de keuze op een onderwijsgevende dan had dat weinig of niets van doen
met zijn beroep maar alles met zijn persoon.
Alleen de classis Tholen en Bergen op Zoom vond dat een ouderling, die schoolmeester was, niet afgevaardigd kon worden naar een classicale vergadering en verbood dit dan ook. Schoolmeester Pieter Asseur,
die als ouderling van Halsteren in 1678, de classisvergadering wilde bijwonen, werd zonder pardon weggestuurd. Deze classis ging in 1754 als enige nog een stap verder. In navolging van de Provinciale synodes
van Zuid-Holland, Gelderland en andere werd besloten dat voortaan geen kosters of consistoriedienaars

351 Scherpenisse werd opnieuw gekozen als ouderling, een ambt dat hij later opnieuw tot tweemaal toe zou vervullen. ZA, Classis Tholen
en Bergen op Zoom, inv.nr. 5 (2.1.1685). GA Tholen, Hervormde gemeente te Stavenisse, inv.nrs. 2 (13.4.1685, 7.1.1688), 3 (30.6.1691,
28.6.1695, 22.6.1698, 27.6.1700).
352 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 8 (7, 21.2, 6, 20.3, 10, 24.4, 2.5.1736).
353 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 12 (3.7.1771), 24 (23.5.1771). GA Borsele, Hervormde gemeente te Baarland, inv.nr. 3 (11, 12.4.1765, 26,
27.3.1769, 23.5.1771).

4 ONDERWIJSGEVENDEN

337

tot ouderling of diaken gekozen konden worden. Aangezien veel schoolmeesters tevens koster en consistoriedienaar waren, betekende dit besluit hun uitsluiting van deze ambten.354
Ook de combinatie van schoolmeester en diaken werd bekritiseerd. In 1763 werd in Philippine door
een ouderling bezwaar gemaakt tegen de verkiezing van schoolmeester Laurens Zijnen als diaken omdat
‘een bediende van een collegie, gelijk hij in qualiteyt van koster is, niet wel voegelijk is mede cessie in het
collegie saam te hebben’. De meerderheid van de kerkenraad schoof dat bezwaar ter zijde. De omstandigheid dat de diakenen om beurten belast waren met de financiële administratie van de diaconie maakte dat
schoolmeesters, zowel in Nederduitse als in Waalse gemeenten, tot diaken werden gekozen. Dat gebeurde
vaker dan dat zij ouderling werden. In Liefkenshoek werden vijf schoolmeesters diaken, slechts een van
hen werd ouderling. In Noordgouwe werden in de periode 1671-1801 drie van de veertien schoolmeesters
diaken, slechts een van hen werd ouderling. In ’s-Gravenpolder werden in de periode 1662-1801 van de zeven schoolmeesters er twee diaken en een van deze ouderling. In Dreischor daarentegen werd, voor zover
valt na te gaan, geen enkele schoolmeester tot diaken benoemd. In de steden werden onderwijsgevenden
zelden diaken. Voorbeelden van diakenen in Nederduitse gemeenten vanaf het laatste kwart van de zeventiende eeuw zijn de stadsschoolmeester van Veere, Isaac Hildernisse, de rector van de Latijnse school
in Hulst, Albertus Oeveringh, en de Franse schoolmeesters in die stad, Jacobus Nauta, André Sogné, Benedictus Blondel en Antoine Frederik Carton. Ook bij het diakenschap bleven persoonlijke kwaliteiten
een rol spelen.

Ontvanger van belastingen en penningmeester
Schoolmeesters beschikten over de vaardigheden om te fungeren als ontvanger van belastingen en als
penningmeester. Werden ze daartoe benoemd, dan was het onvermijdelijk dat er spanning ontstond met
de taak in school omdat een deel van het werk, vooral het innen van geldbedragen, vaak onder schooltijd
moest gebeuren. De classis Schouwen-Duiveland sprak in 1622 over het werk van de schoolmeester van
Burgh als ontvanger en penningmeester uit dat hij alle activiteiten moest staken die hinderlijk waren
voor het lesgeven. Vier jaar later was de uitspraak van deze classis explicieter: alle werkzaamheden, die
onder schooluren moesten gebeuren, diende hij na te laten.
Ook tegen het pachten van belastingen bestonden bezwaren. Op aandrang van de visitatoren van de
classis had Matthijs Goossens de Pauw, schoolmeester in Nieuwerkerk, in 1654 beloofd geen belastingen
meer te zullen pachten. Daarvan kreeg hij spijt. Hij lichtte in de vergadering van de classis toe dat er geen
klachten waren en dat de inwoners graag zagen dat hij dit werk deed. Nadat de predikant van het dorp
bevestigde dat niemand er moeite mee had, kon de classis weinig anders doen dan dit, met tegenzin, toestaan. Maar wel werd bedongen dat de schoolmeester in de winter avondschool moest houden en bovendien zou bij klachten de toestemming worden ingetrokken.355
Vanwege de veelomvattende werkzaamheden, die aan het pachten of innen verbonden waren, liep het
aantal schoolmeesters, dat dit soort werk erbij deed, terug. Bovendien namen de collegia qualificata een
steeds gereserveerdere houding aan vanwege de nadelen voor het onderwijs. De neerslag daarvan was te
lezen in de schoolreglementen zoals in dat van Bruinisse van 1692 waar de schoolmeester werd aanbevolen
zich van dit soort activiteiten te onthouden. In sommige plaatsen werd het via het schoolreglement verboden. In andere werd het beperkt tot het innen van lokale belastingen mits het geen beletsel gaf voor de
school.356 De negatieve ervaringen waren aanleiding om in het schoolreglement, dat de Staten-Generaal
in 1655 vaststelden, een verbod op te nemen op het pachten van belastingen binnen en buiten hun woon354 ZA, Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nrs. 5 (10.5, 7.7.1678), 8 (2.7.1754).
355 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nrs. 1 (23.2, 27.4, 8.6.1622, 29.7, 30.9, 28.10.1626), 2 (30.7, 16.9.1654).
356 Verboden bijvoorbeeld in Grijpskerke, Haamstede, ’s-Heer Abtskerke, Kloetinge, Noordwelle, Oosterland, Scherpenisse, Wemeldinge en
Wolphaartsdijk. Beperkt toegestaan in Elkerzee, Kerkwerve, Nieuwerkerk, Nieuwerkerke en Ouwerkerk.
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plaatsen door de schoolmeesters. Daarentegen was het innen van belastingen wel toegestaan, maar niet
buiten hun eigen woonplaats.357 Ook deze regel werd in Staats-Vlaanderen bij herhaling genegeerd omdat
vastgehouden werd aan de lokale autonomie om anders te beslissen.
In de achttiende eeuw werden een aantal nieuwe heffingen door de Zeeuwse Staten ingevoerd die op
een zodanige wijze georganiseerd waren dat op het platteland schoolmeesters in aanmerking kwamen en
zij zelfs de voorkeur gingen genieten. Dat had te maken met de keuze die werd gemaakt om belastingen
steeds vaker niet meer te verpachten maar te laten innen. De belangrijkste van deze heffingen was die
van het gemaal. Wie zijn graan wilde laten malen om er brood van te bakken, moest naar de collecteur of
ontvanger om de belasting te betalen waarna hij een gezegeld briefje, dat biljet werd genoemd, meekreeg.
Alleen tegen afgifte van dit betalingsbewijs mocht de molenaar het graan malen.358
In 1755 spraken de Staten van Zeeland uit dat de pachters van het gemaal bij voorkeur schoolmeesters
moesten gebruiken voor het innen, vooral vanwege hun administratieve vaardigheden. Zoals we nog nader zullen zien leverde het collecteurschap een aantrekkelijke aanvulling op hun traktementen op. De
eerste vereiste was dat de collecteurs nauwkeurig aantekening moesten houden van de aangiften. Zij dienden tussen 9-11 en 2-5 uur (in de winter van 2-4 uur) aanwezig te zijn om biljetten af te geven. Waren ze
buiten die uren thuis, dan moesten de belanghebbenden ook worden geholpen. Maandelijks moesten de
collecteurs hun ontvangsten afdragen waarvoor zij beloond werden met 5 procent van deze baten. Naast
de belasting op het gemaal werden ook andere consumptiegoederen belast waarvan de inning aan schoolmeesters werd opgedragen maar een vaste regel was dat niet.359
Een andere belasting, die vereiste dat er in elke plaats een collecteur was, betrof het klein zegel dat
beloond werd met 3 procent van de baten. Officiële stukken moesten, wilden ze rechtsgeldig zijn, worden geschreven op papier dat voorzien was van een zegel en dat bij de collecteur kon worden gekocht.
In 1756, toen een nieuwe ordonnantie werd vastgesteld, bepaalden de Staten dat de onderwijzers op het
platteland moesten worden benoemd als collecteurs. Ook werd schoolmeesters de inning opgedragen van
het trouwgeld, een heffing die aanstaande bruidsparen moesten betalen. De geringe vergoeding van deze
belastingen en daarnaast het verlet gaven frictie en aanleiding tot klachten. Daarom verzochten een aantal Walcherse schoolmeesters in 1768 ontslag als collecteur van het trouwgeld. Anders lag dat als er met
het innen meer verdiend kon worden. De schoolmeesters van Zuid-Beveland hadden in 1756 bij de Staten
van Zeeland een verzoekschrift ingediend om, naast het gemaal, ook belast te worden met de inning van
de overige heffingen op consumptiegoederen. Op die wijze zou het niet meer nodig zijn om in de zomer
ander werk te doen vanwege het gebrek aan leerlingen. De Staten wezen dit af, net zoals dat eerder was
gebeurd met een soortgelijk verzoek van de schoolmeesters van Schouwen-Duiveland in 1731. Dat wil zeggen dat zij zich niet wilden binden aan het benoemen van onderwijzers, hoewel ook de Staten voorstander
waren van hun aanstelling.360
Omdat het gewestelijk bestuur voorstander was van inschakeling van de schoolmeesters werd dit beschouwd als de enige legale uitzondering voor de tijdsbesteding van de schoolmeester tijdens de schooluren. Of zoals het werd geformuleerd in het schoolreglement van Aagtekerke: ‘Geen schrijfboeken mede in
de school te nemen om geduerende de schooltijd daarin te schrijven als alleen het boek van de collecten’.
Elders werd geprobeerd dit tegen te houden. In het in 1768 door de ambachtsvrouw van Nisse vastgestel357 Wiltens, Kerkelyk Plakaat-boek, I, 477. De Raad van State besloot op 3 maart 1695 dat, indien de pachters in gebreke bleven, de ingezetenen
een collecteur in de persoon van de schoolmeesters-voorlezers mochten aanstellen. NA, Raad van State, inv.nr. 755 (Rapport visitatie
Classis Walcheren, 4/11.6.1722).
358 Veenstra, Gewestelijke financiën, 29-30, 158-159.
359 GA Schouwen-Duiveland, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1755 (bijlagen, p. 196-204, art. X). GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 369
(16.9.1766). Zie ook Van der Poel, De geschiedenis van het Nederlands fiscaal zegel, 103-109.
360 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1401.2 (21.3, 14.11.1768). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 1192; Gedrukte resoluties Staten van
Zeeland, 1731 (7.8), 1755 (19.9), 1756 (26.7-6.12; Bijlagen, p. 58), 1757 (12.9), 1758 (17.4), 1766 (25.8, 8, 11, 16.9, 4.12), 1773 (26.8). Zie ook:
Van der Poel, De geschiedenis van het Nederlands fiscaal zegel, 64-68.
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de reglement voor de schoolmeester stond dat hij onder schooltijd zich niet mocht bezighouden ‘met het
schrijven van briefjes, ontfangen van geld of iemand van sulke of diergelijke saken toegangh verleenen
of sigh daarover laten buijten roepen, tenzij in pressante gelegenheeden’. Gecommitteerde Raden gaven
opdracht om dit aan te passen zodat de schoolmeester alsnog als collecteur kon fungeren.361
De visie op het innen van landsbelastingen gold ook in de generaliteitslanden. Zoals hiervoor aangegeven, was een verbod op het pachten van kracht, maar niet op het innen. Al eerder waren daar de schoolmeesters belast met het innen van de belasting op het gemaal. Zo stelde de magistraat van het Hulsterambacht in 1688 schoolmeesters in hun ressort aan als ontvangers van die heffing en van het hoofdgeld,
een inkomstenbelasting. Dat gebeurde in navolging van de Raad van State, die dat een jaar tevoren ook
had gedaan. De directe aanleiding was dat niemand bereid bleek de belastingen te pachten. Daarom werd
overgegaan tot het innen. In latere periodes, toen alsnog pachters werden gevonden, hadden deze een
voorkeur om schoolmeesters in te schakelen bij de inning. Een plicht voor de pachters om de schoolmeesters daarvoor te gebruiken, was er ook hier niet. Dat tot teleurstelling van een deel van de schoolmeesters. In 1792 dienden de schoolmeesters van zes dorpen in westelijk Staats-Vlaanderen (Breskens, Groede,
Nieuwvliet, Cadzand, Retranchement en Zuidzande) een verzoek in om de pachters te dwingen hen in te
schakelen bij de ontvangst. De Raad van State ging een dergelijke verplichting te ver en daarom werd het
verzoek afgewezen.362
Het was onvermijdelijk dat de activiteiten hinderlijk waren voor het lesgeven. De lokale overheid keek
vaak met argusogen toe. Toen schoolmeester Cornelis Blom in Sint Maartensdijk in 1767 toestemming
vroeg om de functie van collecteur aan te mogen nemen, gaf het stadsbestuur die slechts aarzelend, ‘provisioneel’, tot wederopzegging en onder voorwaarde dat de school er geen nadeel van mocht ondervinden.
Elders werd de toestemming geclausuleerd. Zo diende de schoolmeester van Nieuwerkerk te zorgen dat
hij de biljetten op voorraad bij zich had. Was de echtgenote of een andere huisgenoot in staat die biljetten
af te geven, dan moest die worden ingeschakeld. In andere delen van Zeeland, zoals op het platteland van
Zuid-Beveland, was het gebruik dat in de zomer, als de meester op het land werkte, zijn vrouw tijdens de
verplichte uren de taak van haar man waarnam.
Deze belastingen waren fraudegevoelig en ook onder de schoolmeesters waren er die de verleiding
niet konden weerstaan. Waar fraude aan het licht kwam, werd vaak gekozen voor de vlucht. In 1781 bleek
Marinus Braams in Bruinisse plotsklaps verdwenen. In 1796 ontvluchtte ook zijn opvolger Jacob Clauset
dit vissersdorp. In beide gevallen bleek dat zij hadden gefraudeerd als ontvanger van gewestelijke belastingen. Anderen wisten aan een veroordeling te ontkomen door een schikking te treffen. Om zijn zaak af
te doen betaalde schoolmeester Cornelis Morée in 1798 een boete aan de baljuw van Brouwershaven van
maar liefst 636 gulden.363 Ook konden schoolmeesters in moeilijkheden komen doordat zij de afdracht
niet konden voldoen. Om die reden werd de boedel van schoolmeester Hendrik van Wijngaarden in Kloetinge aangeslagen en volgde in 1791 ontslag.
Op het platteland werden zowel in Staats-Vlaanderen als op Walcheren en de Bevelanden schoolmeesters aangesteld als penningmeester of ontvanger van de Armen of de diaconie. Minder voorkomend was
dat schoolmeesters werden aangesteld als ontvanger van de kerkelijke goederen. Daarentegen kwam wel
voor dat zij zowel penningmeester van de Armen als van de kerk waren. De functie hield in dat zij de
pachten van de gronden en overige inkomsten moesten innen en de uitgaven verzorgden. Hoewel dat
minder voorkwam, werd hier en daar de schoolmeester ook benoemd tot penningmeester, thesaurier of
ontvanger van het dorp of als ontvanger en boekhouder van het waterschap. Ten slotte waren er ook lokale
361 Aagtekerke, 1738; Nisse, 1768/1769.
362 GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nr. 26 (29.3.1688). NA, Raad van State, inv.nrs. 376 (folio 670v.-671r., 21.5.1792), 1585 (najaarsverbaal 1687,
folio 83v.).
363 GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nr. 4344a (30.4.1798).
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heffingen waarvan de ontvangst werd opgedragen aan de schoolmeester.
Voor de beloning was de keuze uit een vast traktement of een percentage van de inkomsten. Dat laatste werd veelvuldig toegepast omdat het de penningmeesters stimuleerde om alle bedragen binnen te
krijgen. Het kon bijvoorbeeld 5 procent zijn en in het eerste jaar het dubbele in verband met het opzetten
van de administratie, zoals ten aanzien van de ontvanger van de Armen in Oostburg werd besloten, of 50
gulden per jaar zoals daar later werd bepaald. Vaak was het minder maar kreeg hij een bedrag erbij voor
het schrijven van de rekening. Hoe hoger de beloning was, hoe aantrekkelijker de post van schoolmeester
werd gemaakt. Door hem dit penningmeesterschap te gunnen, werd bovendien beoogd te voorkomen dat
hij allerlei andere baantjes zou ambiëren.364 Ook deze functies waren niet zonder financieel risico. Schoolmeesters die het batig saldo niet op tafel konden leggen, kwamen in ernstige moeilijkheden.
In de loop van de achttiende eeuw kwam het steeds minder voor dat de schoolmeesters bijbanen kregen als penningmeester of ontvanger. Dergelijke functies kwamen meer en meer in handen van de lokale
elite terwijl steeds vaker werd gekozen voor cumulatie met andere administratieve functies. Vanzelfsprekend was het verlies van zulke functies in het financiële nadeel van de schoolmeesters. De bezwaren daartegen werden weggewuifd.365

Landmeter
De schoolmeester, die goed kon tekenen en bovendien wiskundig was onderlegd, was bij uitstek geschikt
als landmeter. De gebruikelijke manier om het landmeten te leren, was het volgen van lessen bij een gevestigd landmeter. Dat waren vaak schoolmeesters die zelf al landmeter waren. Van de elf ondermeesters,
die door Cornelis Blom in Sint Maartensdijk in de periode 1772-1800 werden opgeleid, leerde hij er acht
het landmeten. Daarnaast had hij drie leerlingen die niet het onderwijs ingingen. Vervolgens kon toelating worden aangevraagd bij het bevoegde orgaan: Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland in
Middelburg, Leenmannen van Zeeland beoosten Schelde in Zierikzee en het Hof van Holland, Zeeland en
West-Friesland in Den Haag. Voor Staats-Vlaanderen waren dat de Raad van Vlaanderen te Middelburg,
het Vrije van Sluis en het Hulsterambacht. Toetsing van de kennis en vaardigheden vond plaats door middel van een examen waarna de officiële toelating en het afleggen van een eed volgden. 366
Landmeters verrichtten meetwerk, maakten kaarten en kaartboeken en kopieerden kaarten. Opdrachtgevers waren onder meer gewestelijke, stads-, dorps- en polderbesturen en ambachtsheren en hun
rentmeesters. Maar ook waren dat landbouwers, die kaartboeken lieten vervaardigen van hun boerderij en
de bijbehorende landerijen.367 Omvangrijke opdrachten kwamen van de polderbesturen. Zij lieten om de
zeven jaar veldboeken maken waarin alle percelen met de oppervlakte, de ligging, de eigenaren en pachters werden beschreven. Elders werden ze ook wel ommelopers, overlopers of everingboeken genoemd.
Het vervaardigen van dergelijke registers, die dienden als basis voor het te betalen geschot, waren met
inbegrip van het controleren van de oppervlaktes en het geheel of gedeeltelijk opmeten van de percelen,
omvangrijke klussen waarvoor de betaling navenant was. Johannes Tuijneman te Oosterland verdiende in
1712 150 gulden bij met het vervaardigen van veldboeken van de polders Oosterland en Sirjansland. Gillis
Timmerman kreeg 60 gulden voor het vervaardigen van de overloper van Ovezande.368
In Zeeland en Staats-Vlaanderen waren 175 schoolmeesters geadmitteerd landmeter. De eerste, die als
landmeter werd toegelaten, was in 1634 Noë Hautin uit Gapinge. Vaak voorkomend werd de combinatie
364 ZA, Hervormde gemeente te Oostburg, inv.nr. 1 (10.11.1619, 31.7.1683). GA Vlissingen, Hervormde gemeente te West-Souburg, inv.nr. 39
(reglement ontvanger armen).
365 ZA, Hervormde gemeente te Breskens, inv.nr. 1 (9.10.1714).
366 Muller en Zandvliet (red.), Admissies als landmeter, 10-21, 194-199; Pouls, De Landmeter, 145-167, 193.
367 De Klerk, Ploegens en maaiens, 8; Wennekes, ‘Levensloop van een kaart van Vlissingen’, 14.
368 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 1392. GA Borsele, Gemeente Ovezande, doos 198 (Waterschapsrekeningen, 1774/1775). Wennekes,
‘Zeeland’, 192-193.
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Kaartboek van Noordgouwe, vervaardigd door Adriaan de Oude, 1758 (GA Schouwen-Duiveland, Zierikzee, THA 657).

van schoolmeester en landmeter in de achttiende eeuw en dan vooral op Schouwen-Duiveland, Zuid- en
Noord-Beveland en Tholen. De meeste waren dorpsschoolmeesters. Zij benutten de zomermaanden, wanneer de school gesloten was, voor het meten. Vooral in de achttiende eeuw werd voor aspirant-schoolmeesters de toelating als landmeter de eerste stap in hun carrière. Als gevolg daarvan waren ze vaak jong op
het moment van het afleggen van hun examen. De jongste was Daniel Buijze uit Zierikzee, die 15 jaar oud
was, toen hij in 1784 werd geadmitteerd als landmeter. Drie jaar later werd hij schoolmeester in Noordgouwe.369
Vanwege hun vaardigheden in het rekenen en meten lag het ook voor de hand om schoolmeesters te
benoemen tot ijkmeester voor het ijken van maten en gewichten en als roeier of peilder voor het meten
van hoeveelheden wijn, brandewijn, azijn, zeep, boter, zout en dergelijke. Dit waren functies die in de steden voorkwamen, zoals in Arnemuiden, Brouwershaven, Hulst, Oostburg, Sas van Gent, Sint Maartensdijk en Veere. Ze konden een aantrekkelijke bijverdienste opleveren. De Franse schoolmeester Jacobus
Nauta in Hulst kreeg 120 gulden per jaar als peilder.370 In het verlengde daarvan lag ook de functie van
taxateur, ook wel priseerder of warandeerder genoemd, bijvoorbeeld in het Hulsterambacht, Schoondijke, Sint Kruis en Zuidzande. In de dorpen, die een meestoof rijk waren, kon de schoolmeester worden
ingeschakeld bij het keuren van de mee en het merken van de vaten, die bestemd waren voor de markt. Dat
gebeurde bijvoorbeeld in Oud-Vossemeer en Sint Annaland. Meekrap was een gewas waarvan de wortels,

369 GA Sluis, Stad Oostburg, inv.nr. 3 (1.5.1713, 29.8, 10.9, 15.10.1714). Muller en Zandvliet (red.), Admissies als landmeter, 209 (nr. 59), 223 (nr.
628).
370 NA, Raad van State, inv.nr. 276 (956v., 25.5.1750).
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na droging in de meestoof, werden vermalen tot poeder, dat werd gebruikt als rode verfstof. Een nauwkeurige controle moest de kwaliteit waarborgen.

Landbouwer
Naast papier en pen hanteerden veel schoolmeesters op het platteland ook gereedschap om het land te
bewerken. Dat was van oudsher het geval. In 1586 werden verklaringen afgelegd over het grondgebruik in
Gapinge door onder meer de toen 73-jarige schoolmeester Heyndrick Willem Leynsz., die daar al 38 jaar
lang had gewoond en er ‘oock de lantneeringe gedaen heeft gehadt’. De classis Schouwen-Duiveland vond
in 1626 dit soort werk onder de schooluren ‘hinderlyc’ en daarom zeer ongewenst. Verboden werd het echter niet. In de zomer, wanneer de school was gesloten, lag niets in de weg voor de schoolmeester om zelf
zijn eigen of het door hem gepachte land te beboeren om zo wat bij te verdienen. Ook het aannemen van
werk voor een landbouwer was mogelijk. De omvang van de agrarische nevenactiviteiten hield nauw verband met de lokale omstandigheden. Zoals in Rengerskerke, waar de school klein was, kon schoolmeester
Pieter Tjoeke er een boerderij op na houden. Bij zijn overlijden in 1776 had hij drie koeien, twee kalveren,
een paard en twee varkens.371
Ook andere schoolmeesters hadden vee. Tot de emolumenten kon behoren dat ze grond in gebruik
kregen om hun koeien te laten grazen zoals in Sint Annaland en Oostburg. Voor dat vee zorgde vaak de
echtgenote van de meester, die samen met hun kinderen meehielp op het land. Ook kon de schoolmeestersvrouw bijverdienen met de verkoop van melk van de eigen koeien. De schoolmeesters verbouwden
voor eigen consumptie groente. Ze deden dat in hun tuin of ze hadden daarvoor een perceel tuingrond in
eigendom of in pacht, al of niet met fruitbomen. Of de schoolmeester kreeg, zoals in Biervliet, toestemming om samen met de predikant voor eigen gebruik fruitbomen te planten op het kerkhof.372
Lesgeven combineren met ‘de bouwneeringe’ bleef op het platteland vrij algemeen. Alleen op Schouwen-Duiveland is in de tweede helft van de achttiende eeuw sprake van een beleid dat erop gericht was het
‘boerenbedrijf’ zoveel mogelijk in te dammen. Daar werd in schoolreglementen vastgelegd dat dit verboden was als het hinder gaf voor de school.373 Maar dat nam niet weg dat daar, net zoals elders, voldoende
ruimte bleef om te werken met een spa, een schop of de zeis. Met zulk gereedschap was het ook mogelijk
om werk te doen in opdracht van de kerk, het dorpsbestuur of de polder.

Herbergier en winkelier
De combinatie van schoolmeester en herbergier gaf een zodanige overlast voor de school, dat het ondoenlijk was dit te combineren, ook al zou de vrouw van de schoolmeester het meeste werk doen. De Zeeuwse schoolorde van 1583 bevatte geen verbodsbepaling, latere stedelijke schoolreglementen en dat van de
Staten-Generaal wel. De classis Walcheren had in 1602 uitgesproken dat het een schoolmeester niet was
toegestaan om bier te tappen en een herberg te houden. Op het platteland werd hier en daar een dergelijk
verbod opgenomen in de reglementen, bijvoorbeeld in Gapinge, Haamstede, Nieuwerkerk, Poortvliet en
Scherpenisse. Ook kon een verbod worden opgelegd zoals de ambachtsheren van Vossemeer deden in 1593
bij de toelating van Adriaen Commers als schoolmeester.374
De noodzaak voor een algemeen verbod ontbrak omdat het zelden voorkwam. Waar dat het geval was,
ging het om kleine plaatsen. Daar werd het in de loop van de achttiende eeuw steeds vaker ongewenst ge371 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1200.2 (4.8.1586). GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nrs. 1 (30.9, 28.10.1626), 2
(30.7.1636); RAZE, inv.nr. 5095 (1777). [Van der Weijde?], ‘Eene onderwijzers-benoeming en instructie’.
372 ZA, Heerlijkheid Sint Annaland, inv.nr. 1 (3.10.1642); Hervormde gemeente te Biervliet, inv.nr. 1 (13.12.1668). GA Sluis, Stad Oostburg, inv.
nr. 1 (9.9.1652).
373 Noordgouwe, 1754; Zonnemaire, 1761; Ouwerkerk, 1796 en Kerkwerve, 1798.
374 Middelburg, 1591; Zierikzee, 1659. Wiltens, Kerkelyk Plakaat-boek, I, 477; II, 490. Bouterse, Classicale acta, 6 (3.6.1602). Delahaye, Land van
1000 Heren, 537.
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acht. In Sirjansland exploiteerden de schoolmeesters Willem Lenson en Johannes Corn. Speelman in het
eerste kwart van de achttiende eeuw de herberg. Na het vertrek van de laatste werd deze combinatie niet
voortgezet. In Sint Philipsland kreeg schoolmeester Cornelis Noordhoek in 1723 van de ambachtsheren
toestemming een herberg te houden in zijn huis aan de Voorstraat. Op zijn verzoek werd in 1730 besloten
de vergaderingen van het dorpsbestuur niet langer bij hem te houden zodat het lokaal kon worden bestemd voor de school. Alleen als de herberg elders stond en deze kon worden overgelaten aan de echtgenote van de meester was er geen bezwaar, zoals het geval was in Aagtekerke. Als het tappen van bier verboden
was, mocht een schoolmeester dan wel in bier handelen? Het stadsbestuur van Axel vond van niet. Ze wees
in 1660 het verzoek van stadsschoolmeester Abraham Backerus af, die toestemming verzocht om naast het
geven van onderwijs te mogen biersteken. Eerder al had de magistraat besloten dat de stadsschoolmeester
geen handel mocht drijven. Etienne Dupuij, Frans schoolmeester in Zierikzee, werd daarentegen niets
in de weg gelegd toen hij in de wijnhandel ging, een bezigheid waarvan hij in 1758 zijn beroep maakte.375
In de achttiende eeuw verdiende menige schoolmeester bij door een winkel te houden. Vooral in de
dorpen kwam dit voor. Omdat hun eigen activiteiten de schoolmeesters weinig tijd lieten, waren het
vooral hun echtgenotes die daarmee actief waren. Dat was het geval in onder meer Biervliet, Eede, Gapinge, Lillo, Oud-Vossemeer, Oudelande, Sint Annaland, Sirjansland, Westkapelle en Wolphaartsdijk. Ook
schoolvrouwen probeerden op die manier bij te verdienen. Zo kreeg Jacoba Hartog te Goes in 1774 toestemming om zeep te verkopen. Voor enkele schoolmeesters werd hun winkel aantrekkelijker dan hun
school. In 1786 bedankte Pierre Hochart voor zijn functies als Frans schoolmeester, voorzanger en koster
in Aardenburg omdat hij zijn winkel niet wilde opgeven.376

Ambachtelijk werk
Schoolmeesters schuwden ambachtelijk werk niet. Schilderen was iets waarmee veel schoolmeesters affiniteit hadden. Een vaste hand en creativiteit waren een ideale combinatie voor een schoolmeester, die
naast zijn pennen het penseel en de tekenstift wilde hanteren. Zo doende zorgden schoolmeesters onder
andere voor verfraaiïng van kerkgebouwen. Ingelbrecht Joesz. Mol, schilderde in 1581 in de kerk van Tholen de preekstoel, de zogenaamde tuin (de ruimte om de kansel) en de teksten van de Twaalf artikelen
van de Geloofsbelijdenis, het Onze Vader en de Tien geboden. Ook in koper toonden schoolmeesters hun
talenten, zij hielpen schilders door teksten op hun schilderijen aan te brengen en namen het ‘afzetten’ of
inkleuren van gedrukte kaarten op zich.
Op de dorpen verdienden schoolmeesters in de zeventiende en achttiende eeuw bij met schilderen.
Ze werkten onder meer aan kerken en torens waar ze naast schilderwerk zorgden voor het vergulden van
bijvoorbeeld de wijzers van het uurwerk. Schoolmeesters schilderden de toegangsbrug van het kasteel
in Sint Maartensdijk met de leeuwen en wapens daarop of de pomp in Poortvliet. Die van Kruiningen
schilderde de balie in het parochiehuis. Schoolmeesters leverden bijvoorbeeld het uithangbord voor het
nieuwe parochiehuis in Wissenkerke en het wijzerbord voor het torentje op de kerk in Sirjansland. Ze
zorgden voor het nummeren van de stoelen in de kerk in Arnemuiden, Retranchement en Sint Kruis. Ze
werkten de fraaie borden bij met de namen van de predikanten, ouderlingen en diakenen in de kerk van
Brouwershaven of schilderden de borden ter aankondiging van de te zingen psalmen in de kerk van Sint
Maartensdijk. Schoolmeesters vervaardigden ook zonnewijzers zoals voor het kasteel in Sint Maartensdijk, de predikantswoning in Oudelande, de toren in Baarsdorp en de kerk in Kloetinge.
Nogal wat schoolmeesters waren actief als kleermaker. Ook schoenen lappen was een nuttige bij375 GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nr. 4797 (Sirjansland, 30.8.1715, 2.1720); Gemeente Sirjansland, inv.nr. 15. GA Tholen, RAZE, inv.nr.
5885b (Sint Philipsland, 27.7.1723, 27.6.1730). GA Terneuzen, Stad Axel, nr. 685 (10.10.1660). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr.
30 (10.11.1757). Hoogerhuis et al, Kadastrale atlas, Sint Philipsland, 15, 44, 45; Kesteloo, Aagtekerke, 22.
376 GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 36 (24.9.1774). ZA, Waalse gemeente te Aardenburg, inv.nr. 2 (9.2.1786); Verz. J. de Hullu, inv.nrs. 10, 17.
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verdienste. Die twee activiteiten deden schoolmeesters in onder andere Borssele, Kieldrecht, Kortgene,
Oosterland, Oudelande, Sirjansland, Stavenisse, Zaamslag en Zonnemaire. Schoolmeesters waren werkzaam als glazenmaker, zoals in Biezelinge,’s-Heer Arendskerke, ’s-Heer Hendrikskinderen en Ovezande.
Schoolmeester Pieter Meijer in het Vlissingse weeshuis kreeg in 1616 toestemming om een weefgetouw te
laten maken om daarmee laken te weven. Pieter Roelandsen van Sierevelt in Sint Philipsland werkte als
timmerman en slager. Isaack Seloivre in Schoondijke was in de zomermaanden actief als wagenmaker.
Jacob Isaacksen, schoolmeester in Borssele, maakte bedsteden en meubels in het herenhuis, eigendom van
de ambachtsheerlijkheid.
Het combineren van lesgeven met dit soort handwerk kwam vanaf het eind van de zeventiende eeuw
steeds minder voor. In het weeshuis in Veere bijvoorbeeld waren de functies van schoolmeester en kleermaker gecombineerd. Toen in 1698 de functie vacant kwam, lukte het niet opnieuw iemand aan te stellen
die beide beroepen wilde uitoefenen en werd voortaan iemand benoemd die uitsluitend schoolmeester
was.377 Ook bij de dorpsschoolmeesters werd het combineren met andersoortig werk in de loop van de
achttiende eeuw minder. Schilderen bleef in het verlengde van schoonschrift daarentegen een bezigheid
die bij voorkeur aan schoolmeesters werd opgedragen. In de steden kwam dat niet meer voor. Daar werd
dit soort werk als regel gedaan door gespecialiseerde ambachtslui. Schilderen door schoolmeesters was
steeds vaker een vrije tijdsbesteding, ook voor dorpsschoolmeesters. Francois de Ridder, binnenvader van
het Burgerweeshuis in Zierikzee, had bij zijn overlijden in 1785 in een tafelkastje ‘fijn schildersgereedschap en verf met enige pleisterbeelden’. Martinus de Bruijne, binnenvader van het Armkinderhuis in
Zierikzee, tekende, net zoals Johannes Jansen, schoolmeester in Haamstede.

Auteur en vertaler
Bijverdiensten konden nog op andere manieren
worden gevonden, zoals met het schrijven van boeken. Schoolmeesters die auteur of vertaler waren
en waarvan de boeken werden uitgegeven, droegen hun werk op aan de bestuurders van het land,
het gewest of de steden, en schonken hun een of
meer exemplaren. Veelal werd dat beloond met
een gift of eventueel een geschenk. Zo kreeg Samuel de Swaef, schoolmeester in Middelburg, van
zijn stadsbestuur in 1619 120 gulden voor de uitgave van zijn Proef-stuck van de schryf-konste. Dit hoge
bedrag vond zijn oorzaak in de kostbare uitgave
met gegraveerde hoogstandjes op het gebied van
de schrijfkunst. De Staten van Zeeland gaven hem
voor negen exemplaren 50 gulden. Doorgaans waren de bedragen lager. Johannes de Swaef, een oudere broer van Samuel en eveneens schoolmeester
in Middelburg, droeg zijn in 1617 verschenen vertaling uit het Frans van het Tractaet van den eerlicken
staet der Christenen in hare cleedinghe van de hoogleraar Lambert Daneau op aan zowel Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland als aan het

Samuel de Swaef (Rijksmuseum, Amsterdam).

377 ZA, Godshuis Veere, inv.nr. 8 (29.4, 27.5, 10.6.1698).
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stadsbestuur van zijn woonplaats. Van de magistraat kreeg hij 36 gulden, van Gecommitteerde Raden 18
gulden.378
De magistraten voelden zich gevleid met een dergelijk eerbetoon. Dat dergelijke uitkeringen later
minder voorkwamen, vond slechts voor een deel zijn oorzaak in het feit dat Zeeuwse schoolmeesters minder publiceerden. Het kwam vooral door een terughoudend beleid van de overheid, te beginnen met de
Staten van Zeeland. Ook de steden werden terughoudend. In 1657 besloot het Middelburgse stadsbestuur
geen opdrachten van boeken meer aan te nemen. Alleen bij een rechtstreekse relatie waren de stadsbestuurders nog steeds welwillend. Zo kreeg Johannes Schild, rector van de Latijnse school in Vlissingen,
in 1651 50 gulden als tegemoetkoming in de kosten van het drukken van een beschrijving van de stad en
150 gulden als honorarium. In de achttiende eeuw beloonde de magistraat auteurs, waaronder Paulus de
Wind, lector van de Illustre School, met boeken of zilveren voorwerpen. Ook werd nog weleens een ‘verering’ gegeven als het om almanakken ging. De schoolmeester van Nieuwvliet, Jan Gillissen van Cruijningen, kreeg in 1662 van de magistraat van het Vrije van Sluis drie rijksdaalders voor de door hem vervaardigde en uitgegeven almanak. Bekend op dat terrein werd ook Andries van Luchtenburgh, schoolmeester
in Tholen van 1670-1684.379
Poëzie en proza werden beoefend in rederijkerskamers. Schoolmeesters waren vanaf de oprichting,
aan het eind van de vijftiende eeuw, actieve leden. Jacob Hermansen in Arnemuiden, Jasper Bernardts in
Scherpenisse, Johannes de Swaef en Arend Roggeveen in Middelburg waren rederijkers.380 Nadat de rederijkerskamers op het eind van de zeventiende en in het begin van de achttiende eeuw waren opgeheven of
te niet gingen, bleven onderwijsgevenden zich op poëtisch terrein begeven. Dat hadden ze ook los van de
rederijkerskamers gedaan. Gedicht werd door onder meer de schoolmeesters Pieter van Meldert en Samuel de Swaef in Middelburg, Anthoine en Henri Lancel in Zierikzee en Abraham van Overbeque in Domburg. Zeeuwse rectoren en conrectoren van Latijnse scholen schreven poëzie en proza, veelal in het Latijn.
Isaac Gruterus en Justus Liraeus waren daarvan in Middelburg voorbeelden. Mattheus Gargon, predikant
en rector in Vlissingen, was de schrijver van de Walcherse Arkadia (1715/1717), een werk over Walcheren in de
vorm van een samenspraak en een reisverslag, met talrijke historische bijzonderheden. Gargon schreef
het als tijdverdrijf en merkte in de voorrede op: ‘De boog kan immers by ons, zo weinig als bij anderen,
onophoudelijk gespannen staan’. Het klonk bijna als een excuus.381
In de achttiende eeuw vond menige schoolmeester tijd om zich te wijden aan poëzie. Schoolmeester
Isaäk du Flo schreef over zijn broer en collega Pieter: ‘hij was ook een Poëet en heeft verscheyde fraije
versjes en liedekens gemaakt’. Ook Isaäk zelf deed dat. Enkele schoolmeesters, zoals Jozias Moens in Middelburg, Adriaan de Vin te Sint Laurens en Hendrik de Zager in Zaamslag, zagen hun gedichten gedrukt.
Anderen stelden zich ermee tevreden die voor het nageslacht te noteren in een door hen bijgehouden register. Dat deed Jan Pauwelsen te Nieuwland, die in 1708 een gedicht schreef in het begraafregister van het
dorp.382 In al deze dichtwerken stonden het godsdienstige leven en morele aspecten nadrukkelijk op de
voorgrond. Het sloot naadloos aan bij hun werk op school.
In de achttiende eeuw traden rectoren en conrectoren als redenaars op. Zo sprak conrector Johannes
Casparus Schröder in 1713 in de Nieuwe Kerk te Middelburg over de Vrede van Utrecht. In 1772 sprak Didericus van Cruysselbergen en dichtte conrector Johannes Jacobus Wagenaar junior, beiden verbonden aan de
378 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 484 (7.11.1617), 486 (30.3.1620); Handschriftenverzameling, inv.nr. 847d (28.10.1617, 31.8.1619). Kesteloo,
‘Stadsrekeningen, V’, 76-77. Meertens, Letterkundig leven, 426-427, 459; Porteman en Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen, 256.
379 ZA, Handschriftenverzameling, Aanwinst 1960 nr. 17, inv.nr. 305 (lemma Dedicaties, 3.3.1657); Verz. Verheye van Citters, inv.nr. 54b;
Vrije van Sluis, inv.nr. 170 (30.12.1666). GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 5050 (1.4.1651). Meertens, Letterkundig leven, 428; Salman,
Populair drukwerk, 292, 396, 424; Zuidervaart, Van ‘konstgenoten’ en hemelse fenomenen, 60.
380 Van Dixhoorn, Lustige Geesten, 114, 134 ; Meertens, Letterkundig leven, 87, 425; Porteman en Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de
muzen, 327.
381 Gargon, Walchersche Arkadia, voorrede.
382 Van Driel en Uil, ‘De levensgeschiedenis van Isaäk du Flo’, 32, 38; Walraven en Polderdijk, Nieuw- en Sint Joosland, 54.
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Latijnse school in Vlissingen, naar aanleiding van de herdenking van het feit dat Vlissingen tweehonderd
jaar eerder de zijde van de Prins van Oranje had gekozen. Die redevoering en dit lofdicht, beide in het Latijn, verschenen in druk, evenals de oratie van Schröder.383
Onderwijsgevenden benutten hun kennis van andere talen als bijverdienste. George Allan, Engels
schoolmeester in Vlissingen, was vertaler Engels en Duits. De Franse schoolmeesters aldaar, Pierre Joly, Jaques Antoine Bourdon en Jaques Baptiste Payoud, waren eveneens vertaler, maar dan voor Frans en Duits.
Joly was al eerder als vertaler actief in zijn vorige woonplaats Middelburg. Casper Rahm, Hoogduits schoolmeester in Vlissingen, en Jan Goon, Luthers schoolmeester, waren vertaler Duits in Vlissingen respectievelijk Middelburg. Rector Reinier van Heemskerk te Zierikzee was translateur Latijn, Duits en Frans.

Wetenschapper en genootschapslid
Menige schoolmeester in Zeeland en Staats-Vlaanderen volgde de ontwikkelingen door boeken, kranten
en tijdschriften te lezen. De intensivering van de leescultuur in de tweede helft van de achttiende eeuw
hing nauw samen met de grote belangstelling voor de theologie, nieuwe vindingen op natuurwetenschappelijk terrein, politieke ontwikkelingen en een groeiende interesse in literatuur. Het ging vooral
om tijdschriften, romans en verhalen, geografie en reisbeschrijvingen, geschiedenis en natuurkunde.384
Soms stond in de woningen van dorpsschoolmeesters apparatuur voor het doen van waarnemingen.
Schoolmeester Jacobus Appel in Oosterland bezat in 1794 een koperen microscoop, een barometer en een
thermometer. Hij had tien planken met boeken in huis. Namen van schoolmeesters prijkten af en toe op
intekenlijsten van nieuwe wetenschappelijke boeken. Als lokale geletterden waren zij de voor de hand liggende personen om opmerkelijke zaken vast te leggen en waarnemingen te doen. Daarom was het schoolmeester Johannes Endhoven in Sint Philipsland die notities maakte van de walvis die in 1792 aanspoelde
in de Mosselkreek.385
Die leeshonger en nieuwsgierigheid om kennis te nemen van nieuwe denkbeelden werd gekanaliseerd door genootschappen, maatschappijen en leesgezelschappen. Om de wetenschappen op hoger peil
te brengen werd in Vlissingen in 1767 vanuit een Frans leesgezelschap een nieuw genootschap opgericht
in navolging van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Twee jaar later kreeg dit de aanduiding
van Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Dit richtte zich op de intellectuele en maatschappelijke elite en
schreef prijsvragen uit. Binnen het genootschap was aanvankelijk alleen de rector van de Latijnse school
in Middelburg lid, later vier Zeeuwse rectoren en een lector van de Illustre school. In de Verhandelingen
verschenen bijdragen van hoogleraren en lectoren van de Illustre school in Middelburg, van lectoren in
Vlissingen en Zierikzee en van rectoren in Vlissingen en Middelburg. Niet allen deden daaraan mee, hetgeen gold voor Adriaan Kluit, rector in Middelburg. Voor Franse en Nederduitse schoolmeesters was geen
plaats binnen het genootschap dat elitair wenste te zijn. Hun inbreng bij inzendingen op prijsvragen was
zeer beperkt. De verhandeling over werkverschaffing van de Franse kostschoolhouder Pierre François
Perrenoud uit Middelburg werd in 1799 bekroond met een zilveren penning. De Nederduitse en Franse
schoolmeester Bartoldus Renou uit Zierikzee kreeg in 1771 eveneens zilver voor zijn verhandeling over
dijk- en oevervallen. Beide penningen werden vanwege hun overlijden postuum uitgereikt. Weliswaar
maakte tenminste een dorpsschoolmeester een bijdrage gereed – over een waterstaatkundig onderwerp
– maar bekroond werd deze niet.386

383 Fortgens, ‘De Latijnse school te Vlissingen’, 55-56; Zuidervaart, ‘Bibliografie drukwerken Illustre School te Middelburg’, 29.
384 Mijnhardt, ‘Publieke belangstelling voor de natuurwetenschappen in Zeeland’, 209.
385 GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nr. 4790a (Inventaris boedel Jacobus Appel, 5.6.1794). ZA, Heerlijkheid Sint Philipsland, inv.nr. 4 (nr.
173, 5.9.1792). Uil, Sint Philipsland, 110; Zuidervaart, Van ‘konstgenoten’ en hemelse fenomenen, 396, 642, 644.
386 Van Benthem Jutting en Van Hoorn, ‘Job Baster’, 42; Kannegieter, ‘Lijst van Verhandelingen’, 129-135; Mijnhardt, ‘Wetenschapsbevordering’,
4-24, 49-50, 90-91; Trimpe Burger-Mekking, ‘Prijsvragen en conceptprijsvragen van het Zeeuwsch Genootschap’. 91-92, 94-95, 132
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De participatie in het Zeeuws Genootschap bleef vooral beperkt tot de politieke en intellectuele elite.
Dat betrof een zeer klein percentage van de bevolking. Rond 1780 was ongeveer 1 procent van de Walcherse
gezinnen hierbij betrokken. Weliswaar zou dit oplopen tot drie à vier procent omstreeks 1800, maar daarmee werd nog steeds slechts een beperkt deel van de samenleving bereikt. De verhoging was het gevolg
van de groeiende deelneming van de gezeten burgerij als gevolg van de verminderde participatie van de
elite.387 Maar ook van deze nieuwe instroom maakten onderwijsgevenden, afgezien van docenten aan de
Illustre school en de Latijnse scholen, geen deel uit. Franse en Nederduitse schoolmeesters waren vooral
toeschouwers in het wetenschappelijke discours. Beter vertegenwoordigd waren ze in de locale leesgezelschappen.
Meer perspectief bood de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en dat vanwege het feit dat deze zich
meer dan andere organisaties op het onderwijs richtte. Het ‘Genootschap van Kunsten en Wetenschappen:
Tot Nut van ’t Algemeen’, zoals de Maatschappij aanvankelijk heette, werd in 1784 opgericht in Edam. Aan
de wieg stond de doopsgezinde predikant Jan Nieuwenhuyzen. Het was zijn zoon, de arts Martinus, die
de drijvende kracht achter deze organisatie werd. Hij had een deel van zijn jeugd in Aardenburg doorgebracht, een van de plaatsen waar zijn vader predikant was. Verbetering van het onderwijs en volksverlichting waren de doelen. Anders dan de overige genootschappen wilde het Nut die doelen zelf aanpakken
en uitwerken. Het Nut ontwikkelde zich aan het eind van de achttiende eeuw tot de grootste culturele
organisatie in de Republiek wat sterk gestimuleerd werd door de politieke en sociaal-economische ontwikkelingen. Binnen het Nut was het de gezeten burgerij, die de dienst uitmaakte. Vanwege het laagdrempelig karakter telden de departementen van het Nut onder hun leden Franse en Nederduitse schoolmeesters. Zij waren echter niet in de besturen vertegenwoordigd. Dat gold wel voor rector Casper Johann
Wenckebach en zijn opvolger Willem Jan Zillesen. Zij waren bestuurslid en secretaris van het Middelburgse departement. Gerardus van Kooten, leraar Grieks en Latijn in Vlissingen, was secretaris van het
daar gevestigde departement.388

4.10 Inkomen
Rectoren, conrectoren en preceptoren
De rectoren van de Latijnse scholen in de grote steden waren de best betaalde onderwijsgevenden. De magistraten betaalden hen uit de stadskas relatief grote bedragen omdat zij een Latijnse school op prijs stelden en omdat die van belang was voor de zonen van de elite. In de tabel op de volgende pagina is te zien dat
de meeste salarissen in de eerste helft van de zeventiende eeuw werden opgetrokken. Honderd jaar later
werden de traktementen opnieuw, maar dan in bescheiden mate, verhoogd en in de tweede helft van de
achttiende eeuw was dat alleen in Middelburg en Goes het geval.389 Door de salarissen op een hoger niveau
te brengen, konden bekwame rectoren worden aangetrokken.

387 Mijnhardt, ‘Publieke belangstelling voor de natuurwetenschappen’, 209, 216, 223; Rottier, Historisch bewustzijn in beeld, 37-40.
388 Helsloot, Martinus Nieuwenhuyzen, 15-16; Mijnhardt, ‘Het Nut en de genootschapsbeweging’, 189-197; Mijnhardt, ‘Publieke belangstelling
voor de natuurwetenschappen’, 215; Mijnhardt, ‘Wetenschapsbevordering’, 62; Nagtglas, Geschiedenis van het Middelburgsch Departement,
12-13, 76-78, 91; Neele, De ontdekking van het Zeeuwse platteland, 51-54, 175.
389 Een soortgelijke trend is ook elders gesignaleerd. Bastiaanse et al (red.), ‘Tot meesten nut ende dienst van de jeught’, Een onderzoek naar
zeventien Gelderse Latijnse scholen, 30, 52, 104, 142, 276; Esseboom, Minerva Dordracena, 147, 223; Frijhoff et al, Tempel van hovaardij. Zes
eeuwen Stedelijk Gymnasium Haarlem, 31.
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Tabel 18: Traktementen van de docenten van de Latijnse scholen, 1578-1801.390

Middelburg
Zierikzee
Vlissingen
Goes
Tholen
Veere
Hulst

1600
500
120
100
200

1625
800
500
150
360
260
300

1650
800
500
600
600
100
290

1675
800
500
400
450
180
150

1700
800
500
400
500

1725
900
560
500
584

1750
800
560
250
750

150
300

60
0

0

1775
1200
560
700
700

1800
1030
560
300

De tabel geeft geen volledig beeld van de inkomens omdat daarin alleen het traktement uit de stadskas is
verwerkt. De rectoren kregen daarnaast schoolgeld, hadden kostleerlingen en genoten vaak emolumenten. Het belangrijkste emolument was het gratis bewonen van het schoolgebouw. Het totaal aan emolumenten kon de functie bijzonder aantrekkelijk maken. De rector in Zierikzee spande daarmee de kroon.
Weliswaar bedroeg zijn traktement slechts 500 gulden, maar hij kreeg daarnaast van de stad 3 lasten turf,
4000 eikenhouten, 16 steen kaarsen, een gratis woning, vrijstelling van accijns op bier en wijn en een
nieuwjaarsgift van fl. 60.391 Het salaris van de Zierikzeese rector was in de zeventiende eeuw nagenoeg
gelijk aan dat van zijn Goese collega, maar diens emolumenten waren minder. In 1730 werd het salaris van
de rector in Goes verhoogd tot 750 gulden maar tegelijkertijd vervielen zijn emolumenten aan brandstof
die bestonden uit twee lasten turf en twee vadem hout.392 Daardoor is het verschil tussen de salarissen van
beide rectoren minder groot dan de tabel suggereert.
In de Latijnse scholen van Middelburg, Zierikzee, Goes, Veere, Vlissingen en Hulst waren naast de rector ook, zij het in enkele gevallen in een beperkte periode, conrectoren werkzaam en, met uitzondering
van Zierikzee, Veere en Hulst, ook preceptoren. De traktementen van de conrectoren lagen vaak 100 tot
250 gulden onder die van de rector en in gelijke mate verschilden de salarissen van de preceptoren van die
van de conrectoren. Maar het kon ook beduidend minder zijn waardoor de conrector ongeveer de helft
verdiende van wat de rector ontving en hetzelfde gold voor de preceptor ten opzichte van de conrector.393
Vooral de onderlinge taakverdeling gaf aanleiding tot deze verschillen.
Het middel van traktementsverhoging werd ingezet als een getalenteerde docent dreigde weg te gaan.
In 1747 werd de Middelburgse preceptor Walradus Prumers ‘beroepen’ als conrector in Dordrecht op een
traktement van 700 gulden per jaar. De magistraat verhoogde het traktement van 600 gulden met 100 gulden zodat hij voor Middelburg behouden bleef. Een vaker gebruikt middel werd de aanstelling tot lector
of hoogleraar aan de Illustre school met het daaraan verbonden honorarium. Ook werd wel bij voorbaat
een lectoraat gegeven om de kandidaat over te halen de functie aan te nemen. Adriaan Kluit werd in 1769
op een salaris van 1000 gulden benoemd tot rector in Middelburg en tevens tot lector welsprekendheid
en Grieks aan de Illustre school op een traktement van 200 gulden. Nadat Kluit in 1776 had bedankt voor
het rectoraat in Haarlem werd hij in dezelfde vakken benoemd als professor en kreeg hij het bijbehorende traktement van 315 gulden. Kluit was daarmee de best betaalde rector in Zeeland. Als tegenprestatie
moesten openbare lessen worden gegeven. Dat was ook het geval met de lectoraten die de stadsbesturen
van Zierikzee, Goes en Vlissingen instelden en waarmee hun rectoren werden beloond. Degenen die ver-

390 Deze tabel en de volgende werden samengesteld aan de hand van de resoluties van de betreffende steden, aangevuld met informatie uit
de stadsrekeningen, en voor wat betreft Middelburg aan de hand van Kesteloo, ‘Stadsrekeningen’ en Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium.
Tweede-Vierde tijdvak’. De overige Latijnse scholen zijn niet opgenomen omdat ze geen lang leven beschoren waren.
391 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nrs. 13 (8.7.1710), 43 (30.10.1781).
392 GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 18 (1.11.1683), 26 (1.4.1730). Een vadem was een stapel hout, meestal van 6 voet hoog en 6 voet breed.
Verhoeff, De oude Nederlandse maten en gewichten, 128.
393 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 5050. Boekzaal der geleerde wereld, 1784 september, 361.
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bonden waren aan een Latijnse school hadden nog een extra voordeel. Bij hun benoeming kregen zij vaak
hun verhuiskosten vergoed of een tegemoetkoming daarin. De hoogte ervan hing af van de afstand. Het
waren bedragen variërend tussen de 25 en 250 gulden.394
In landelijk opzicht sloegen de salarissen van de best betaalde docenten, die van de Latijnse school in
Middelburg, geen slecht figuur. Op het eind van de achttiende eeuw behoorden de rector, de conrector
en de preceptor in de Zeeuwse hoofdstad tot de top tien in de Bataafse Republiek waar het ging om het
salaris dat zij van hun stadsbestuur kregen. Na Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leiden en Utrecht
volgden een aantal steden waarvan de rectoren iets meer dan 1000 gulden verdienden: Dordrecht, Gouda,
Middelburg en Zwolle. Daarna kwamen Deventer, Groningen, Haarlem, ’s-Hertogenbosch en Delft waar
de rectoren 1000 gulden per jaar kregen. Ook de salarissen van de Middelburgse conrector en de preceptor
behoorden tot de top.395
Voor het onderwijs was schoolgeld verschuldigd. In de Latijnse scholen werd dat aangeduid als het minerval. In de tweede helft van de achttiende eeuw werden de laagste tarieven gehanteerd in Goes en Vlissingen (fl. 18 en fl. 19,80 per jaar), de hoogste in Middelburg en Zierikzee (circa fl. 40 en fl. 42,40 per jaar). Deze
laatste tarieven waren hoog, ook in landelijk opzicht. Bij een groot aantal leerlingen was het minerval een
belangrijk onderdeel van de inkomsten van de rectoren, de conrectoren en de preceptoren, die dit onderling verdeelden. Zo werd in 1651 te Middelburg bij een getal van 100 leerlingen het minerval becijferd op
1200 gulden. Op grond van het reglement van 1703 was daarvan 2/15 deel voor de rector en 8/15 deel deelde
deze met de andere twee docenten. Het resterende derde deel was voor de aanschaf van prijsboeken. Door
de terugloop van het aantal leerlingen vanaf het laatste kwart van de zeventiende eeuw – in Middelburg
waren in 1703 nog maar 39 leerlingen - werden de inkomsten uit het minerval aanzienlijk minder.396
De inkomsten van kostleerlingen kwamen geheel ten goede aan de rector. Onderscheid werd gemaakt
tussen de hele en de halve kost. De Latijnse scholen waren als regel voldoende groot om leerlingen een
slaapplaats te geven wat met leerlingen in de hele kost het geval was. Leerlingen in de halve kost bleven
alleen eten. Het kostgeld bedroeg in Middelburg in 1778 350 gulden per jaar voor de hele kost waarbij
nog 40 gulden kwam voor het naaien, stoppen en wassen. De halve kost bedroeg 200 gulden per jaar. In
Zierikzee was het tarief omstreeks 1780 voor de hele kost 300 gulden per jaar en 36 gulden voor het naaien,
stoppen en wassen. Uit die bedragen wordt duidelijk dat het voor de rectoren bijzonder aantrekkelijk was
om kostleerlingen te hebben. Van rector Adriaan Kluit in Middelburg is bekend dat hij ten tijde van zijn
vertrek in 1778 veertien kostleerlingen had.397 Hoewel we niet weten hoeveel er daarvan in de hele en halve
kost waren, is duidelijk dat het om een aanzienlijk bedrag ging.

Nederduitse en Franse (stads)schoolmeesters
Stadsschoolmeesters waren zij die een honorarium en emolumenten van de stad ontvingen, in tegenstelling tot hun collega’s in diezelfde plaats. Middelburg maakte daarop een uitzondering. Het stadsbestuur
beperkte zich tot het financieel steunen van hun Latijnse en Illustre school en van het Franse onderwijs.
Deze stad, de grootste van Zeeland, had een groot aantal potentiële leerlingen. Veel leerlingen betekende
dat de schoolmeesters voldoende inkomen uit de schoolgelden konden hebben waardoor overheidssteun
niet nodig werd geacht. Ook buiten Zeeland werd door sommige stadsbesturen een identiek beleid gevoerd.398

394 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 849.7 (7.1.1747). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, in.nr. 33 (29.12.1761). Voegler,
‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 446-447, 452; Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, VI’, 58; Idem,’IX’, 128-132.
395 Boekholt, De onderwijsenquête van 1799, 18-51.
396 Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 244-247, 250, 399. Zie bijlage 5 voor deze en andere schoolgeldtarieven.
397 Van Driel, ‘De waarde van het verleden’, 78.
398 De Booy, Kweekhoven der wijsheid, 138-139; Esseboom, Onderwysinghe der jeught, 179, 305.
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De overige stedelijke besturen in Zeeland en Staats-Vlaanderen steunden het Nederduitse onderwijs
in financiële zin met als doel om kwalitatief goed onderwijs mogelijk te maken. Dat was in de vorm van
een toelage uit de stadskas. Veere deed dat in ieder geval vanaf 1586, Goes vanaf 1601, Zierikzee vanaf 1625.
In Tholen bestond deze gewoonte al voor de Reformatie. Als laatste ging ook het stadsbestuur van Vlissingen in 1797 ertoe over om een honorarium ter beschikking te stellen na aandrang van het Comité van
Publiek Onderwijs, die dit als enige mogelijkheid zag om een schoolmeester van voldoende kwaliteit aan
te trekken.399 Dit honorarium diende als basisinkomen dat aangevuld werd met de schoolgelden en soms
toelagen uit andere bronnen. Zierikzee kende vanaf de zeventiende eeuw niet een maar twee Nederduitse
stadsschoolmeesters en ook Goes had, zij het niet onafgebroken, eenzelfde aantal. In Tholen betaalde de
magistraat ook het traktement voor de ondermeester als deze nodig was in verband met het aantal leerlingen.
Het Franse onderwijs werd vanaf de jaren tachtig van de zestiende eeuw op identieke wijze begunstigd. Steun werd vooral gegeven om het leren van de Franse taal binnen de stad mogelijk te maken.400
In de achttiende eeuw kreeg dit beleid een vervolg door financiële steun te verlenen voor de vestiging
van Franse kostscholen voor zowel jongens als meisjes. Vooral in de tweede helft van de achttiende eeuw
werden de traktementen van Franse schoolmeesters in de grote steden fors verhoogd waardoor zij hun
Nederduitse collega’s achter zich lieten. Dat was ter begunstiging van het Frans kostschoolonderwijs voor
de kinderen van de elite.
Andersoortige steun kon worden gegeven door het gratis beschikbaar stellen van een pand als school
annex woning, zoals bij de Nederduitse stadsschoolmeesters in Tholen en Veere het geval was en in Goes
bij de eerste Nederduitse stadsschoolmeester. In Zierikzee echter moesten de beide Nederduitse stadsschoolmeesters zelf in hun huisvesting voorzien. Ook bij de Franse stadsschoolmeesters waren er soortgelijke verschillen. Soms werd, in plaats van gratis huisvesting, een bedrag gegeven voor huishuur. Een
dergelijke uitkering was vaak niet dekkend om de huur te betalen maar gold als een tegemoetkoming.
Zo kreeg de Franse schoolmeester in Veere in 1694 van de stad 50 gulden als jaarlijkse toelage. Aan huur
moest hij aan de stad 180 gulden per jaar betalen voor het huis in de Kerkstraat. Overigens mocht zo’n
vergoeding aan huishuur naar eigen inzicht worden besteed, ook voor de aankoop van een eigen pand.
Steun werd ook gegeven in de vorm van turf of hout als brandstof voor de winter. Vaak werd vrijstelling
van stedelijke accijnzen op bier en wijn verleend. Kleine steden kozen soms voor andere emolumenten. In
Brouwershaven kreeg de schoolmeester jaarlijks twee tonnen farobier en een vrije zitplaats in de kerk voor
zijn echtgenote. Stadsschoolmeesters werden ontzien ten aanzien van heffingen. In Zierikzee hoefden zij
niet de zes gulden te betalen die anderen verschuldigd waren voor hun toelating als schoolmeester en de
jaarlijkse verlenging.401 Een andere vorm van begunstiging was om hen vrij te stellen van wachtdiensten
of van de inkwartiering van soldaten. De meest aantrekkelijke nevenfunctie voor een stadsschoolmeester
was die van voorzanger waardoor hij de daaraan verbonden toelage uit de geestelijke goederen ontving,
waarover hierna meer. Tot slot kregen stadsschoolmeesters vaak een vergoeding voor hun verhuiskosten.
De traktementen, die de stadsbesturen beschikbaar stelden, stegen in de meeste plaatsen in de loop
van de tijd. In de volgende tabel zijn de totalen opgenomen van de salarissen die in 1700 en in 1800 ten
laste kwamen van de Zeeuwse steden.

399 ZA, Stad Veere, nrs. 174 (21.2.1610), 361. GA Tholen, Stad Tholen, nr. 189. GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2931 (2, 31.10.1797), 2939
(14.10.1797).
400 Veere: 1586, Arnemuiden: 1589, Tholen: 1594, Middelburg (Franse schoolvrouw): 1648. ZA, Stad Veere, nr. 78 (24.2.1586). GA Tholen, Stad
Tholen, nr. 207. Kesteloo, Arnemuiden, 309 (1589); Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, VI’, 59.
401 ZA, Stad Veere, nr. 9 (2.1, 16.2.1694). GA Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven, inv.nrs. 2 (14.2.1633), 18 (24.7.1753); Stad Zierikzee,
nr. 14 (13.3.1716).
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Tabel 19: Salarissen uitbetaald door de stadsbesturen in Zeeland in 1700 en 1800.

Middelburg 1700
Middelburg 1800
Zierikzee 1700
Zierikzee 1800
Vlissingen 1700
Vlissingen 1800
Goes 1700
Goes 1800
Tholen 1700
Tholen 1800
Veere 1700
Veere 1800

Latijnse scholen

Nederduitse scholen

800
1030
500
560
400
300
500
0
0
0
150
0

200
450
0
200
120
280
250
250
160
100

Franse scholen voor
jongens (en meisjes)

Franse scholen voor
meisjes

660
324
300
150
300
0
325
0
168
50
265

760
150
200
0
0
0
200

Weliswaar stegen de uitgaven maar niettemin waren er regelmatig fluctuaties als gevolg van het feit dat
bij bezuinigingen de salarissen en emolumenten niet werden ontzien. Zo werd in 1702 het traktement van
de Nederduitse stadsschoolmeester in Veere verlaagd van 150 gulden naar 100 gulden. Zijn toelage voor
turf van 10 gulden werd afgeschaft. Aan de andere kant investeerden stadsbesturen om het onderwijs te
begunstigen. Het stadsbestuur van Zierikzee besloot in 1752 een woning ter beschikking te stellen aan de
Franse schoolmeester en datzelfde werd gedaan in 1783 voor de Franse kostschoolhoudster. Het honoreren op basis van het aantal leerlingen vond alleen in Veere toepassing. Daar kreeg de Franse schoolmeester
vanaf 1768 zeven gulden voor elk kind dat minstens acht maanden zijn school bezocht. Als traktement
kreeg hij slechts 24 gulden, vermeerderd met 30 gulden voor brandstof. In 1776 werd de honorering gewijzigd in een kwart rijksdaalder per leerling en per maand. Later kreeg deze weer een vast traktement.402
Ook in de meeste kleine steden kregen de stadsschoolmeesters traktementen. De honorering van
de Nederduitse schoolmeesters was als volgt: Aardenburg en Hulst 48 gulden, Arnemuiden en Sas van
Gent 50 gulden, IJzendijke 100 gulden, Brouwershaven en Terneuzen 120 gulden, Sluis 170 gulden, Sint
Maartensdijk 174 gulden en Axel 180 gulden. Menige schoolmeester had ook toelagen uit andere kassen
waardoor hij zijn vaste inkomsten zag aangevuld. Zo besloot de kerkenraad van de Waalse gemeente te
Aardenburg in 1786 de Franse schoolmeester een jaarlijks bedrag van 50 gulden te geven. De Nederduitse
schoolmeester van Aardenburg was de onbetwiste koploper onder zijn collega’s. Hij ontving als stadsschoolmeester en klokluider uit de stadskas 48 gulden, uit de kerkelijke kas kreeg hij als voorzanger, koster en klokluider fl. 279,60 en ten slotte 166 gulden voor het schoonhouden van de Nederduitse en Waalse
kerken. Daarmee had hij fl. 493,60 per jaar aan vaste inkomsten. Inclusief de schoolgelden kwam zijn
jaarlijkse inkomen uit op 700 gulden. Tegenover dit bedrag stond het feit dat hij bij zijn aanstelling als
schoolmeester een recognitie van 100 gulden moest betalen en als schoonmaker van de kerken 60 gulden.
Recognities, die betaald moesten worden door rectoren en Franse en Nederduitse schoolmeesters bij hun
aanstelling, kwamen overigens ook voor in Middelburg, Veere, Vlissingen en Zierikzee. Van de Franse
schoolmeesters ontving die van Middelburg het meest. Hij kreeg van de stad 660 gulden waarin begrepen
een bedrag voor huishuur en een vergoeding voor de stedelijke imposten op bier en wijn. Waarschijnlijk
verschilde dat effectief nauwelijks van wat zijn collega in Goes ontving. Hij kreeg 525 gulden, twee las-

402 ZA, Stad Veere, nrs. 11 (4.2.1702), 44 (15.6, 6.7.1776), 464 (Stadsrekening 1799/1800); Scholarchen Veere, Resoluties (17.10.1768). GA
Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nrs. 27 (20.5.1752), 44 (11, 14.2.1783).
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ten turf en vrijstelling van de stedelijke imposten op bier en wijn en had bovendien gratis huisvesting.403
De Nederduitse schoolmeesters in Biervliet, Domburg, Oostburg, Philippine, Sint Anna ter Muiden en
Westkapelle kregen geen salarissen van hun stadsbesturen. Dat gold ook voor de Franse schoolmeester in
Oostburg.
De salarissen vormden voor de betrokkenen een basisinkomen dat zij moesten aanvullen met andere inkomsten maar vooral door middel van de school- en kostgelden. Van deze gelden waren de overige
schoolmeesters in de steden, die geen traktement van de stadsbesturen kregen, voor het grootste deel afhankelijk. Het schoolgeld werd betaald door de ouders of voogden van de leerlingen. De baten moesten
de onderwijsgevenden stimuleren tot goed en deugdelijk onderwijs. Of, zoals de Franse schoolmeester in
Arnemuiden in 1607 werd voorgehouden door de magistraat: ‘de beste neringhe ende meeste toevlucht
van scholieren moet commen uuytte beste onderwijsinghe ende instructie der kinderen’.404
Om de schoolmeesters te beschermen werden in schoolreglementen betalingsregelingen vastgelegd.
Kinderen die voor een bepaalde termijn waren aangenomen, moesten, als ze voortijdig vertrokken, het
volledige schoolgeld of een deel daarvan betalen. Dat betekende bijvoorbeeld dat het gehele maandgeld
verschuldigd was, ook al waren de kinderen slechts vier of vijf dagen naar school geweest. Bovendien
mochten schoolmeesters alleen een kind aannemen als de eventuele schuld aan de vorige meester was
betaald. Nalatige schoolmeesters werden beboet. Deze bepalingen, die ook golden voor kleine kinderscholen, waren vastgelegd in de schoolreglementen van Middelburg, Zierikzee, Goes, Veere en Vlissingen
en in dat van de Staten-Generaal.
Aanvankelijk waren de onderwijsgevenden vrij in het bepalen van de hoogte van het schoolgeld. Vanaf
het eerste kwart van de zeventiende eeuw werden in de schoolreglementen tarieven opgenomen of op
andere wijze vastgelegd waaraan alle Nederduitse schoolmeesters en schoolvrouwen zich hadden te houden. Het eigenmachtig afwijken of verhogen van deze tarieven was verboden. Was er geen tarievenregeling, dan gold de ongeschreven regel dat de schoolmeesters zich conformeerden aan wat gebruikelijk was.
Schoolmeesters die dit algemene gebruik naast zich neerlegden en een hoger bedrag vroegen, konden
rekenen op een berisping. Daarentegen moesten schoolmeesters inschikkelijk zijn ten aanzien van ouders
die niet het volle tarief konden betalen. Ook moesten ze op een billijke wijze rekenen. Zo was het verboden vier weken als een maand te beschouwen want daardoor betaalden ouders effectief dertien in plaats
van twaalf maanden schoolgeld.405
De tarieven in de Zeeuwse steden en op het platteland zijn in de loop van de zeventiende en de achttiende eeuw niet of slechts in beperkte mate verhoogd.406 Op de Nederduitse scholen kostte leren lezen als
regel vier of eventueel zes stuivers, schrijven zes of acht stuivers en rekenen tien of twaalf stuivers, alles
per maand. De tarieven tussen de eilanden weken in geringe mate van elkaar af. Alleen op Walcheren was
het leesonderwijs duurder: zes stuivers, terwijl dit elders in Zeeland veelal vier stuivers was. In een aantal
plaatsen op Walcheren kostte het rekenonderwijs meer, vaak twintig stuivers.407 De verschillen tussen de
schoolgeldtarieven in de steden en op het platteland waren gering. Was dat het geval dan waren de tarieven
in de steden hoger. In Vlissingen bijvoorbeeld waren de tarieven: lezen zesenhalve stuivers, schrijven veer-

403 NA, Staten-Generaal, inv.nrs. 9755, 9864, 10097, 10446, 10815, 11055 (Rekeningen Steden Aardenburg, Axel, Hulst, Sas van Gent, Sluis,
Terneuzen, 1792/1793); Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 299 (Brief stad Middelburg, 25.5.1799). ZA, Stad Veere, nr. 222 (Brief
van Pieter Sohier, 12.3.1772); Hervormde gemeente te IJzendijke, inv.nr. 130. GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 37 (23.11.1779). GA Sluis, Stad
Aardenburg, inv.nr. 12 (9.1.1764, 22.1.1770). Boekholt, De onderwijsenquête van 1799, 309-327; De Hullu, ‘Het kerkelijk leven’, 89; Kesteloo,
‘Stadsrekeningen, IX’, 133.
404 ZA, Stad Arnemuiden, inv.nr. 17 (23.1.1607).
405 GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nrs. 5 (19.12.1701), 7 (26.8.1720); Stad Oostburg, inv.nr. 2 (16/20.12.1677). ZA, Stad Veere, nr. 27 (14.4.1753,
16.1.1754); Hervormde gemeente te Groede, inv.nr. 1 (25.2.1662, 25.4.1667); Hervormde gemeente te Oostburg, inv.nr. 2 (7.5.1707)..
406 Zie voor de tarieven van de schoolgelden bijlage 5. De tarieven sloten grosso modo aan bij die elders werden gehanteerd. Boekholt en
De Booy, Geschiedenis van de school , 24; Esseboom, Onderwysinghe der jeught, 176, 305, 308.
407 20 stuivers in Gapinge, Kleverskerke, Oost-Souburg, Ritthem, Veere en West-Souburg, 22 stuivers in Vlissingen.
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tien stuivers en rekenen tweeentwintig stuivers. In Zierikzee was dat respectievelijk zes, twaalf en twintig
stuivers terwijl voor zingen twintig stuivers werd betaald. Zijn van de meeste Zeeuwse plaatsen de schooltarieven bekend, in Staats-Vlaanderen is dat in veel mindere mate het geval. Uit de bekend geworden cijfers
kan worden geconcludeerd dat de tarieven vermoedelijk op hetzelfde niveau lagen als in Zeeland.
Vanaf de achttiende eeuw werd les in zingen gegeven. De tarieven daarvoor weken sterker van elkaar af
dan bij de andere vakken en lagen vaak zelfs iets hoger dan rekenen. De meest gehanteerde tarieven voor
dat zangonderwijs waren twaalf of twintig stuivers. Overigens werd zingen niet op alle scholen gegeven.
Wie andere vakken wilde leren, zoals het landmeten of de stuurmanskunst, maakte over de kosten afspraken met de leermeester. Die afspraak kon leiden tot een bedrag dat ineens werd betaald of per maand.408
Uit de spaarzame gegevens over tarieven op kleine kinderscholen voor het leren van de letters van het
alfabet, het spellen, het lezen en, voor de meisjes, het breien, is af te leiden dat deze op hetzelfde niveau
lagen als bij die van de Nederduitse scholen.
De tarieven van de Franse scholen sloten aanvankelijk ook aan bij die van de Nederduitse schoolmeesters maar werden in de loop van de tijd sterker verhoogd wat samenhing met het gewijzigde karakter
van dit onderwijs. Vanaf het midden van de achttiende eeuw werden op de meeste Franse scholen eenheidsprijzen gehanteerd. Niet langer was het vak uitgangspunt maar het onderwijs als geheel. Op het
eind van de achttiende eeuw golden in de Zeeuwse steden tarieven die varieerden van 40 tot 53 stuivers
per maand. Franse scholen telden als regel kostleerlingen. Bij de Nederduitse schoolmeesters was dit
veel minder het geval. In de bepaling van het kostgeld, waarin het schoolgeld was begrepen, waren de
schoolmeesters vrij. Vanaf het tweede kwart van de achttiende eeuw werden afspraken gemaakt tussen de
stadsbesturen en de Franse schoolmeesters en schoolvrouwen hoe hoog het kostgeld zou zijn. Ook daar
werd onderscheid gemaakt tussen de hele kost en de halve kost. De tarieven in de Franse kostscholen voor
jongens (en meisjes) liepen in de loop van de tijd op. In Veere bijvoorbeeld bedroeg het tarief voor de hele
kost in 1727 168 gulden en voor de halve kost 100 gulden. In 1755 waren die bedragen gestegen tot 273 en
117 gulden. Soms moest extra worden betaald voor het wassen en naaien.
Ten slotte hadden de schoolmeesters inkomsten uit de verkoop van leermiddelen. Voor hun onderwijs
hadden de kinderen schoolboeken, papier, pennen en inkt nodig. Het was regel dat de schoolmeester deze
schoolwaren bij een boekhandelaar bestelde en met winst aan de ouders verkocht. Een plicht om dit bij de
meester te kopen was er echter niet. Schoolbenodigdheden mochten ook elders gekocht worden. Schoolboeken gingen bovendien vaak een tweede of derde leven tegemoet bij de kinderen of kleinkinderen van
ouders die daar zelf uit hadden geleerd. In plaatsen waar geen boekhandelaar was gevestigd, verkocht de
schoolmeester ook aan particulieren of instanties. Zo leverde de Nederduitse schoolmeester in Oostburg
ieder jaar zeventien boeken schrijfpapier en een bos pennen aan de magistraat.409
In de steden kon deze verkoop fricties opleveren met de boekhandelaren die zich in hun nering bedreigd voelden. Zo klaagde boekverkoper Jan de Maker in Veere in het begin van de zeventiende eeuw bij
de magistraat over de verkoop van boeken door de schoolmeester waardoor hij een ‘heel soper nerenge’
had. Dit kwam vooral omdat de schoolmeesters de leermiddelen niet altijd inkochten bij de boekverkopers in hun woonplaats. Ze konden die elders bestellen of kopen bij een leurder. In Middelburg leidde dit
tot botsingen met het boekdrukkers-, boekverkopers- en boekbindersgilde dat zich beriep op zijn monopolie. De magistraat zag zich bij herhaling genoodzaakt regelend op te treden. In 1707 volgde een verbod
voor de leden van het schoolmeestersgilde om nog langer leermiddelen te verkopen. In 1756 werd dat
genuanceerd door dit te beperken tot boeken en papier. Pennen en inkt, en vanaf 1791 ook papier, mochten
ze wel verkopen mits ze die betrokken van de plaatselijke boekhandelaren. In Vlissingen was al in 1603

408 Colijnsplaat, 1770.
409 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 320 (nr. 279, 1603). GA Sluis, Stad Oostburg, inv.nr. 6 (22.10.1759).
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een oplossing gevonden door de bepaling dat de schoolmeesters de boeken, het papier en de pennen tegen
dezelfde prijs moesten leveren als de boekhandelaren. In Zierikzee en Goes – in die laatste plaats gold
aanvankelijk ook een verbod – waren alle onderwijsgevenden verplicht hun leermiddelen in de stad in te
kopen. Zij mochten die uitsluitend tegen de gebruikelijke prijzen doorverkopen aan hun leerlingen.410

Nederduitse en Franse schoolmeesters op het platteland
Alvorens we ingaan op het inkomen van de schoolmeesters op het platteland staan we stil bij de traktementen uit de geestelijke goederen.411 Deze toelage was op de eerste plaats bedoeld voor het voorzingen en
voorlezen in de kerk. Daarom werd deze alleen door schoolmeesters in de grote steden genoten voor zover
zij voorzanger waren.412 Voor de schoolmeesters in de kleine steden en op het platteland, die als regel tevens voorzangers waren, vormde dit traktement een belangrijk deel van hun inkomsten. Schoolmeesters
in kleine plaatsen, waar geen kerk was, kregen ook een uitkering uit deze geestelijke goederen.
Aanvankelijk, in het laatste kwart van de zestiende eeuw, waren Gecommitteerde Raden, die veelal
moesten beslissen op deze verzoeken, weinig eenduidig in hun beslissingen ten aanzien van de hoogte
van de traktementen. Enkele voorbeelden: de schoolmeester van Zoutelande kreeg in 1578 een traktement
toegekend van 100 gulden per jaar. Twee jaar later kreeg de schoolmeester van Oost- en West-Souburg 60
gulden en die van Grijpskerke, Koudekerke, Nieuwerkerk en Oosterland ieder 50 gulden. In 1581 kreeg de
meester van Domburg 100 gulden en die van Bruinisse in 1584 50 gulden. Aan de schoolmeester van Ouwerkerk werd daarentegen in hetzelfde jaar 72 gulden toegekend. Het gevolg was dat door dit inconsistente beleid er onverklaarbare verschillen ontstonden. Ook Gecommitteerde Raden zelf raakten de draad
kwijt als het ging om de hoogte van de uitkeringen.413
Daar kwam nog bij dat naar aanleiding van verzoeken van de kerkenraad al of niet in samenwerking
met het dorpsbestuur, maar ook wel op initiatief van de schoolmeester, gages werden verhoogd. Een
verzwaring van hun taak was een vaak gebruikt argument. Zo werden in 1590 de traktementen van de
schoolmeesters van Gapinge en Serooskerke (Walcheren) verhoogd van 50 tot 72 gulden in verband met
het bedienen van het kostersambt en het luiden van de klok. Een ander argument waren de plaatselijke
omstandigheden. De schoolmeester van Elkerzee kreeg in 1588 12 gulden per jaar erbij ‘overmits het een
seer aerme plaetse is’. Veel verzoeken tot verhoging werden afgewezen of gehonoreerd met eenmalige
bedragen. In andere gevallen, wanneer de motivatie steekhoudend was, werden de verzoeken voor een
deel ingewilligd. Cornelis Mattheeusz., de schoolmeester van Westkapelle, vond in 1583 dat hij recht had
op hetzelfde traktement als zijn collega te Domburg. Dit op grond van het feit dat Westkapelle evenals
Domburg een stad was. Bovendien woonden in Westkapelle meer mensen dan in Domburg. Gecommitteerde Raden waren gevoelig voor deze argumenten en verhoogden het traktement van 50 naar 72 gulden.
Daarmee bleef de gage nog altijd onder die van de schoolmeester van Domburg, die 100 gulden ontving. In
1620 werd de gage van de schoolmeester van Westkapelle alsnog verhoogd tot 100 gulden.414
Uiteindelijk ontstond op de Zeeuwse eilanden, met uitzondering van Zuid-Beveland, de situatie dat
de meeste schoolmeesters-voorzangers een bedrag van honderd gulden per jaar kregen, maar de weg er-

410 ZA, Stad Veere, nr. 2037; Handschriftenverzameling, inv.nrs. 847k (25.10.1664), 851a (359, 4.9.1677; 361, 18.1.1755, 17.1.1756), 924; Idem,
Aanwinsten 1960.17, inv.nr. 307 (210, 30.7.1707). GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 320 (nr. 279, 1603). GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 14
(18.12.1662). Goes, 1655, 1768; Middelburg, 1791; Zierikzee, 1773.
411 Zie voor de achtergronden van de geestelijke goederen hoofdstuk 2.6.
412 De enige uitzondering betrof een bedrag van 50 gulden dat aanvankelijk werd uitbetaald aan de Latijnse schoolmeester in Goes en later
aan de stadsschoolmeester aldaar. Ten slotte werd het bedrag vanaf 1678 uitbetaald aan de Franse schoolmeester-voorzanger. GA Goes,
Stad Goes, inv.nrs. 37 (2.6.1781), 38 (4.8.1781).
413 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 465 (8.10.1578), 467 (5.1, 27.2, 2.4, 12, 19.5.1580, 15.4.1581), 468 (13.10.1583), 469 (22.8.1584). 475 (30.3,
17.4.1601), 483 (15.4.1614), 1633 (4.11.1613).
414 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 468 (7.1.1584); 471 (12.4, 21.5.1588), 472 (26.1, 24.3, 18.6, 10.10.1590), 486 (10.11.1620), 1202 (23.4.1588);
Rekenkamer B, inv.nrs. 24353, 24612.
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heen was voor een aantal plaatsen lang. Op Schouwen-Duiveland had Sirjansland met 60 gulden de laagst
betaalde plattelandsschoolmeester. Daar duurde het bijna honderd jaar voordat hij hetzelfde salaris kreeg
als zijn collega’s op dat eiland. Schoolmeesters van een aantal plaatsen kregen meer. Zo kregen de schoolmeesters in Axel en Terneuzen een extra bedrag van 50 gulden als vergoeding voor huishuur.
Zuid-Beveland maakte op deze ontwikkeling een uitzondering want daar bleven bijna alle traktementen uit de geestelijke goederen permanent achter bij die in de rest van Zeeland. Weliswaar werden ook hier
de salarissen geleidelijk opgetrokken, maar in een flink aantal dorpen bereikten zij niet het gebruikelijke
bedrag van 100 gulden. Het feit dat een groot deel van de kerkelijke goederen in plaatselijk beheer bleven
waardoor de inkomsten uit de geestelijke goederen lager waren, was in belangrijke mate de oorzaak van
deze afwijkende situatie.
Een bijzondere situatie gold voor de Scheldeforten. Daar waren geen geestelijke goederen beschikbaar
en in plaats daarvan werden onder meer de schoolmeesters betaald uit ter plaatse geïnde belastingen of
door de ontvanger-generaal van Zeeland. Met hun jaarsalaris van 150 gulden werden zij in vergelijking
met hun Zeeuwse collega’s het best betaald waardoor deze functies extra aantrekkelijk waren. Bovendien
kregen zij een jaarlijkse vergoeding voor hun huisvesting of een pand dat aan hen beschikbaar werd gesteld. Ook ontvingen deze schoolmeesters jaarlijks een hoeveelheid brandstof. Ten slotte kregen ze een
vergoeding voor hun verhuiskosten naar hun nieuwe standplaats, voorrechten die hun meeste collega’s in
Zeeland niet hadden. De schoolmeester van Liefkenshoek ontving bovendien 36 gulden voor het stellen
van het uurwerk en als koster. Samen met de vergoeding voor huishuur van 25 gulden kwam het totaal op
211 gulden per jaar.415
Tabel 20: Jaarlijkse traktementen van de schoolmeesters-voorzangers uit de geestelijke goederen c.a. in de kleine steden en dorpen in Zeeland, het Committimus en de Scheldeforten.416
Traktementen
211
150
136
134
132
130
122
120
108
100

98
96
90
74

Plaatsen
Fort Liefkenshoek
Fort Lillo, Fort Bath, Fort Frederik Hendrik
Biervliet
Sint Maartensdijk*
Kloetinge**
Oost-Souburg
Arnemuiden, Axel
Biggekerke, Grijpskerke, Hoek, Koudekerke, Zoutelande
Waarde
Alle plaatsen op de eilanden Schouwen-Duiveland, Tholen (met uitzondering van Sint
Maartensdijk), Sint Philipsland en Noord-Beveland alsmede Nieuw-Vossemeer en Sommelsdijk.
Aagtekerke, Domburg, Gapinge, Kleverskerke, Meliskerke, Nieuw- en Sint Joosland, Oostkapelle,
Ritthem, Serooskerke (W.), Sint Laurens, , Vrouwenpolder, West-Souburg, Westkapelle,
Ellewoutsdijk, Kruiningen, Reimerswaal, Schore en Vlake, Hoofdplaat, Terneuzen, Zuiddorpe
Zaamslag
Baarland, Hoedekenskerke, Yerseke
Borssele, Kattendijke
Oudelande

415 Leune, Lillo en Liefkenshoek, De geschiedenis van twee Scheldeforten, 445-462, 622-624, 628-630.
416 De tabel werd samengesteld aan de hand van voornamelijk de acquitten van de geestelijke goederen (ZA, Rekenkamer B), de
ordonnantieregisters en legger (ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 1820-1824, 1830) en aangevuld met resoluties van de Staten van Zeeland
en hun Gecommitteerde Raden. De voorzangers in de Nederduitse kerken in Middelburg, Zierikzee, Tholen, Goes, Veere en Vlissingen
ontvingen 100 gulden per jaar. Dat bedrag kregen ook de Waalse voorzangers in Middelburg, Zierikzee, Goes, Veere en Vlissingen evenals
de Engelse voorzangers in Middelburg en Vlissingen (bij de laatste in 1711 verhoogd van 84 naar 100 gulden) en de Schotse voorzanger
in Veere (vanaf 1720). De Waalse voorzanger in Tholen kreeg 72 gulden.
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Traktementen
72
60
50

Plaatsen
’s-Gravenpolder, ’s-Heer Arendskerke, ’s-Heer Hendrikskinderen, ’s-Heerenhoek, Heinkenszand,
Krabbendijke, Rilland, Wemeldinge
Kapelle, Nisse, Ouden Doel
Biezelinge, Driewegen, ’s-Heer Abtskerke***, Ovezande, Sinoutskerke, Wolphaartsdijk

*

100 gulden als voorzanger en 34 gulden als schoolmeester uit de geestelijke goederen van de Nassause domeinen. Ook de schoolmeester-voorzanger van Scherpenisse ontving zijn traktement daaruit. GA Tholen, Stad Sint Maartensdijk, inv.nr. 7 (9.4.1797.
2.4.1799).
** Als enige kreeg de schoolmeester van Kloetinge, naast zijn traktement van 50 gulden, 10 gulden van de gilden aldaar en 72 gulden
als compensatie wegens in 1663 verkocht land ter grootte van 3 gemeten 108 roeden.
*** Na 1732 werd de toelage van de schoolmeester van Sinoutskerke uitgekeerd aan die van ’s-Heer Abtskerke waardoor deze effectief
100 gulden kreeg.

Een soortgelijk overzicht is minder gemakkelijk te maken voor de schoolmeesters in Staats-Vlaanderen.
Weliswaar kregen ook daar de schoolmeesters traktementen uit de geestelijke goederen, maar er was in
veel mindere mate sprake van een eenduidige administratie, die bovendien slechts voor een zeer beperkt
deel bewaard bleef. Daarnaast werden de traktementen ook wel betaald door andere ontvangers. Zo kregen de Nederduitse schoolmeesters van Cadzand, Sint Anna ter Muiden en IJzendijke en de Franse schoolmeesters te Aardenburg, Cadzand, Groede en Sluis hun toelage van de ontvanger van de verpondingen te
Sluis. De Nederduitse schoolmeesters te Nieuwvliet en Retranchement en de Lutherse schoolmeesters in
Groede en Schoondijke kregen die van de ontvanger van ’s lands gemene middelen in Sluis.417 Het onderstaande overzicht is onder voorbehoud en niet helemaal volledig.
Tabel 21: Jaarlijkse traktementen van de schoolmeesters-voorzangers uit de geestelijke goederen, verpondingen
of ’s lands gemene middelen in Staats-Vlaanderen.
Toelagen
300
279,60
250
200

150
100
*

Plaatsen
Hulst (Franse schoolmeester)
Aardenburg (Nederduitse schoolmeester)
Oostburg (Nederduitse schoolmeester)*
Breskens (?), Cadzand (Franse schoolmeester), Eede, Fort Sint Anna, Groede (Nederduitse en Franse
schoolmeester), Hulst (Nederduitse schoolmeester), Hengstdijk, Hontenisse, Kieldrecht, Nieuwvliet,
Oostburg (Franse schoolmeester), Ossenisse, Pauluspolder, Polder van Namen, Retranchement, Sas
van Gent (Nederduits schoolmeester), Schoondijke, Sint Anna ter Muiden, Sint Jansteen, Sint Kruis,
Sluis (Nederduitse en Franse schoolmeester), Waterlandkerkje, Zuidzande
Aardenburg (Franse schoolmeester), Sas van Gent (idem), IJzendijke, Groede (Lutherse
schoolmeester), Schoondijke (idem)
Cadzand

De Nederduitse schoolmeester te Oostburg kreeg aanvankelijk 322 gulden. Toen voor de financiering van de nieuwbouw van de
afgebrande kerk gelden nodig waren, werd onder meer dit traktement in 1716 teruggebracht tot 222 gulden. In 1731 werd dit verhoogd tot 250 gulden. NA, Raad van State, inv.nrs. 193 (folio 662r.-664r., 4.6.1716), 227 (28.9.1731).

Opvallend is dat de traktementen uit de geestelijke goederen in Staats-Vlaanderen aanmerkelijk hoger
waren dan in Zeeland en het Committimus. Dat was van meet af aan het geval. Zo was 150 gulden het bedrag dat de Staten-Generaal in 1648 bepaalden voor de schoolmeesters die in het Hulsterambacht werden
aangesteld. Een hoog traktement was een voor de hand liggende manier om de functies aantrekkelijk te
maken in een gebied dat regelmatig was blootgesteld aan oorlogsgevaar. Tijdens de oorlogsjaren was er
moed voor nodig om een functie te aanvaarden in Staats-Vlaanderen. Dat gold vooral voor de plaatsen die
417 ZA, Rechterlijke archieven Zeeuws-Vlaanderen, inv.nrs. 279, 296. De rekeningen van de ontvangers van de geestelijke en kerkelijke
goederen, van de verpondingen en ’s lands gemene middelen in Staats-Vlaanderen werden gecontroleerd door de generaliteitskamer
doch daarna gedeponeerd bij de Raad van State. Het overgrote deel van de rekeningen ging verloren. De bedragen zijn die vanaf de
tweede helft van de zeventiende eeuw.
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dicht bij de grens waren gelegen en niet of nauwelijks verdedigd werden. In 1594 werden bij een nachtelijke inval vijftig à zestig personen uit de Polder van Namen door de vijand weggevoerd waaronder de
schoolmeester Frans Gillart. In 1636 werden Jacob Dierman, schoolmeester en diaken, Cornelis Loyssen,
een collega kerkenraadslid, uit Sint Anna ter Muiden opgepakt en in Brugge gevangen gezet. Eerst na
het betalen van losgeld kwamen zij op vrije voeten.418 Daarenboven waren de inkomsten aan schoolgeld
aanvankelijk niet hoog wegens het geringe bevolkingsaantal en het feit dat de ouders het schoolgeld niet
of nauwelijks konden betalen. Ziekte, zowel van de schoolmeester als van schoolkinderen, was daarbij
ook van invloed.419 Ook het feit dat een substantieel deel van de bevolking rooms-katholiek was, lokte niet
aan. Geleidelijk werden de traktementen opgetrokken tot veelal tweehonderd gulden, een niveau dat al
was bereikt in de loop van de tweede helft van de zeventiende eeuw. Daar stond tegenover dat zij vanaf die
periode geen vergoeding meer kregen voor hun verhuiskosten. Alleen aan Franse schoolmeesters werden
in de achttiende eeuw nog weleens tegemoetkomingen gegeven uit lokale kassen. De bedragen varieerden
van 15 tot 30 gulden.420 Ten slotte hadden de schoolmeesters in de generaliteitslanden het voordeel dat
geen beslag mocht worden gelegd op hun traktementen door belastingontvangers.421
Dat de salarissen van de schoolmeesters in Staats-Vlaanderen uit de geestelijke goederen hoger waren
dan die van hun collega’s in Zeeland moet ook verklaard worden uit de omstandigheid dat deze, anders
dan in Zeeland waar veel was verkocht ten behoeve van delging van oorlogsschulden, veelal in tact waren gebleven. Als gevolg daarvan waren de inkomsten hoger. Bovendien werden regelingen getroffen met
de eigenaren van tienden en andere inkomsten, zoals de kapittels in Gent, Doornik en Kortrijk, waardoor de inkomsten behouden bleven. De inkomsten uit de geestelijke goederen in het oostelijk deel van
Staats-Vlaanderen waren niet toereikend als gevolg van de omstandigheid dat grote delen waren geïnundeerd en niet werden herdijkt. Hier moest dan ook uit de algemene middelen geld worden bijgepast. Zo
kreeg de ontvanger van de geestelijke goederen in het Hulsterambacht over 1707 een subsidie van 2500
gulden.422 Belangrijk ten aanzien van de hoogte van de traktementen was dat dit voor de schoolmeesters
in andere generaliteitslanden ook vaak op tweehonderd gulden was bepaald.423
In dit verband moet nog gewezen worden op de honorering van de schoolmeesters in het Hulsterambacht. De onderwijzers kregen extra toelagen om hen aan te moedigen in een omgeving met veel
rooms-katholieken. Zo kreeg de schoolmeester van Hengstdijk aan het eind van de zeventiende eeuw als
basistraktement een bedrag van 150 gulden. Aangevuld met toelagen en vergoedingen voor werkzaamheden die verband hielden met het kosterschap kwam hij, met inbegrip van de schoolgelden, aan een totaal
van ongeveer 475 gulden. Ook kregen deze schoolmeesters steun in de vorm van huisvesting. Er werd gezorgd voor scholen of de schoolmeesters kregen een vergoeding voor het huren van een huis. Zo ontving
de schoolmeester van Hengstdijk vanaf 1672 40 gulden.424
Ondanks de aantrekkelijke toelagen bleven oorlogsomstandigheden hun invloed uitoefenen. In 1747, tijdens de Franse inval, vluchtten enkele schoolmeesters. Om anderen daarvan te weerhouden bepaalden zo418 NA, Raad van State, inv.nr. 504 (folio 210r., 4, 9.11.1648). ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1209.2 (Brief Hulsterambacht, 21.11.1594);
Hervormde gemeente te Sint Anna ter Muiden, inv.nr. 1 (18.6.1636). Janssen, St. Anna ter Muiden, 145-146; Van Vooren, ‘Aardenburg na de
afscheiding van Vlaanderen’, 26-27.
419 ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 388 (Rekest kerkenraad Schoondijke, 1656). GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 189 (Rekesten schoolmeester
Andries Betz, 1610, 1612).
420 ZA, Waalse gemeente te Aardenburg, inv.nr. 2 (5.12.1787). GA Hulst, Stad Hulst, nrs. 4 (7.10.1707), 16 (19.8.1785)
421 NA, Raad van State, inv.nr. 89 (25.1.1668). Aanvankelijk mocht dat tot een derde, eventueel de helft van hun traktement. Idem, inv.nr. 504
(24.10.1654).
422 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 169 (folio 51r., 29.5, 7.8.1664; folio 188v., 3.6.1664; folio 205r., 30.5.1659, 3.6.1664). NA, Raad van
State, inv.nrs. 78 (folio 393, 3.11.1657), 165 (5.9.1708, folio 1597r.), 1571 (verbaal 1656 september, folio 53r.).
423 Roosenboom, De dorpsschool in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 118. De in 1711 aangestelde schoolmeesters-voorzangers in de
Barrièresteden kregen eveneens 200 gulden per jaar. ZA, Verz. J. de Hullu, inv.nr. 109. De meeste schoolmeesters in forten in Groningen en
Drente genoten ook 200 gulden. Een deel van hen ontving 225 gulden. NA, Raad van State, inv.nrs. 78 (folio 19v., 9.7.1657; 77, 27.7.1657),
2154.1.
424 GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nrs. 42a (18.1.1672), 204.
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wel Gecommitteerde Raden als de Raad van State dat alleen de schoolmeesters (en predikanten) die op hun
standplaatsen waren gebleven hun traktementen zouden ontvangen. Op het eind van de achttiende eeuw
waren de schoolmeestersposten in Staats-Vlaanderen opnieuw minder in trek vanwege de toenemende
spanningen met de Oostenrijkse Nederlanden en later met Frankrijk vanwege de dreigingen van een inval.
Zo bedankten in 1789 tot tweemaal toe de kandidaten voor de functie van schoolmeester in Retranchement.
Om de functies aantrekkelijk te houden kregen de schoolmeesters, net zoals de predikanten, in 1747 en 1794
vrijstelling van inkwartiering en mochten zij hun plicht tot wachtlopen afkopen. Ook kregen ze, mits ze
op hun standplaats bleven, de toezegging dat hun traktementen, ook na bezetting, werden doorbetaald.425
De traktementen uit de geestelijke goederen vormden voor de schoolmeesters-voorzangers op het
platteland en in de kleine steden een basissalaris. De onderlinge verschillen tussen deze toelagen waren
minder ingrijpend dan het op het eerste gezicht lijkt. Veel schoolmeesters kregen uit lokale kassen aanvullende traktementen. Om daarvan een indruk te geven is ten aanzien van een aantal dorpen in het volgende overzicht aangegeven hoeveel de betrokken schoolmeesters per jaar ontvingen uit de geestelijke
goederen en van de dorpsbesturen.426
Tabel 22: Jaarlijkse traktementen van de schoolmeesters-voorzangers uit de geestelijke goederen en van de dorpsbesturen.

Biezelinge
Borssele*
Cadzand
Dreischor
Elkerzee
Hoek**
Kapelle
Koudekerke
Kruiningen
Nieuwerkerk
Oostkapelle
Schore en Vlake
Sint Annaland
Stavenisse
Wemeldinge
Wissenkerke
Yerseke
Zaamslag
*
**

Geestelijke
goederen
55
90
100
100
100
120
55
120
100
100
100
100
100
100
72
100
96
104

Dorpen

Totaal

90
30/48/72
50
72
36
36/108/72
90
32
54
100
76
42
84
54
100
72
71
45

145
120/138/162
150
172
136
156/228/192
145
152
154
200
176
142
184
154
176
172
167
149

Het traktement werd in de loop van de zeventiende eeuw verhoogd. GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 1596-1681.
Idem. ZA, Hervormde gemeente te Hoek, inv.nr. 1 (3.4.1631).

Dit overzicht maakt duidelijk dat een deel van de schoolmeesters dankzij de traktementen uit de dorpskassen een aantrekkelijke aanvulling kregen op hun inkomen. Er blijkt ook uit dat dorpsbesturen hun
425 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 794 (24.5, 15.6.1747, 12.2.1748); Classis Walcheren, inv.nr. 14 (6.7, 2.11.1747). NA, Raad van State, inv.nrs.
272 (folio 903, 29.4.1747), 367 (4, 19.3, 27, 28.4, 15.5, 9, 18.6.1789), 382 (28.1.1794), 385 (3.10.1794).
426 Cadzand: ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 163 (10.5.1611); Dreischor: GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 2 (24.4.1652).
Elkerzee: NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 294 (Brief Gemeente Elkerzee, 8.4.1799). Koudekerke (het bedrag was voor het
stellen van het uurwerk en het luiden van de klok): ZA, Gemeente Koudekerke, inv.nr. 532 (1787/1788). Oostkapelle: Kesteloo, Oostkapelle,
64. Sas van Gent: NA, Staten-Generaal, inv.nrs. 10422, 10446, 10532. Sint Annaland: ZA, Heerlijkheid Sint Annaland, inv.nr. 1 (29.12.1663).
Stavenisse: NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 295 (Brief Gemeente Stavenisse, 18.4.1799). Wemeldinge: GA Kapelle, Hervormde
gemeente te Wemeldinge, inv.nr. 2 (17 juni 1751, art. 19). Overige bedragen uit: Boekholt, De onderwijsenquête van 1799, 309-329.
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stedelijke collega’s navolgden in het financieel ondersteunen van de schoolmeester. Deze toelagen werden
ook hier vooral gegeven om bekwame schoolmeesters aan te trekken en te behouden. Verlagingen konden
dan ook consequenties hebben. Toen de magistraat van Colijnsplaat in 1646 schoolmeester Zacharias Wulgaert moest mededelen dat de toelage van negentig gulden werd ingetrokken vanwege de zware financiële lasten van het dorp was dat voor hem aanleiding om te vertrekken.427
Veel schoolmeesters op het platteland en in de kleine steden kregen daarnaast nog aanvullende bedragen uit andere kassen. Op de eerste plaats waren dat kerkelijke kassen, die beheerd werden door de
plaatselijke kerkrentmeesters. Voorts werden toelagen gegeven uit de middelen van diaconieën en armmeesters. Vaak waren het bedragen die bedoeld waren voor specifieke taken of werkzaamheden. De toegekende bedragen waren afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en mogelijkheden van de kassen.
Dat kon betekenen dat het bedrag in de ene plaats uit de kerkenkas werd betaald, in het andere geval uit
de armenkas en elders uit de dorpskas terwijl ook combinaties mogelijk waren. In Ouwerkerk kreeg de
schoolmeester een toelage van veertig gulden. Hij kreeg dat bedrag uit de armenkas omdat de kas van het
dorp bezwaard was met schulden. Dit met de afspraak dat als de omstandigheden anders werden, uit de
dorpskas zou worden bijgesprongen. Ook ambachtsheren, zoals die van Kortgene, Sint Philipsland en
Nieuw- en Oud-Vossemeer, gaven hun schoolmeesters toelagen.428 Bijlage 6 geeft van een aantal dorpen
een overzicht van de bonte variatie in toelagen en de hoogte ervan. Er waren ook regionale verschillen.
Zo werd op Walcheren vaak voorzien in de huisvesting van schoolmeesters of kregen ze een vergoeding
voor huishuur wanneer dat niet het geval was.429 Op de andere Zeeuwse eilanden gebeurde dat minder. In
Staats-Vlaanderen kwam het echter vaker voor dat van overheidswege in de huisvesting werd voorzien.430
Emolumenten kwamen weliswaar voor, maar in mindere mate dan in de steden en steeds in combinatie met toelagen. Zo kreeg de schoolmeester van Zonnemaire gratis huisvesting, 72 gulden uit de dorpskas, 24 gulden van de thesaurier van het dorp, 24 gulden van de kerkmeesters, 24 gulden van de armmeesters, het snoeisel van de bomen op het kerkhof, die hij zelf moest snoeien, en de gevangen duiven
in de kerk en toren. De schoolmeester in Kattendijke kreeg van de kerk een toelage van vier gulden, hij
mocht het schoolhuis gratis bewonen en had het gebruik van een weitje.431 Net zoals in de steden werden
dergelijke toelagen en emolumenten betrokken bij bezuinigingen. In het fort Sint Anna in de Polder van
Namen kortte de commandeur in 1663 de schoolmeester op zijn traktement voor het schoonmaken, onderhouden en stellen van het uurwerk. Voortaan kreeg hij nog maar 25 gulden, de helft van het bedrag. De
schoolmeester van Oudelande miste vanaf 1707 zijn jaarlijkse toelage van zestig gulden uit de kerkelijke
goederen. Vanwege de verminderde inkomsten en de stijging van uitgaven werd de post geschrapt.432
De tarieven van het schoolgeld werden vaak in schoolreglementen vastgelegd met daarin bepalingen
om de schoolmeester te beschermen ten aanzien van de inning. In Nieuwerkerk bijvoorbeeld mocht de
meester bij ouders die te laat betaalden het dubbele vragen. Betaalden ze nog niet dan mocht hij na twee of
drie aanmaningen de leerlingen naar huis sturen. Wel werd soepelheid betracht. Zo was niet alleen betaling per maand, per een of twee weken maar ook per dag mogelijk.433 Het totaal van de schoolgelden stond
nooit van tevoren vast. Rampen, oorlogen en slechte economische omstandigheden waren van invloed

427 GA Noord-Beveland, Hervormde gemeente te Colijnsplaat, inv.nr. 1 (25.2.1646).
428 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Ouwerkerk, inv.nr. 2 (23.8.1748). ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 746, 748
(Kortgene). GA Noord-Beveland, Hervormde gemeente te Kortgene, inv.nr. 1 (4.6.1690), Gemeente Kortgene, inv.nr. 1 (18.6.1799). ZA,
Heerlijkheid Sint Philipsland, inv.nrs. 220, 221. Delahaye, Land van 1000 Heren, 536-537; Delahaye, Nieuw-Vossemeer, 42.
429 ZA, Hervormde gemeente te Serooskerke (W.), inv.nr. 1 (1.9.1619, 25.7.1621); Handschriftenverzameling, inv.nr. 1022 (Rekeningen Armen
Westkapelle, 1651-1658). Kesteloo, Oostkapelle, 64.
430 Zie daarover hoofdstuk 5.2.
431 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Zonnemaire, inv.nr. 1 (16.12.1660, hoofdstuk 6, art. 4). GA Goes, Hervormde gemeente
te Kattendijke, inv.nr. 2 (2.10.1763).
432 NA, Raad van State, inv.nr. 84 (26r., 12.7.1663). GA Borsele, Hervormde gemeente te Oudelande, inv.nr. 33. De Ruiter, Oudelande, 30.
433 Colijnsplaat, 1770; Nieuwerkerk, 1673; Zonnemaire, 1660.
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op het aantal schoolkinderen. In Scherpenisse, dat in 1645 getroffen werd door een stormvloed, moest
de schoolmeester ervaren dat het steeds stiller werd in zijn school ‘doordyen oock so weynich kinderen
schoolgaende sijn comende door den slechten ende soberen tijt’. De meester doelde ook op de sterke inflatie van dat moment die vooral nadelig was voor de landbouw. In 1672 – de Fransen waren de Republiek
binnengevallen – klaagde dezelfde schoolmeester over ‘desen sooberen ende schaarsheyt van tijden [waardoor] soo weinich kindren sijn schoolgaande’.434
De maandelijkse tarieven – vier of zes stuivers voor spellen en lezen, zes of acht stuivers voor schrijven
en tien of twaalf stuivers voor rekenen – bleven nagenoeg ongewijzigd. Ze waren voor een deel van de ouders een niet te onderschatten last, in ieder geval voor de arbeiders. Het dagloon voor arbeiders die voor de
Watering Cadzand werkten, bedroeg in 1713 75 cent (vijftien stuivers) per dag. In 1780 bedroeg in Kruiningen het loon voor dijkwerkers achttien stuivers per dag. Veel ouders lieten dan ook hun kinderen alleen
in de wintermaanden naar school gaan zodat ze in het overige deel van het jaar mee konden helpen om
het gezinsinkomen aan te vullen. Ten slotte stond de hoogte van de inkomsten aan schoolgeld onder druk
als de betreffende schoolmeester concurrentie had. Daar kwam nog bij dat een deel van de ouders traag
was met betalen. Zo had Marinus de Jager in Wolphaartsdijk bij zijn overlijden in 1752 nog vorderingen
openstaande van vier jaar geleden.435
Net zoals hun stedelijke collega’s hadden de dorpsschoolmeesters inkomsten uit de verkoop van leermiddelen. Een verplichting voor de ouders om de benodigdheden bij de schoolmeesters af te nemen,
bestond daar evenmin. Werd gekocht van de schoolmeesters, dan hadden deze opdracht de boeken, het
papier of de pennen te leveren tegen billijke prijzen, die ook door hun collega’s werden gehanteerd ‘sonder sig daardoor te veel te bevoordele’.436 De schoolmeesters betrokken de benodigdheden bij boekhandelaren, die hen korting gaven, en misschien ook bij marskramers.437 De meesten kochten uit praktische
overwegingen in bij de boekhandelaar in de dichtstbijzijnde stad. Zo waren omstreeks 1800 de schoolmeesters van Biezelinge, ’s-Gravenpolder, Kats, Kloetinge, Nisse en Yerseke klant bij boekhandelaar Jacobus Huisman in Goes. De schoolmeesters van Koudekerke en Domburg betrokken hun leermiddelen
bij boekhandelaar Frederik Lehard Wetter in Middelburg. Ook inwoners van het dorp konden bij hun
schoolmeester terecht als zij schrijfwaren nodig hadden. De opbrengst vormde een welkome aanvulling
op de schoolgelden. De winst van de verkoop aan schoolbehoeften werd door de schoolmeester van Ovezande in 1799 geschat op 25 gulden per jaar terwijl de schoolgelden 90 à 100 gulden bedroegen. Die van
Elkerzee vertelde in 1801 tegen de schoolopziener dat hij er jaarlijks 12 gulden mee verdiende. Daar stond
tegenover dat de schoolmeesters voldoende voorraad in huis moesten hebben. Schoolmeester Jan Onderdijk in Wissenkerke had bij zijn overlijden in 1758 26 bossen pennen, 35 boek schrijfpapier en een partij
schoolboekjes in huis. Zijn collega Marinus de Jager in Wolphaartsdijk bezat bij zijn overlijden in 1752 24
bossen pennen, 1 riem en 5 boek schrijfpapier, 83 schoolboekjes, 29 vragenboekjes van Hellenbroek en 21
catechismussen. Uit de administratie van de zoëven genoemde boekhandelaar Wetter is af te leiden dat
schoolmeesters de meeste leesboekjes inkochten per dozijn of per half dozijn. ABC-boekjes werden vaak
per twee of vier dozijn of per boek (24 of 25 vellen in elkaar gevouwen) ingekocht.438

434 GA Tholen, Gemeente Scherpenisse, inv.nr. 1 (4.7.1651, 16.10.1672). Wilderom, Tussen afsluitdammen en deltadijken, II, Noord-Zeeland, 197;
De Vries en Van der Woude, Nederland, 1500-1815, 255.
435 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 769 (10.2.1780). GA Goes, RAZE, inv.nr. 3798 (Wolphaartsdijk). Van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam.
Boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen, 75-77.
436 Nieuwerkerk, 1767; Bruinisse, 1763.
437 De Bree noemt 10%. De Bree, Het platteland leert lezen en schrijven, 43. Van der Laan, ‘Nederlandse schoolboeken’, 156-157, 164-166;
Salman, ‘Vreemde loopers en kramers’, 93-94.
438 GA Goes, Weeskamer Goes, voorl.nr. 2756 (Boedelinventaris Jacobus Huisman, 14.10.1801); RAZE, inv.nr. 3798 (Wolphaartsdijk). ZA,
Godshuizen Middelburg, inv.nr. 826; Commissie van Onderwijs in Zeeland, inv.nr. 3 (Staat scholen 3e ring). NA, Ministerie van Binnenlandse
Zaken, inv.nr. 294 (10.4.1799). GA Noord-Beveland, RAZE, inv.nr. 3730 (nr. 61, 10.2.1758). Aarssen, ‘Suikerbackers Blaau en Venetiaansche
Oly’, 21; Boekholt, De onderwijsenquête van 1799, 317; Salman, ‘Vreemde loopers en kramers’, 93-94.
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Schoolmeesters in wees- en armhuizen
De binnenvaders of schoolmeesters in de wees- of armkinderhuizen waren geheel of voor het grootste
deel afhankelijk van het aan hen toegekende salaris en de emolumenten. Binnenvaders waren inwonend,
schoolmeesters niet altijd. Geleidelijk werden de traktementen omhoog getrokken. Zo was dat van de
schoolmeester in het Veerse Weeshuis verhoogd van 60 gulden in 1645 naar 200 gulden in 1716. Elders was
dat niet het geval, zoals in Zierikzee waar het salaris van de binnenvader tevens schoolmeester in het Burgerweeshuis varieerde van 280 in 1653 tot 284 in 1785 gulden. Beide functionarissen waren inwonend. Bij
de bepaling van het traktement werd daarmee rekening gehouden evenals met de gratis kost en inwoning
van kinderen. In 1690 was het traktement van de schoolmeester in het weeshuis van Veere verhoogd van
100 naar 150 gulden omdat zijn inwonende zoon vertrok. Omgekeerd werd in 1777 voor de inwonende
dochter van de Lutherse weesvader tevens schoolmeester in Middelburg 50 gulden afgetrokken van zijn
traktement dat oorspronkelijk 200 gulden was. Ook de huwelijkse staat werd daarbij betrokken. In 1775
werd de schoolmeester van het Armweeshuis in Middelburg voor de keus gesteld: 400 gulden (uitwonend
en gehuwd) of 200 gulden (ongehuwd, inwonend met de kost). Hij koos voor het eerste. Bij inwonende
functionarissen konden ook andere voorrechten horen zoals geneeskundige behandeling door de medicus die aan deze instelling verbonden was en een emolument zoals twee halve vaten bier voor de schoolmeester van het Weeshuis in Veere vanaf 1694.439.
Hun inkomen konden schoolmeesters of binnenvaders aanvullen door andere werkzaamheden erbij
te doen. Zo ontving de binnenvader tevens schoolmeester van het Armkinderhuis in Zierikzee 264 gulden
per jaar en fl. 30,60 voor de zorg van de rouwmantels. De meest voor de hand liggende bezigheid was het
lesgeven aan kinderen van buiten het wees- of armhuis. Daarbij was het gevaar niet denkbeeldig dat de
schoolmeester meer tijd aan deze kinderen gaf dan aan de wezen en dat gaf aanleiding tot een voorzichtig
beleid. De vergunning om burgerkinderen les te mogen geven was van invloed op de hoogte van het traktement. In Veere kreeg de schoolmeester in het Weeshuis in 1675 120 gulden terwijl hij maximaal twaalf
buitenleerlingen mocht aannemen. Een jaar later werd dat verhoogd tot 144 gulden omdat hij zulke leerlingen niet had. Het salaris van de schoolmeester van de Armschool in Vlissingen, die in 1713 van start
ging, bedroeg 200 gulden per jaar met enkele emolumenten van turf en kaarsen. Voor de inwoning in het
Armhuis werd hij gekort met een bedrag van 50 gulden, maar ter compensatie en om zijn traktement aan
te vullen, mocht hij burgerkinderen aannemen. Daarentegen mocht de schoolmeester in de Kleine Armschool in Middelburg vanaf 1775 geen burgerkinderen meer aannemen. Hij werd ervoor gecompenseerd
met een salarisverhoging van 200 gulden.440

Ondermeesters
Veel schoolmeesters waren als ondermeester begonnen om het vak in de praktijk te leren. Van de schoolmeester kregen ze een geringe vergoeding of gratis kost en eventueel inwoning. Ook kwam het voor dat
ondermeesters in het geheel geen vergoeding kregen. Anders was het als de ondermeester tijdens een vacature de school waarnam. Hij werd dan betaald door de weduwe of kon de schoolgelden houden. Hetzelfde was het geval als de ondermeester als substituut of plaatsvervanger van de schoolmeester fungeerde;
deze betaalde hem dan voor zijn diensten. Dat was ook het geval als het leerlingenaantal dusdanig groot
was dat een ondermeester nodig was. Zo betaalde de Sluise schoolmeester Floris de Vleyshouwer in 1585

439 ZA, Godshuis Veere, inv.nrs. 2-9; Lutherse gemeente te Middelburg, inv.nr. 10 (13.7.1777). Handschriftenverzameling, inv.nr. 924.
Groenveld, Wezen en boefjes. Zes eeuwen zorg in wees- en kinderhuizen, 108-109; Meijer, Het Burgerweeshuis te Zierikzee, 59-61; Schmidt,
‘Werken voor wezen’, 172-173.
440 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 704. ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nr. 2 (11.8.1775); Godshuis Veere, inv.nr. 5 (4.9.1675,
26.8.1676). GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2939 (21.11.1789), 5050 (25.3.1713); Diaconie Hervormde gemeente te Vlissingen, inv.
nrs. 1 (30.6.1584, 20.12.1585, 8.6.1594), 47 (23.8.1713). Vorsterman van Oyen, Geschiedenis van den Disch, 52-53, 58.
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aan zijn ondermeester Joris de Costere tien schellingen per maand (drie gulden) als loon. Veelal hielden
de stadsbesturen zich buiten zulke afspraken of volstonden zij met een emolument. De magistraat van
Hulst verleende Abraham Roos vrijstelling van de stedelijke accijnzen. Hij was in 1744 in dienst getreden
als ondermeester bij de Nederduitse schoolmeester Jacob van Bensschop, die toen 68 jaar oud was. Deze
betaalde Roos vijftig gulden per kwartaal. Ondermeesters die tijdens een vacature hadden waargenomen,
maar niet werden benoemd, konden tegemoet worden gekomen. Het collegium qualificatum in Oostburg
bedong dat de in 1791 benoemde schoolmeester Joost Bestebroer van de ondermeester Jacob Steur tegen
inkoopprijs de aanwezige voorraad schoolboekjes, papier en pennen moest overnemen.441
Inwonende ondermeesters in arm- en weeshuizen, veelal gerekruteerd uit de wezen, zoals in het Armweeshuis in Middelburg, ontvingen geen geldelijke vergoeding. Alleen ter gelegenheid van nieuwjaar
kregen ze een fooi. Werden ze van buiten aangetrokken, dan ontvingen ze wel een vergoeding. In Vlissingen kreeg de in 1704 benoemde ondermeester in het Weeshuis een jaarsalaris van 100 gulden naast gratis
kost en inwoning met zijn gezin. In het Middelburgse Armweeshuis werd eerst in 1790 een ondermeester
van buiten aangesteld die 54 gulden per jaar en een aantal emolumenten kreeg.442

Klachten
De onderwijsgevenden die uit de stads- of andere kassen traktementen en emolumenten genoten, waren
het beste af. Door die aan te vullen met inkomsten uit schoolgelden hadden velen voldoende middelen
van bestaan. Anderen, vooral in de steden, hadden die voorrechten niet. In een grote stad als Middelburg
was de concurrentie groot. Menige schoolmeester kwam in armoedige omstandigheden terecht. Clement
de Moor overleed in het begin van de zeventiende eeuw. Toen de deken en beleders van het schoolmeestersgilde de verschuldigde doodschuld kwamen innen, troffen ze zijn vrouw in armoede aan in een huis
vol kinderen. Daarom werd ‘ut compassie ende medelyden de dootschuld van haren man quytgescholden’. Ook onder de schoolvrouwen waren er die het niet breed hadden. In datzelfde Middelburg, dat een
groot aantal schoolmatressen kende, kon ook bij hen het water tot aan de lippen komen. In de achttiende
eeuw was Maycken van der Poest niet in staat de jaarlijkse bijdrage aan het gilde te betalen omdat zij geen
of nauwelijks kinderen op haar schooltje had gehad. Anna Boudewijns was verarmd en kon evenmin haar
bijdrage betalen.443
Ook op het platteland kwamen sommige schoolmeesters in financiële problemen. Anthony Meusnier,
Frans schoolmeester en voorzanger in de Waalse kerk in Oostburg, verliet begin 1689 heimelijk zijn woonplaats. Hij deed dat met achterlating van veel schulden. Zijn wedde van tweehonderd gulden per jaar had
het tij niet kunnen keren. Vermoedelijk had hij weinig leerlingen en daardoor te geringe inkomsten aan
schoolgelden. Dat was in ieder geval van toepassing bij zijn collega in Groede, Daniel du Sautoy, die in
1758 klaagde over de concurrentie van de Franse kostschoolhouder in zijn woonplaats. Daardoor had hij
weinig meer dan zijn traktement van 200 gulden waardoor hij met zijn vrouw en kinderen armoede in het
vooruitzicht zagen.444
Tegenover deze armoedzaaiers stonden onderwijsgevenden die een voldoende hoog inkomen hadden
om de kost voor zichzelf en hun gezinnen te verdienen. Beperkt zal daarentegen het aantal onderwijsgevenden zijn geweest dat rijk was. Het vermogen van de Franse schoolmeester Johan Coutereels in Middelburg werd op het eind van de zestiende eeuw geschat op meer dan drieduizend ponden Vlaams (acht-

441 Bauwens en Van der Bauwhede, Acta Sluis, 184-185, 198-199 (nrs. 944, 1043, 1044). GA Hulst, Stad Hulst, nrs. 8 (24.7.1744), 532q (11.2,
6.3.1744); Hervormde gemeente te Hulst, nr. 10 (1, 4.3, 9.5.1744). ZA, Hervormde gemeente te Oostburg, inv.nr. 3 (18.1.1791).
442 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924. GA Vlissingen, Diaconie Hervormde gemeente te Vlissingen, inv.nr. 5 (9.1.1704).
443 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924.
444 ZA, Rechterlijk archieven Zeeuws-Vlaanderen, inv.nr. 1416 (16.4, 3.10.1689); Vrije van Sluis, inv.nr. 62.1 (24.2.1758). GA Sluis, Stad Oostburg,
inv.nr. 3 (17.11, 21.12.1686, 26, 31.1.1689).
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tienduizend gulden).445 Ook op het eind van de
achttiende eeuw, toen menigmaal werd geklaagd
over te geringe inkomsten, waren er nog steeds
schoolmeesters die als vermogend konden worden
aangemerkt. Johannes van Rosevelt, oud-schoolmeester van Scherpenisse, liet bij zijn overlijden in
1787 een boedel na die werd getaxeerd op £ 1909-115½ (ruim 11.458 gulden).446
De meeste schoolmeesters hadden het niet gemakkelijk en moesten hard werken om voldoende
inkomsten te krijgen. In het laatste kwart van de
zestiende eeuw waren er regelmatig klachten van
schoolmeesters op het platteland te horen. Het
aantal schoolgaande kinderen was vaak gering en
daardoor was de opbrengst aan schoolgelden onvoldoende. Zowel zij als de classes, te beginnen
met die van Zuid-Beveland, en de synode hebben
herhaalde pogingen gedaan om de traktementen
uit de geestelijke goederen omhoog te krijgen. De
schoolmeesters zochten daarvoor samenwerking.
De schoolmeesters van Zuid-Beveland en WalcheJohan Coutereels (ZA, Zelandia Illustrata, IV, 553).
ren probeerden tussen 1593 en 1599 Gecommitteerde Raden te bewegen de gages op te trekken, daarin
gesteund door de classis Walcheren en de synode.
Al deze acties hadden nauwelijks succes en dat gold ook voor een poging van de synode in 1620. Alleen
incidenteel werd een deel van de traktementen verhoogd.447
Dure tijden gaven aanleiding tot nieuwe pogingen in 1630 door de schoolmeesters van Walcheren, die
hun classis bereid vonden voor hen te pleiten bij Gecommitteerde Raden. De classis Schouwen-Duiveland
sloot zich daar twee jaar later bij aan. Kort daarop lieten ook de Thoolse schoolmeesters van zich horen, die
eveneens hun classis inschakelden, maar ook daar was het succes beperkt. In 1637 stelden de vier Zeeuwse
classes voor een nieuwe poging te wagen bij de Staten van Zeeland om de schoolmeesters een salarisverhoging te bezorgen. De synode, die een jaar later bijeenkwam, stemde daarmee in. Opnieuw tevergeefs,
steeds met het argument dat de gewestelijke financiën dit niet toelieten.448
Tot een collectieve actie van Zeeuwse schoolmeesters kwam het in 1643. Opnieuw werd de interventie
verzocht van de classes. Die deelden de wens tot verhoging. Van het voornemen om de zaak bij de Staten van Zeeland aanhangig te maken, kwam niets terecht door het talmen van de twee daarmee belaste
Walcherse predikanten. Daarentegen zag de classis Zuid-Beveland in 1660 zijn inspanningen gedeeltelijk

445 Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, I, 138.
446 Johannes van Rosevelt bestemde tweemaal 150 gulden voor het aanbrengen van koperen kronen in de kerken van Oud-Vossemeer (zijn
geboortedorp) en Scherpenisse. De Koning, ‘Het testament van de schoolmeester van Scherpenisse’, 13.
447 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 473 (14.6.1593, 10.8.1594, 14.3, 23.4, 20.5.1596, 28.5.1597), 474 (15, 22.7.1599), 1209.2 (12.10.1594). GA
Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1596 (7.12), 1597 (16.1, 3.2), 1620 (12.11.1620). Bouterse,
Classicale acta, 345, 398, 399, 401, 402, 408, 412, 413, 415, 419-421, 430, 432; Reitsma en Van Veen, Acta, 43, 45, 169; Uil, ‘De Nadere
Reformatie en het onderwijs in Zeeland’, 17.
448 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 490 (28.6.1629), 492 (6.11.1631), 493 (22.2.1633), 1822, 1823; Classis Walcheren, inv.nr. 2 (5.12.16303.9.1631, 27.8.1637, 25, 31.3.1638); Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 2 (30.11.1632, 6.1.1633, 28.7.1637). GA Schouwen-Duiveland,
Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1631 (21.2), 1638 (2.12.1638), Classis Schouwen-Duiveland, inv.nrs. 2 (27.10.1632, 29.4-24.6.1637,
24.2, 31.3.1638), 114 (Conventus te Goes, 30.6.1637). Lasonder, ‘Acta der Zeeuwsche synode van 1638’, 126, 143-144.
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beloond. Het traktement van de schoolmeester van Krabbendijke werd verhoogd, maar een salaris voor
die van Sinoutskerke afgewezen. Eerst in 1679 gingen Gecommitteerde Raden overstag ten aanzien van
de schoolmeester van Sinoutskerke en kenden hem een traktement van 50 gulden toe. Nieuwe collectieve
pogingen van schoolmeesters en classes bleven voorlopig achterwege omdat ze geen enkele kans van slagen hadden. De laatste poging op dit terrein was die van de schoolmeesters van Driewegen en Ovezande.
Zij verzochtten in 1772 tevergeefs hun salarissen uit de geestelijke goederen te verhogen van 50 naar 75
gulden.449

Vergelijkingen en verschillen
Veel is in het voorafgaande gepresenteerd over de inkomsten van de schoolmeesters maar steeds in fragmentarische vorm. Hoe zat het nu met het totaal van de inkomsten van de grootste groep, de Nederduitse
schoolmeesters op het platteland? Aan de hand van de resultaten van de enquête van 1799, aangevuld met
cijfers uit 1801, geeft de onderstaande tabel zicht op het totaal van de vaste inkomsten van een representatief deel van de schoolmeesters op het Zeeuwse platteland.450
Tabel 23: Inkomsten van schoolmeesters op het platteland in Zeeland, 1799 (1801).

Ellemeet
Grijpskerke
Hoedekenskerke
Kats
Kleverskerke
Oosterland
Oudelande
Ovezande
Poortvliet
Renesse
Schore en Vlake
Serooskerke (W.)
Serooskerke (S.)
Sint Laurens
Sint Maartensdijk
Sirjansland
Wemeldinge
Wissenkerke
Zonnemaire

Aantal in
woners

Geestelijke
goederen

287
399
497
240
191
614
345
452
757
285
314
659
180
343
1219
236
619
1166
297

100
120
96
100
100
100
72
50
100
100
100
100
100
100
124
100
72
100
100

Dorps- en/
of kerke
lijke kas
90
48
58
53
121
53
50
55
28
30
66
39
90
215
21
100
120
24

Armen

25
30

50

36
9

6
24

Schoolgelden

Collec-teur

Totaal

65
114
120
90
25
156
96
120
180
70
32
200
120
86
200
72
72
200
115

70
96
120
130
66
150
120
175

235
420
384
378
244
557
341
395
385
312
252
534
334
354
1021
277
409
870
363

114
90
132
66
78
482
72
159
450
100

Als we deze inkomens afzetten tegen dat van een Zeeuwse arbeider, die in 1785 gemiddeld 275 gulden per
jaar verdiende, dan kwamen de schoolmeesters in de kleinste dorpen daar niet of nauwelijks bovenuit.451
449 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 651 (4.3, 22.7, 19.10.1660), 682 (12.5,1679), 683 (28.9.1679), 1275 (5.10.1660), 1824 (folio 242v., 4.3.1660);
Classis Walcheren, inv.nrs. 3 (1.10.1643-7.12.1645, 6.12.1646, 7.3.1647), 24; Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 32 (7.7.1660); Classis Tholen en
Bergen op Zoom, inv.nr. 3 (5.1.1644). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1659 (21.3, 10.12),
1660 (20.3), 1680 (23, 30.11), 1772 (1.6); Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 2 (6.1, 27.7, 26.10.1644, 26.7.1645, 24.4.1647).
450 NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 292-296, 298, 299, 309. GA Tholen, Gemeente Poortvliet, inv.nr. 4 (17.4.1799). Boekholt, De
onderwijsenquête van 1799, 309-329. De opgaven werden aangevuld (Renesse en Zonnemaire) en gedeeltelijk gecorrigeerd (Ellemeet en
Serooskerke (S.)) aan de hand van cijfers uit 1801. ZA, Commissie van onderwijs in Zeeland, inv.nr. 3. Indien twee verschillende bedragen
werden opgegeven, werd het gemiddelde opgenomen. Voor zover nodig werden de bedragen afgerond. De opgaven aan inkomsten van
de Armen zijn onvolledig. De schoolmeester van Sint Maartensdijk verstrekte geen opgave van zijn inkomsten als collecteur. Het bedrag
werd achterhaald uit zijn eigen aantekeningen. Het bedrag van 482 gulden betreft 1798. ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 379.
451 Vreede, Mr. Laurens Pieter van de Spiegel, 494.
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Alleen in de grotere plaatsen was het inkomen royaler dankzij de hogere opbrengst van de schoolgelden
en het loon als collecteur. Van de Nederduitse schoolmeesters in Staats-Vlaanderen is zulke gedetailleerde
informatie niet voorhanden. Vermoedelijk zullen hun inkomens vergelijkbaar zijn geweest met die van
hun Zeeuwse collega’s, met de kanttekening dat een deel een gratis schoolhuis bewoonde.452
Het overzicht maakt duidelijk hoe belangrijk de traktementen uit de geestelijke goederen waren. Toen
die wegvielen, waarover zo dadelijk meer, zagen de meeste schoolmeesters op het platteland hun inkomen met een derde tot een vierde verminderen. Bij gelijkblijvende lasten kwamen vooral de schoolmeesters in kleine dorpen in financiële nood. Zo bedroegen de vaste lasten van de schoolmeester van Sint Laurens – het ging om rente van de lening voor zijn woning, de reparatie en het onderhoud daarvan en zijn
belastingen - een bedrag van 131,50 gulden. Omdat zijn inkomsten waren teruggelopen tot 254 gulden
bleef er 122 gulden over om van te leven. Meer dan tevoren waren hij en anderen genoodzaakt bij te verdienen. De tabel maakt ook duidelijk dat de nevenfunctie van collecteur voor de schoolmeesters op het platteland een onmisbare bron van inkomsten vormde, in het bijzonder na het wegvallen van de toelage uit
de geestelijke goederen. Dat enkele schoolmeesters, naar verhouding, daarvan meer inkomsten trokken
dan anderen was omdat zij ook optraden als collecteur van verpachte belastingen. In ieder geval was het
behoud van de functie van collecteur van groot belang. Daarom deed Hermanus Goedhart, schoolmeester
in Nieuwerkerk, in 1801 herhaalde pogingen collecteur te worden. Door het gemis van de functie was ‘hij
van genoegzame middelen tot bestaan verstoken’.453
Het overzicht bevat een kleine stad: Sint Maartensdijk. De schoolmeester van die plaats had een royaal
traktement. Het bestuur van deze smalstad verklaarde in 1688 dat diens traktement ‘verre overtreft alle de
traktementen van schoolmeesters in andere steeden of plaatsen’.454 Die situatie was in de tweede helft van
de achttiende eeuw nog even gunstig. Sinds 1765 was Cornelis Blom daar schoolmeester die in dat jaar uit
Oosterland kwam. Van hem bleef zijn boekhouding bewaard die ons in staat stelt inzicht te krijgen in de
ontwikkeling van het inkomen.455
Tabel 24: Inkomsten van Cornelis Blom, schoolmeester te Oosterland, 1758-1765, en te Sint Maartensdijk, 1765-1792.

1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1768
1773
1774
1775
1776
1777
1778

Traktement

Schoolgeld

Collecteur

Landmeten

191
191
215
215
215
215
215
294
329
329
329
329
329
329

100
100
100
100
100
100
100
200
182
200
240
200
200
200

70
31
32
38
74
90
114
258
426
414
409
473
398
416

76
87
48
46
61
69
52
45
623
186
94
63
169
98

Schrijfwerk

Landmeter
polder

Innen
tienden

13
15
18

25

9
20
10
18
6
51

21

452 Zie de tabel van de inkomsten van de schoolmeesters in West Zeeuws-Vlaanderen in 1815 in: Visser, Vernieuwing van het lager onderwijs
in Zeeland, 198.
453 NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nrs. 295 (Brieven Gemeente Ellemeet, 17.4.1799; Gemeente Sint Laurens en Brigdamme,
1.5.1799), 323 (5.12.1801), 332 (p. 229, 9.9.1801; 255, 29.9, 31.10.1801; 333, 5.12.1801).
454 NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 295 (2.4.1799, Uittreksel resoluties magistraat Sint Maartensdijk, 9.6.1688).
455 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 379. De bedragen zijn afgerond. Enkele jaren zijn weggelaten vanwege de onvolledigheid van de
cijfers. De inkomsten aan schoolgelden – in Oosterland 100 gulden en in Sint Maartensdijk vrijwel steeds 200 gulden – werden door Blom
geschat.
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1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792

Traktement

Schoolgeld

Collecteur

Landmeten

329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

499
418
400
449
475
346
373
468
269
285
289
480
462
502

74
41
241
100
42
48
28
72
58
81
109
134
54
26

Schrijfwerk

Landmeter
polder
19
15
14
15
18
33
16
44
47
42
44
44
45
46

Innen
tienden
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
39
39
39

Voor Cornelis Blom betekende de promotie van het dorp Oosterland naar de smalstad Sint Maartensdijk
een belangrijke vooruitgang. Het traktement was hoger en er was een groter aantal leerlingen waardoor
hij meer schoolgelden kon innen. De functie was vooral aantrekkelijk vanwege de inkomsten als collecteur. Bovendien kon hij zijn inkomsten verhogen door land te meten.456 Mede dankzij die ontvangsten
schommelde het totale inkomen rond de duizend gulden. Ten opzichte van zijn vorige standplaats was
het inkomen van Blom meer dan verdubbeld. De tabel maakt ook duidelijk dat in ruim dertig jaar de fluctuaties beperkt waren.
Zoals eerder opgemerkt was het totaal van de inkomsten een belangrijk criterium voor schoolmeesters
om van standplaats te veranderen. Ging Blom van een dorp naar een smalstad vanwege de inkomsten, anderen deden vanuit datzelfde motief het omgekeerde. Pieter Pietersz. Cok was ondermeester bij Cornelis
Verbrugge in Vlissingen. Toen deze in 1758 stopte nam Cok diens school over. Het was de grootste in Vlissingen met 118 leerlingen. Ondanks dat ging Cok nog datzelfde jaar naar Heinkenszand. De belangrijkste
reden was dat zijn inkomsten daar hoger waren. In Vlissingen was hij geheel afhankelijk van de schoolgelden. In Heinkenszand was de functie aantrekkelijker dankzij de vaste inkomsten.457 Meer inkomsten
bleef het meest effectief om het marktmechanisme te beïnvloeden.
Hoe verhouden de inkomens van de Zeeuwse en Staats-Vlaamse schoolmeesters zich tot die elders? Op
basis van Utrechtse bronnen is te concluderen dat dorpsschoolmeesters daar, met bijverdiensten, aan een
inkomen van ongeveer vierhonderd gulden kwamen. Tot hetzelfde bedrag als gemiddelde kwam Roosenboom ten aanzien van de schoolmeesters in de Meierij van ’s-Hertogenbosch.458 De Zeeuwse cijfers sluiten
daarbij aan. Het gemiddelde inkomen op basis van de cijfers in de voorgaande tabel komt voor de Zeeuwse
dorpsschoolmeesters uit op 391 gulden. Daar hoort de kanttekening bij dat tweederde van hen dit inkomen niet haalde.459
In de steden buiten Zeeland is in algemene zin alleen met betrekking tot de inkomsten van de schoolmeesters in armenscholen iets met zekerheid te zeggen omdat van hen het totale inkomen bekend is. In
dat kader wordt een bedrag van ongeveer zeshonderd gulden per jaar genoemd.460 Het inkomen van een
456 De extra hoge bedragen waren vanwege het meten van de heerlijkheid Sint Maartensdijk en het vervaardigen van kaarten daarvan en van
Scherpenisse en Westkerke (1773), het maken van kaarten van Sint Maartensdijk voor de Prins van Oranje (1774), het vervaardigen van
het veldboek van Scherpenisse en Westkerke (1777) en dat van Sint Maartensdijk (1781). In 1766 mat hij de gronden van vier boerderijen.
457 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930 (1758, 1759).
458 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school , 68; Roosenboom, De dorpsschool in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 129.
459 In de tabel gaat het om twaalf van de achttien schoolmeesters. Het cijfer van Sint Maartensdijk is voor het berekenen van het gemiddelde
buiten beschouwing gelaten.
460 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school , 68; Esseboom, Onderwysinghe der jeught, 179.
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vergelijkbare functie, die van schoolmeester in de Kleine Armschool in Middelburg, ging in dezelfde richting. Hij ontving vanaf 1776 vijfhonderd gulden, een halve last turf, acht steen kaarsen en hij had gratis
huisvesting. De meeste stedelijke collega’s zullen minder verdiend hebben omdat zij geen collecteur waren en een deel ook geen traktement uit de geestelijke goederen of uit andere kassen ontving. Voor hen
waren de inkomsten uit de schoolgelden belangrijker dan op het platteland. Zo bedroegen de ontvangsten aan schoolgelden van de schoolmeester in Veere in 1801 260 gulden per jaar. Het lijkt aannemelijk
dat veel schoolmeesters in de steden een inkomen hebben gehad dat weinig afweek van die in de grote
dorpen. In ieder geval was het ver verwijderd van wat G.J. Nahuys in de Verhandelingen van het Zeeuws
Genootschap had voorgesteld. Hij vond dat schoolmeesters in de grote steden, naast een vrije woning, een
inkomen moesten hebben van drieduizend gulden en in kleine steden van tweeduizend gulden.461 Zulke
bedragen waren een utopie.
De tweede helft van de achttiende eeuw was een moeilijke periode door de stagnatie van de economie
die vooral in de steden was te merken. Allerlei signalen wijzen erop dat onderwijsgevenden er rechtstreeks
mee werden geconfronteerd. De lasten van levensonderhoud stegen, er moest meer belasting worden betaald en in de zomer daalde het leerlingenaantal, meer dan voorheen. Schoolmeester Laurens Boeren in
Goes zag het aantal schoolkinderen dusdanig teruglopen dat hij in 1757 genoodzaakt was naar een andere
broodwinning om te zien. Hij koos voor de verkoop van sterke drank, koffie, thee en chocolade. Mede
door het aannemen van andere baantjes en vooral als landmeter probeerde hij het hoofd boven water te
houden. Schoolmeester Dankert de Jager in Aardenburg liet bij zijn overlijden in 1778 een failliete boedel
na. Vooral voor schoolmeesters op het platteland vormde de zomer een lastige periode doordat veel of alle
kinderen wegbleven om mee te helpen op het land. Dat was van oudsher het geval maar vanaf de jaren
zestig in sterkere mate. Daardoor liepen de inkomsten aan schoolgelden fors terug. Nevenactiviteiten en
werk op het land moesten de schoolmeesters helpen de zomerperiode door te komen.462
Tegen de eeuwwisseling werd de situatie voor de schoolmeesters op het platteland dramatisch slechter
vanwege de stopzetting van de traktementen uit de geestelijke goederen als gevolg van de nationalisatie
ervan. In Staats-Vlaanderen was dat in 1795 het geval na de inlijving bij de Franse Republiek, waarna nog
een jaar werd uitbetaald. In Zeeland stopten de betalingen in 1799. Dat betekende dat de schoolmeesters-voorzangers van het ene op het andere moment een belangrijke bron van inkomsten zagen wegvallen
en ze maar moesten afwachten of en in welke mate dat verlies gecompenseerd zou worden. Slechts hier
en daar werd een oplossing gevonden. Zo besloot de kerkenraad van Stavenisse het traktement van de
voorzanger voorlopig te betalen uit de kas van de diaconie. In Arnemuiden werd in 1799 besloten om een
collecte langs de huizen te houden om zo het traktement bij elkaar te krijgen.463
De plannen tot wijziging van het belastingstelsel, die schoolmeesters het collecteurschap van de belastingen zou ontnemen, deden de donkere wolken alleen maar toenemen. De Agent van Nationale Opvoeding in Den Haag kreeg menige brief van dorpsbesturen in Walcheren, Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland waarin werd geklaagd. Zo schreef het gemeentebestuur van Zonnemaire dat de inkomsten van de
schoolmeester dusdanig zouden teruggelopen dat het te vrezen viel ‘dat het platteland in dit voormalig
gewest, althans onse plaats, weldra van onderwijsers der jeugd uit gebrek aan brood zal beroofd zijn’. De
uitbetaling van de traktementen uit de geestelijke goederen werd weliswaar in datzelfde jaar 1799 hervat,
maar het was de prelude naar afschaffing. Vanwege de scheiding van kerk en staat kregen de betrokkenen

461 ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nrs. 6, 1135; Handschriftenverzameling, inv.nr. 924; Commissie van onderwijs in Zeeland, inv.nr. 4
(7.12.1801). Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 484, 489.
462 GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 31 (27.8.1757), 363. GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 13 (8, 22.2.1779). NA, Ministerie van Binnenlandse
Zaken, inv.nr. 292 (Brief stadsbestuur van Arnemuiden, 11.3.1799).
463 GA Tholen, Hervormde gemeente te Stavenisse, inv.nr. 4 (15, 27.1.1799). Adriaanse, De Kroniek van Arnemuiden, 1795 t/m 1869, 47.
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de bedragen niet langer als voorzanger, zoals voorheen, maar uitsluitend als schoolmeester.464 In 1808 bepaalde koning Lodewijk Napoleon bij decreet dat deze traktementen werden afgeschaft met ingang van
1810.465
Door deze ontwikkelingen kwamen veel dorpsschoolmeesters in financiële problemen. De leden van
de kerkelijke gemeenten moesten voortaan zelf de toelagen voor hun voorzangers en kosters opbrengen
net zoals de traktementen voor de predikanten. In die omstandigheden waren schoolmeesters soms genoodzaakt om tegen een lager traktement dienst te doen. Zo ging het salaris van de schoolmeester van
Hontenisse als voorzanger vanaf 1796 terug van 200 naar 75 gulden. Als gevolg daarvan leidden vooral de
schoolmeesters in kleine plaatsen een sober bestaan.466
In de steden wisten de stadsschoolmeesters, met een vast traktement, zich nog het best te handhaven.
Voor de overige schoolmeesters was het ook een moeilijke periode. In Middelburg daalde het bevolkingsaantal na 1795 fors. Velen zochten hun heil elders. De Franse schoolmeester Antoine Frederik Carton uit
Middelburg schreef in 1801 een brief aan de Agent van Nationale Opvoeding met het verzoek om hem een
baantje te bezorgen als commies, klerk of schoolmeester, als er maar een vaste jaarwedde aan verbonden
was.467 Ook in andere steden hadden de schoolmeesters het moeilijk. Als de school een te klein aantal leerlingen had, kwam de armoede in zicht. In 1796 schreef Jacob Daansen in Vlissingen een klaagbrief aan het
Comité van Publiek Onderwijs in zijn woonplaats. Ieder jaar moest hij een bedrag op zijn school toeleggen. In een andere brief, waarin hij melding maakte van de terugloop van zijn school, schreef Daansen
vertwijfeld: ‘rampzaligen post, schoolmeester te weezen binnen Vlissingen – zoo meedeburgers over mijn
staat denkende, zoude ik geheel en al mij aan de wanhoop overgeeven’. Hij was gedwongen om twee jaar
later, nadat hij tevergeefs elders had gesolliciteerd, in dienst te treden bij de marine en naar Indië te gaan.
Daansen stelde een plan op om de schoolmeesters een beter bestaan te bezorgen door de invoering van
een belasting te betalen door alle huisgezinnen met uitzondering van bedeelden. Het Comité van Publiek
Onderwijs nam dat plan voor kennisgeving aan.468

4.11 Echtgenotes
Wens en noodzaak
Een echtgenote was voor een schoolmeester niet alleen gewenst maar ook noodzakelijk. In veel opzichten
was zij de steun en toeverlaat van de schoolmeester. Ze stond haar man ter zijde bij zijn werk en nam als
dat nodig was, bijvoorbeeld bij ziekte of dringende zaken elders, tijdelijk de school waar. Naast de zorg
voor het huishouden kon zij allerlei zaken voor haar rekening nemen, zoals het schoonmaken van het
schoollokaal. Bij een omvangrijke schoolbevolking kon zij haar aandacht geven aan de kleinsten. Bovendien leerde de vrouw van de schoolmeester de schoolmeisjes naaien, breien en ‘spellewercken’ (kantklossen). Vanwege deze en andere taken werd zij ook wel aangeduid als matres of matresse.469 De noodzaak
van een echtgenote gold in het bijzonder op het platteland. Daar was de taak van de echtgenote van de
schoolmeester uitgebreider dan in de steden waar de jongsten vaak werden opgevangen in aparte kleine

464 NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nrs. 301, 330 (p. 4, 24, 53, 66, 272). GA Schouwen-Duiveland, Gemeente Zonnemaire, inv.nr. 1
(28.3.1799).
465 Den Ouden, Kerk onder patriottenbewind, 233. In 1814 werd bij Koninklijk besluit bepaald dat de schoolmeesters opnieuw een uitkering
kregen. Uiteindelijk kregen zij de helft van het voorheen genoten traktement. De regeling gold alleen voor de schoolmeesters in het
voormalige gewest Zeeland, niet in het voormalige Staats-Vlaanderen. Visser, Vernieuwing van het lager onderwijs in Zeeland, 65, 196.
466 GA Hulst, Hervormde gemeente te Hontenisse, inv.nrs. 3 (1796), 34. Visser, Vernieuwing van het lager onderwijs in Zeeland, 64-65.
467 De Agent ging niet op het verzoek in. NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 323 (16.9.1811).
468 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2931 (29.8, 14.11.1796, 17.1.1797), 2939 (5.12.1796), 2966 (8.11.1796).
469 ZA, Hervormde gemeente te Eede, Acta kerkenraad, 1748-1760 (30.3, 22.7.1753, 4.1, 30.3.1754); Hervormde gemeente te Retranchement,
inv.nr. 1 (23.10.1773). GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Bruinisse, inv.nr. 3 (28.6, 3.7.1739); Hervormde gemeente te
Haamstede (en Burgh), inv.nr. 41 (13, 28.7.1641). GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 13 (21.1.1776).
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kinderscholen. In de achttiende eeuw probeerde een deel van de echtgenotes steeds vaker het gezinsinkomen te vergroten door het houden van een winkel.
De aanwezigheid van een echtgenote werd als vanzelfsprekend beschouwd. In 1609 werd Jan van de
Putte uit Hillegom als schoolmeester in Aardenburg aangesteld. Hij liet zijn echtgenote achter wat tegen
de afspraak was. In de zomer van het volgende jaar kreeg hij desgevraagd drie weken vrij om haar te bezoeken. Van den Putte kreeg die toestemming alleen als hij zijn uiterste best zou doen haar mee te brengen. Inderdaad kwam Marijtgen Cornelis met haar man mee.470 Overleed de echtgenote, dan probeerde
de schoolmeester te hertrouwen om op die wijze in het gemis te voorzien. Om die reden traden sommige schoolmeesters drie of meer keer in het huwelijk.471 Het was dan ook een ongeschreven regel dat een
schoolmeester getrouwd was.
De huwelijkse staat werd ook betrokken bij de selectie. De twee meest geschikte sollicitanten naar de
post van Frans schoolmeester in Zierikzee in 1793, de 35-jarige Nicolas Jacques Bourdon, Frans schoolmeester in Tholen, en de 47-jarige Jean de Ligny, Frans kostschoolhouder uit Roosendaal, deden nauwelijks voor elkaar onder. De doorslag gaf het feit dat De Ligny gehuwd was. Zijn echtgenote had ervaring
opgedaan met het huishouden in de Franse kostschool. Bourdon daarentegen was ongetrouwd en hij
voerde geen huishouding omdat hij inwonend was. Het houden van een kostschool door een echtpaar was
zeer gewenst. Daarom dankte Johannes Jacobus Wagenaar in 1773 zijn benoeming als rector in Zierikzee
mede aan het feit dat hij in tegenstelling tot andere sollicitanten getrouwd was.472
Was de onderwijsgevende nog niet getrouwd of weduwnaar dan liet hij zich bij voorkeur door een
familielid bijstaan. Johannes Wilmerdonck, die in 1634 rector in Middelburg werd, was nog ongehuwd.
Hij betrok het schoolgebouw samen met zijn tante en zuster. Toen Theodorus van der Mussele in 1663 als
schoolmeester naar Hoedekenskerke kwam, was hij vergezeld van zijn zus Isabella. Was dat niet mogelijk,
dan werd gekozen voor een dienstmeid. Kaatje was de meid die Geubel Cornelisse, schoolmeester in Sint
Annaland, in dienst nam na het overlijden van zijn vrouw in 1728. Was de schoolmeester getrouwd dan
was zo’n dienstbode wenselijk als bijvoorbeeld de grootte van het gezin daartoe aanleiding gaf. Zo hadden de meeste schoolmeesters in Nieuwland in de achttiende eeuw gedurende langere of kortere tijd een
dienstmeid.473
Een deel van de schoolmeesters zocht zijn echtgenote in de eigen beroepskring, dat wil zeggen dat de
bruid de dochter was van een schoolmeester. Zo iemand was het schoolleven van huis uit gewend. De entree als ondermeester bij een schoolmeester, die een of meer dochters had, kon tot een dergelijk huwelijk
leiden. Jan Jansse Smit was ondermeester bij Andries van Luchtenburgh in Tholen en trouwde in 1683
met diens dochter Johanna, kort nadat hij was aangesteld als schoolmeester in Klundert. Pieter du Flo uit
Groede trad in 1725 in dienst als ondermeester bij Jacobus Slabber in Arnemuiden. Twee jaar later werd
Pieter in Breskens schoolmeester en het jaar daarop huwde hij met Maria, de dochter van zijn leermeester. Iman Jansen Bakker uit Renesse werd ondermeester bij Willem Groenenboom, schoolmeester in die
plaats. Daar maakte Bakker kennis met diens dochter Maaijke met wie hij in 1781 trouwde toen hij was benoemd als schoolmeester in het naburige Noordwelle. De onderstaande tabel geeft weer wat de beroepen
waren van de schoonvaders van schoolmeesters.

470 ZA, Hervormde gemeente te Aardenburg, Acta kerkenraad, 1604-1624 (8.6.1609, 12.6.1610).
471 Welten, Hervormers aan de Oosterschelde, 49, 51, 95, 98. Schoolmeesters die viermaal huwden waren Adriaen Willemsen de Rieu (?-1641),
Jan Leunissen Willemsen (?-1701), Adriaen Robbijt (1653-1720), Jacobus Lippens (c.1684-1740) en Marinus Suurland (1728-1790). Vijfmaal
in het huwelijk traden Abraham Clarisse (1693-1763) en Ambrosius Knoote (1769-1828).
472 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nrs. 39 (15, 18.3.1773), 55 (19, 20, 30.8.1793). Visser, ‘De “Fransche school voor jonge heeren” te
Zierikzee’, 5-7.
473 Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 394. ZA, Verz. Genealogische afschriften, nr. 585/2.
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schoolmeesters

lndbouwers

chirurgijn

predikant

smid

timmerman

schipper

organist

molenaar

militair

brouwer

diversen

Tabel 25: Beroepen van de schoonvaders van schoolmeesters, 1578-1801.

35

21

10

8

5

5

5

4

4

4

3

13

Het cijfermateriaal is beperkt zodat de tabel niet betrouwbaar is. Het aandeel van de schoolmeesters als
schoonvaders is hoog omdat ons onderzoek zich op die beroepsgroep richtte. De meeste cijfers hebben
bovendien betrekking op het platteland.474 De meeste schoonvaders waren ambachtsman, zelfstandige of
landbouwer. De gegevens van de schoolmeesters in de steden sluiten daarbij aan, met dien verstande dat
de schoonvaders daar ook specifieke stedelijke beroepen konden hebben, zoals organist, tabakshandelaar,
commies, olieslager en bottelier. Wel is een verschuiving merkbaar. Steeds vaker trouwden schoolmeesters
binnen hun eigen groep. In de achttiende eeuw was een huwelijk van een schoolmeester met de dochter van een predikant een zeldzaamheid, in tegenstelling tot de voorafgaande periode. Dit zegt vooral
iets over de sociale stijging van de predikanten. De schoolmeesters zochten, zo wordt duidelijk, zowel
op het platteland als in de steden hun bruiden vooral in de middengroepen van de kleine burgerij en de
niet-agrariërs waartoe zij ook zelf behoorden.
Het trouwen binnen de eigen beroepscategorie – categorale endogamie - was in hoofdzaak een verschijnsel vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw. De onderstaande tabel maakt dat duidelijk. Daarin
hebben we naast de schoolmeesters, die trouwden met de dochter van een schoolmeester, ook de aantallen
Nederduitse schoolmeesters opgenomen die hertrouwden met de weduwe van een collega. Daar komen
we hierna op terug.
Tabel 26 – Echtgenotes van schoolmeesters, 1578-1801.
Getrouwd met de dochter
van een schoolmeester
Voor 1600
1600-1650
1651-1700
1701-1750
1751-1801
Totale periode

2
9
5
19
35

Hertrouwd met de
weduwe van een
schoolmeester
2
3
8
6
19

Totaal
4
12
13
25
54

Naast een huwelijk met de dochter van een schoolmeester kwamen er ook op andere wijze familiale banden tot stand. Zussen en andere familieleden van schoolmeesters trouwden met collega’s. De in Poortvliet
geboren Johannes Steijger (c.1645-1700) was schoolmeester in achtereenvolgens Sint Annaland, Brouwershaven en Tholen. Zijn zus Maria trouwde in 1672 met Adriaan Schaaleven (overl. 1682), die eerst binnenvader was van het Weeshuis in Tholen en vervolgens schoolmeester in Colijnsplaat. Ook een huwelijk
met een schoolmeestersweduwe kon er toe leiden dat de bruidegom voor het onderwijs koos. Elisabeth
Bakeroet, weduwe van schoolmeester Maarten Verschuijre in Krabbendijke, hertrouwde in 1738 met Jan
Jansen Leerdam, die in 1743 schoolmeester werd in Liefkenshoek. Via dochters van schoolmeesters kon
474 98 schoonvaders van het platteland tegenover 19 in de grote steden. Onder de diversen komen beroepen voor zoals notaris, procureur,
wagenmaker, schoenmaker en bakker.
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sprake zijn van een aaneenschakeling van huwelijken binnen de eigen beroepsgroep. Tannetje, de dochter
van Gillis Hoevenagel, schoolmeester in Colijnsplaat, hertrouwde in 1773 met Hendrik IJzerman, die haar
vader was opgevolgd. Hun dochter Jannetje IJzerman huwde op haar beurt in 1787 met Dingenis Snoodijk, schoolmeester in Nieuwland, en hertrouwde met Tobias Meijaardt, die haar echtgenoot opvolgde in
Nieuwland. Ook echtgenoten van de dochters van schoolmeesters kwamen in het onderwijs terecht. Marijnis Brandt, die een halve eeuw schoolmeester was in Wemeldinge, werd in 1801 opgevolgd door Marinus Reinoutze, die getrouwd was met zijn dochter Adriana. Een andere dochter, Anna, trouwde met Cornelis Westveer, die in 1794 schoolmeester in ’s-Heer Arendskerke was geworden als opvolger van zijn vader
Aarnout Westveer. Deze was gehuwd geweest met Anna Brandt, zus van Marijnus Brandt. Ook al houden
we rekening met deze verschillende soorten van verwantschap dan nog moet de conclusie luiden dat het
om een bescheiden deel gaat van het totaal van de onderwijsgevenden. Categorale endogamie kwam voor,
maar was in Zeeland en Staats-Vlaanderen zeker niet dominerend.
Het buiten de stand trouwen van een schoolmeester met iemand uit een hoger milieu gebeurde zelden
en kon op grote weerstand stuiten. Toen Pieternella Alvarez wilde trouwen met Daniel Platteeuw, schoolmeester in Hoek, verzette haar vader, de rijke landbouwer Pieter Alvarez, zich sterk en liet zijn dochter in
verzekerde bewaring stellen. Uiteindelijk trouwde het paar toch in 1772. Het omgekeerde, een huwelijk
met iemand uit een lager milieu, lijkt minder wrevel te hebben opgewekt.475 Martijntje Cornelisdr. Maarlants, de derde echtgenote van schoolmeester Gerbrand Jacobsen Sandijk in Noordwelle, die in 1726 met
hem in het huwelijk trad, was jarenlang bedeeld door de diaconie van het naburige Serooskerke.
Net zoals de Nederduitse schoolmeesters bleven de rectoren, conrectoren en preceptoren van Latijnse
scholen met hun huwelijkspartners binnen hun eigen sociale milieu. Wat dat betreft was Johannes Gavel
(1714-1757), preceptor van de Latijnse school in Middelburg, een uitzondering toen hij trouwde met zijn
dienstbode. Beroepen van schoonvaders waren, voor zover te achterhalen, predikant, koopman, wijnsteker, enz. Tot en met de eerste helft van de zeventiende eeuw kwamen beroepen voor zoals chirurgijn, kaarsenmaker en wever. Daarna waren zij vrijwel allemaal afkomstig uit dezelfde intellectuele elite. Dat gold
ook voor de ouders. Zij waren voor het grootste deel in Latijnse scholen werkzaam of predikant.
De gegevens over de Franse schoolmeesters wijzen erop dat zij in de zeventiende eeuw dezelfde huwelijkspartners vonden als hun Nederduitse collega’s. In de achttiende eeuw is sprake van een maatschappelijke stijging doordat de meeste schoonvaders tot een hoger milieu behoorden. Kwamen in de zeventiende
eeuw beroepen voor zoals bakker en procureur, in de achttiende eeuw waren de schoonvaders medicus,
predikant, enz. Schoolmeesters als schoonvader kwamen in de gehele periode, vanaf het eind van de zestiende eeuw tot en met het eind van de achttiende eeuw, voor. Ook een deel van de Franse schoolvrouwen
had een vader die Frans schoolmeester was. Bij deze schoolvrouwen is te merken, dat, voor zover zij in het
huwelijk traden, nauwe aansluiting werd gevonden bij datzelfde hogere milieu. De vader of de overleden
echtgenoot van Franse schoolvrouwen was bijvoorbeeld Waals predikant. Echtgenoten van Franse schoolvrouwen waren geneesheer, vaandrig of commies-griffier.
Voor zover de vrouwen die kinderscholen dreven, gehuwd waren, vonden zij hun mannen onder de
ambachtslui en zelfstandigen maar ook kwamen arbeiders voor. Tot de beroepen, die vrijwel alle uit de
achttiende eeuw bekend zijn, behoren die van brouwer, molenaar, winkelier, beurtschipper, pruikenmaker, deurwaarder, metselaar, (scheeps)timmerman, kleermaker, mandenmaker, schoenmaker, doodgraver, timmermansknecht, matroos, bierdrager en zeepzieder. Zij behoorden daardoor zowel tot de lagere
middengroep als tot de laagste groepen.
Een huwelijk tussen een schoolmeester en een schoolvrouw was zeldzaam. Bij de Franse schoolmeesters kwam dit nog het meeste voor. In een dergelijk geval was dit aantrekkelijk omdat de schoolvrouw de
475 Zie ook Haks, Huwelijk en gezin in Holland, 128-132.
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schoolmeisjes voor haar rekening nam. Jacques de Farques, Frans schoolmeester in Zierikzee, hertrouwde
in 1722 met Anna Fret, evenals hij geboren in Frankrijk. Zij was Franse schoolvrouw in Rotterdam.
De cijfers en voorbeelden laten zien dat vooral vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw huwelijken een onderdeel vormden van het bevorderen van de sociale homogeniteit van de onderwijsgevenden.
De Nederduitse en Franse schoolmeesters zorgden zo doende voor continuïteit in hun eigen beroepsgroep, iets dat vooral het geval was in de achttiende eeuw. Familietradities droegen bij aan de ontwikkeling van de identiteit van schoolmeesters.
Vanwege de ondersteunende taak, die veel echtgenotes van onderwijsgevenden hadden, was geletterdheid gewenst. Toch maakten echtgenotes van schoolmeesters geen uitzondering op het feit dat het voor
veel vrouwen voldoende werd geacht om alleen te kunnen lezen. Jacob van Meeris en zijn vrouw verzorgden het onderwijs in het Armweeshuis van Middelburg. Dat zij niet kon schrijven en zich heeft beperkt tot
het leren spellen en lezen, speldenwerken en linnennaaien blijkt uit het feit dat zij de instructie van 1641
met haar merk ondertekende. Andere echtgenotes kwamen niet verder dan de letter van hun voornaam of
hun initialen. Lucretia ter Noeff, de weduwe van Johannes Jacobus van Amerongen, binnenvader tevens
schoolmeester in het Weeshuis in Zierikzee, tekende in 1703 een notariële akte met de letter L. Catarina
Willems, de echtgenote van schoolmeester Willem Lenson in Sirjansland, zette in 1716 haar initialen.476
Het is denkbaar dat zij, zoals meer voorkwam, het schrijven voor een deel verleerd waren. Toch hebben de
meeste vrouwen van schoolmeesters in voldoende mate kunnen schrijven, in ieder geval in de tweede helft
van de achttiende eeuw. Om hun echtgenoten te kunnen vervangen, in het bijzonder ten aanzien van hun
functie als belastingontvanger, was het kunnen schrijven noodzakelijk.
In strikte zin gold voor de huwelijkspartners niet dat zij lidmaat moesten zijn van de Gereformeerde
kerk. Wel was het vanzelfsprekend en als regel hadden zij belijdenis afgelegd. Soms deden ze dat eerst
nadat hun echtgenoot tot schoolmeester was benoemd, zoals in het geval van de net genoemde Lucretia
ter Noeff. Zij legde in 1667, een half jaar na de benoeming van haar man als schoolmeester in Sirjansland,
belijdenis des geloofs af. Een rooms-katholieke echtgenote stuitte op grote bezwaren. In 1668 werd door
de predikant van Elkerzee bij de classis het ‘beroep’ ingebracht van de schoolmeester Jan Hannau, die gehuwd was met een katholieke vrouw. Hij was benoemd omdat er enige hoop scheen te zijn dat de vrouw
gewonnen kon worden voor de gereformeerde religie. Dat bleek niet zo te zijn ondanks gesprekken van
de plaatselijke predikant en diens collega’s uit de naaste omgeving met de vrouw. De classis weigerde het
beroep goed te keuren en de betrokkene moest zijn functie neerleggen.477

Zorg voor weduwen
Een voorziening bij overlijden voor de weduwe van de onderwijsgevenden en hun kinderen bestond niet.
Tot de weinige mogelijkheden om wat te doen voor de weduwen behoorde het toekennen van het resterende deel van het traktement van het kwartaal waarin hun echtgenoot was overleden.478 Soms werd ook
daarna nog enkele maanden of een kwartaal van het traktement uitbetaald hetgeen, in bijzondere omstandigheden, vooral dreigende armoede, kon uitlopen tot een half jaar na het overlijden.479 Aanvankelijk
werd in bijzondere gevallen ook een eenmalig bedrag gegeven. Zo kreeg de weduwe van Andreas Mahieu,
preceptor aan de Latijnse school in Middelburg, in 1623 75 gulden. Gecommitteerde Raden kenden zulke
476 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924. GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nrs. 4055 (19.9.1703), 4799a (2.7.1716).
477 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Sirjansland, inv.nr. 1 (1.7.1667); Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 3 (28.11.1668, 6.3,
24.4.1669). ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1823 (171r., 8.11.1670).
478 ZA, Rekenkamer B, inv.nr. 24612 (1592); Hervormde gemeente te Gapinge, inv.nr. 3 (11.10.1722). GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 12 (22.10.1653,
voorwaarden benoeming rector). GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 1 (13.4.1611); Hervormde gemeente te
Noordgouwe, inv.nr. 1 (8.5.1672, 7.12.1677). GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 5050 (12.4.1656, 10.11.1753).
479 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 499 (22.12.1643), Classis Walcheren, inv.nr. 3 (17.12.1643); Hervormde gemeente te Aardenburg, Acta
kerkenraad, 1679-1694 (21.1.1679). GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 189 (rekest van Catelijne Coevoets, weduwe van schoolmeester
Andries Betz). GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 5050 (1663).

4 ONDERWIJSGEVENDEN

373

eenmalige bedragen toe uit de geestelijke goederen. Susanna Adriaensdr., weduwe van Adriaen Willemsz.
Scheermaecker, schoolmeester in Burgh, kreeg in 1598 48 gulden omdat zij was achtergebleven met vier
kleine kinderen en schulden had vanwege de langdurige ziekte van haar man. Na 1600 werden zulke besluiten niet meer genomen, vooral vanwege precedentvorming. Wel werd op andere wijze geholpen. Zo
kreeg de weduwe van de rector van de Latijnse school in Vlissingen een bedrag van het stadsbestuur voor
de kosten van haar verhuizing naar elders. De persoonlijke omstandigheden wogen daarin steeds mee.
De stadsschoolmeester Jan de Swart in Goes liet bij zijn overlijden in 1709 een zwangere vrouw na met
vier kleine kinderen. De magistraat schonk haar 50 gulden. In Staats-Vlaanderen was het toekennen van
het restant van het traktement ook min of meer gewoonte, net zoals in andere generaliteitslanden, totdat
de Raad van State in 1670 daaraan een einde maakte. Toch kreeg een weduwe nog wel eens een dergelijk
verzoek gehonoreerd, zoals in 1713 die van de schoolmeester in het Fort Sint Anna waar de afgevaardigden van de Raad van State positief op haar verzoek beslisten. Andere besturen waren ruimhartiger. Zo
betaalde de magistraat van het Hulsterambacht in 1678 drie maanden traktement uit aan de weduwe van
schoolmeester Matthijs Robbijt in Hontenisse.480
In de steden kon de magistraat de weduwe van een schoolmeester helpen door haar toestemming te
geven een kinderschool te starten. In Veere kreeg de weduwe van Karel de Keyser in 1623 toestemming om
school te mogen houden. De magistraat schonk haar bovendien 50 gulden vanwege haar lasten. In 1792
kreeg Johanna Francina de Vin, weduwe van schoolmeester Jacobus van der Leije, toestemming van de
scholarchen in Vlissingen om een kinderschool te beginnen. Ook werden weduwen gesteund door hun
een nevenfunctie van hun overleden echtgenoten te geven. In Aardenburg mochten de weduwen van de
Nederduitse schoolmeesters de kerk schoonmaken zo lang zij weduwe bleven.481
Op het platteland werd de steun op andere wijze gegeven. Allerlei wegen stonden daarvoor open. De
classis Schouwen-Duiveland collecteerde in 1619 voor de weduwe van de overleden schoolmeester van
Oosterland. De ambachtsheer van Nisse verleende in 1711 aan de weduwe van de overleden schoolmeester
Huybrecht de Vriese vrijstelling van het betalen van het begraafrecht. Incidenteel kregen weduwen van
de kerkenraad eenmalige giften om een nieuwe toekomst op te bouwen. Maria Trotsenburg, weduwe van
schoolmeester Pieter van Waas uit Hontenisse, kreeg in 1710 van de kerkenraad 150 gulden uit de diaconiekas om een winkeltje te beginnen om zo doende te voorzien in het onderhoud van haar en haar drie
kinderen.482
Een andere mogelijkheid om de weduwe te steunen was haar toestemming te geven de functie gedurende het kwartaal na het overlijden te laten waarnemen door een ondermeester of iemand anders tot de
komst van een opvolger. Tot dat moment kreeg de weduwe het aan de functie verbonden traktement en
de schoolgelden waarmee zij de vervanger kon betalen. Die toestemming kon worden verlengd zo lang de
vacature nog niet vervuld was.483 Maar slechts in bijzondere situaties werd de vacature lang opengelaten.
Joanna Welleman, weduwe van schoolmeester Jan van Atten in Heinkenszand, kreeg in 1748 toestemming
om het schoolmeestersambt te laten vervullen door een ondermeester. Dat werd haar tot 1752 toegestaan,
mede met het oog op haar zes kinderen. Had de weduwe een zoon of een familielid, dat haar daarbij kon

480 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 474 (2.7.1598); Rekenkamer van Zeeland, B, inv.nrs. 27322. GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 5050
(1674). GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 22 (17.2.1709). NA, Raad van State, inv.nrs. 91 (24.6.1670), 1600 (fol 40). GA Hulst, Hulsterambacht, inv.
nr. 26 (14.6.1678). Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 379.
481 ZA, Stad Veere, nrs. 25 (7.6.1749), 80 (27.2.1623). GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930 (24.10.1792). GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.
nrs. 3 (30.8.1666), 4 (8.4.1669, 26.6.1679, 26.6.1684).
482 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 1 (18.9.1619). GA Hulst, Hervormde gemeente te Hontenisse, inv.nr. 2
(19.10.1710). ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 784 (Nisse).
483 ZA, Hervormde gemeente te Gapinge, inv.nr. 2 (15.11.1711); Hervormde gemeente te Kleverskerke, inv.nr. 1 (26.3.1742); Hervormde
gemeente te Nieuw- en Sint Joosland, inv.nr. 4 (25.12.1797); Hervormde gemeente te Sint Laurens, inv.nr. 3 (26.12.1743). GA Sluis, Stad
Aardenburg, inv.nr. 10 (12.10.1750); Stad Oostburg, inv.nr. 7 (9.12.1782). GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2930 (20.10.1762), 2931
(9.12.1800, 12.1.1801).
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helpen, dan was het gewoonte voor zijn inzet toestemming te geven. Zo werden in 1752 de functies van
de schoolmeester in Nieuwerkerk waargenomen door de zoon van de weduwe. De weduwe van de schoolmeester in Kortgene werd in 1768 geholpen door haar broer Pieter Heijman. Zelfs de Raad van State werd
aan het eind van de achttiende eeuw toeschietelijker. In 1781 wees de raad het verzoek van de weduwe van
schoolmeester Johan de Grooten Heckraats uit Retranchement om een toelage voor een vervanger af maar
besloot tegelijk haar het traktement van haar man toe te kennen vanaf de datum van overlijden tot de dag
van de benoeming van zijn opvolger.484
Bij de besluitvorming ten aanzien van de weduwe werden de verdiensten van haar echtgenoot meegewogen. In 1760 overleed in Zierikzee de twee jaar tevoren aangestelde Franse schoolmeester Daniel Henri
Jenoteau uit Den Haag. Zijn weduwe, Christina Rijckhoff, bleef met drie kinderen achter. In die korte
tijd was Jenoteau erin geslaagd, bijgestaan door zijn echtgenote, om het leerlingenaantal weer omhoog te
krijgen. Mede daarom kreeg ze toestemming de school voort te zetten met hulp van een ondermeester. In
1767 werd de vacante plaats van ondermeester opgevuld door de benoeming van de 19-jarige zoon Jacques
die in 1773 beloond werd met de aanstelling als opvolger van zijn vader. Opvolging van een man door een
vrouw was uitgesloten. Na het overlijden van de Franse schoolmeester Francois Chalus de la Motte in
Hulst in 1712 werd diens dochter Anna Francoise Chalus benoemd. De Raad van State weigerde het traktement beschikbaar te stellen zodat het stadsbestuur een man moest benoemen. De raad achtte ‘het niet
convinibel te wesen vrouwspersoonen te nomineren en aan te stellen tot schoolmeesters’.485
Incidenteel kreeg de weduwe een deel van het traktement dat haar echtgenoot had genoten als zij
in kommervolle omstandigheden achterbleef. Dit gebeurde niet ten laste van de instelling die het traktement uitbetaalde, maar van de opvolger. De classis Schouwen-Duiveland bepaalde in 1611 bij de aanneming van Cornelis Thonissen als schoolmeester van Zonnemaire dat hij de toelage uit de geestelijke
goederen tot 1 oktober van dat jaar moest uitbetalen aan de weduwe en wezen van zijn voorganger. De
weduwe van de overleden schoolmeester van de Kleine Armschool te Middelburg kreeg in 1668 gedurende
een jaar in elk kwartaal een maand gage tot een totaal van 96 gulden. De opvolger van haar man moest dit
missen van zijn salaris.486
De betrokkenen waren min of meer gedwongen een dergelijk besluit te accepteren om de beoogde
functie te krijgen. Zo mogelijk probeerden ze daaronder uit te komen. Adriaen Damissen Kleijman stemde in 1680 bij zijn benoeming tot schoolmeester van Sint Kruis ermee in dat hij jaarlijks een bedrag van 50
gulden zou betalen aan de weduwe van zijn voorganger. Toen hij zich daar gevestigd had, vond hij dat de
weduwe niet behoeftig was. Daarom maakte hij bezwaar. Het college ’s Lands van de Vrije besliste dat hij
haar jaarlijks 40 gulden moest betalen zo lang de weduwe in Sint Kruis bleef wonen. Zulke voorwaarden
vormden uiteraard een last voor de nieuw benoemde en om die reden waren de autoriteiten creatief in het
bedenken van oplossingen als die last te zwaar werd geacht. In Sas van Gent kreeg schoolmeester Pieter
Ridderhuijs in 1709 de verplichting opgelegd om 50 gulden van zijn salaris uit te keren aan de erfgenamen
van zijn voorganger. Om hem te compenseren kreeg hij hetzelfde bedrag als vergoeding voor het lesgeven
aan armenkinderen.487 Dit soort besluiten waren echter uitzonderingen.
Dergelijke afspraken verdwenen steeds meer omdat het onredelijk werd gevonden de opvolgers voor
deze uitkeringen te laten opdraaien. In Staats-Vlaanderen gebeurde dat op formele gronden omdat der-

484 ZA, Vereniging van Ambachtsgerechtigden van ’s-Heer Arendskerke c.a., inv.nrs. 4 (20.6.1748), 22. GA Schouwen-Duiveland, Hervormde
gemeente te Nieuwerkerk, inv.nr. 7 (2.1.1752). GA Noord-Beveland, Hervormde gemeente te Kortgene, inv.nr. 2 (24.4.1768). NA, Raad van
State, inv.nr. 344 (folio 526, 5.6.1781; 561, 12.6.1781).
485 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nrs. 32 (25.10-24.12.1760), 35 (11.5, 15.10.1767), 39 (23, 27.9.1773). GA Hulst, Stad Hulst, nrs. 4
(23.2.1713, 22.5.1714), 532p (3.1714). Visser, ‘De “Fransche school voor jonge heeren” te Zierikzee’, 4-5.
486 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 1 (13.4.1611). ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nr. 1 (7.5.1668).
487 ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 385 (1681); Hervormde gemeente te Sint Kruis, Acta kerkenraad, 1652-1779 (2.5.1680, art. VI). NA, Raad van State,
inv.nr. 168 (folio 926v., 27.4.1709). Caland, Hervormde Gemeente Sas van Gent, 70.
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gelijke afspraken in strijd werden geacht met de eed van zuivering, die zij moesten afleggen. Toch bleven
ze bestaan. De magistraat van het Hulsterambacht stelde in 1751 Johannes Hase aan als schoolmeester
in Lamswaarde mits hij elk jaar een bedrag van 72 gulden zou betalen aan de weduwe van zijn voorganger. Tien jaar later besloot de magistraat van Hulst hetzelfde bij de aanstelling van Gerard Westplate. Hij
moest de weduwe van de vorige Nederduitse schoolmeester levenslang 50 gulden per jaar betalen. Schoolmeesters anticipeerden op een dergelijk besluit door zelf een aanbod te doen. Daarmee probeerden ze hun
kans op een benoeming te vergroten.488
Minder moeite om een dergelijke last op te leggen was er als de opvolger de zoon van de overledene
was. In 1666 volgde Pierre du Fresne zijn overleden vader op als Frans schoolmeester, voorzanger en koster van de Waalse kerk in Goes. Hij kreeg het salaris en de emolumenten van zijn vader met de nadrukkelijke opdracht om die mede te bestemmen voor zijn moeder en haar gezin. Bij benoemingen was het
weliswaar geen doorslaggevend argument maar incidenteel speelde het aspect van de nagelaten weduwe
en haar kinderen mee. Bij het besluit om in 1778 Marinus de Jager te benoemen als opvolger van zijn vader
als Nederduits schoolmeester in Aardenburg wogen de armoedige omstandigheden van de weduwe en
haar kinderen sterk mee.489 In zulke gevallen was er een sterke neiging om de benoemde een belofte te
laten doen met het oog op de belangen van de nabestaanden.
Een andere reden voor een dergelijke regeling was om te zorgen dat de weduwen of de wezen niet ten
laste van de diaconie of het armbestuur zouden komen. In 1677 werd Samuel van Coppenole benoemd
tot schoolmeester van Hontenisse onder voorwaarde dat hij de drie nagelaten wezen van zijn voorganger
enkele jaren zou onderhouden. Een jaar later werd in Hengstdijk Anthonij de la Fosse aangesteld in de
vacature die daar ontstaan was door het overlijden van zijn broer Pieter. Dit gebeurde onder beding dat
hij een bedrag zou betalen voor het onderhoud van de twee voorkinderen van zijn overleden broer. Govert
Fierse, die zijn vader als schoolmeester in 1685 te Zonnemaire opvolgde, moest het collegium qualificatum beloven zijn drie minderjarige zusjes te onderhouden zodat ze niet ten laste van de diaconie zouden
komen. Slechts incidenteel kwam het voor dat de nieuwe schoolmeester verplicht werd anderen dan de
weduwe of wezen van zijn voorganger te onderhouden. Bij de benoeming in 1681 van Adriaen Robbijt
tot schoolmeester van Lamswaarde kreeg hij de plicht opgelegd om zijn enige zuster te onderhouden.490
De steun die de weduwen kregen, was in veel gevallen niet toereikend of eindig. Zij moesten proberen
een andere uitweg vinden. Hertrouwen lag voor de hand wat dan ook menige weduwe deed, zeker als
zij kleine kinderen had. In dat kader was een huwelijk met opnieuw een schoolmeester een mogelijkheid, een verschijnsel dat, zoals we hiervoor hebben gezien, vooral in de achttiende eeuw voorkwam. De
opvolger van hun echtgenoot was een voor de hand liggende kandidaat. We vonden in totaal negentien
weduwen die hertrouwden met een schoolmeester. Op twee na woonden deze weduwen op het platteland. In elf gevallen ging het om de opvolger van hun overleden echtgenoot. Een huwelijk van de weduwe
met de ondermeester, die de functie van haar echtgenoot waarnam, kon wenselijk zijn om de kans op een
benoeming te vergroten. In zulke gevallen waren flinke leeftijdsverschillen geen beletsel. Zeventien jaar
in leeftijd scheelden Janneke Floris Ingels en Cornelis Pleyte. Hij was in 1689 Willem de Vos, de eerste
echtgenoot van Janneke, opgevolgd in Aagtekerke. Joppa Tak, de weduwe van Marinus de Jager in Aardenburg, huwde in 1787 met de ondermeester Marinus Blonker, ondanks het feit dat Joppa bijna twaalf
jaar ouder was. Blonker nam de functie van Marinus de Jager na diens overlijden waar en werd aangesteld
als zijn opvolger. Daarnaast hertrouwden weduwen met echtgenoten die als regel tot hetzelfde sociale

488 GA Hulst, Stad Hulst, nrs. 11 (9.1.1761); 532p (3.6.1717); Hulsterambacht, inv.nr. 35 (10.11.1751); Hervormde gemeente te Hulst, nr. 48
(22.6, 26.9.1786). Cornelis, ‘Adriaan Schiettekatte’, 34.
489 GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 15 (5.1.1666), 3275. GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 13 (22, 29.6.1778).
490 GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nr. 26 (11.10.1677, 5.6.1678, 11.1.1681), 197. GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te
Zonnemaire, inv.nr. 1 (11.6.1685).
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milieu behoorde. Voorkomende beroepen waren landbouwer, chirurgijn, kleermaker, molenaar, militair,
postrijder, brouwer of wagenmaker. Een tweede huwelijk met een predikant kwam alleen voor tot in de
eerste helft van de zeventiende eeuw.
Degenen die er niet in slaagden om te hertrouwen, geen beroep konden uitoefenen en geen bezittingen of inkomsten hadden, waren gedoemd tot armoede te vervallen met alle gevolgen van dien. De diaconie of het armbestuur moesten in zulke gevallen bijspringen. In ’s-Heerenhoek bleef Elizabeth Lodewijks
van den Enden, weduwe van schoolmeester Geerard Polij, met drie kinderen achter. Haar man had meer
schulden dan bezittingen nagelaten en zij raakte ook nog zwanger van een kostganger. De kerkenraad
besloot in 1708 haar financieel te ondersteunen en een huisje voor haar, haar kinderen en een andere bedeelde te huren. Eerst in 1713 kwam ze er weer wat bovenop doordat ze hertrouwde. Armoede dreigde ook
voor de wezen. In Aardenburg overleed Marjanne Six, weduwe van schoolmeester Gerrit Kroon, kort na
haar man in 1728. De twee kinderen kwamen ten laste van de Armen omdat zij een failliete boedel naliet.
Vanaf de jaren dertig van de achttiende eeuw kwam het instellen van weduwenbeurzen - fondsen bedoeld voor uitkeringen aan weduwen - in zwang. In Zeeland kwam het alleen in Middelburg tot initiatieven waarbij schoolmeesters waren betrokken. In 1735 gaf het stadsbestuur van Middelburg toestemming
aan de schoolmeesters van de Grote en de Kleine Armscholen en aan de overige bedienden van de Armen
een weduwenbeurs op te richten. De jaarlijkse inleg was hoog: 36 gulden per deelnemer. Degenen, die zich
later aanmeldden, moesten de helft van hun jaarsalaris als inkomstgeld betalen. Bij uittreding kreeg men
het betaalde geld terug. De uitkering aan weduwen bedroeg 180 gulden per jaar. De beurs bleef bestaan tot
1811.491 Aan de landelijke Weduwenbeurs van rectoren en preceptoren, opgericht te Utrecht in 1738, werd
deelgenomen door de Middelburgse rector Wilhelm Otto Reitz. In 1739 werd binnen het schoolmeestersgilde het plan geopperd ook een weduwenbeurs in het leven te roepen, maar dit voornemen werd niet tot
uitvoering gebracht. Een begrafenisbeurs voor Middelburgse schoolmeesters werd in 1770 gesticht. Deze
was bedoeld voor het dekken van de kosten van begrafenissen en kreeg als zinspreuk: ‘Voor zichzelven en
voor anderen’. De beurs stond organisatorisch los van het gilde.492

4.12 Ontslag
Onderwijsgevenden bleven zo lang mogelijk in functie omdat er nauwelijks pensioenvoorzieningen waren. De meesten gingen dan ook door tot hun overlijden. Vooral onder de Nederduitse schoolmeesters op
het platteland kwamen zeer lange carrières voor. In Zeeland en Staats-Vlaanderen waren 24 Nederduitse schoolmeesters die meer dan veertig jaar dienst deden. Daarvan waren er vijftien met vijftig en meer
dienstjaren, allen op het platteland of in kleine steden. De absolute recordhouder was Paas Janssen van
Dalen uit Borssele die 65 jaar schoolmeester was (1681-1746) en 88 jaar oud werd. Onder de rectoren was
Laurens Geleynsen in Vlissingen recordhouder met 49 dienstjaren (1659-1708). Bij de Franse schoolmeesters was dat Pierre Tessier in Aardenburg met eveneens 49 jaar (1692-1741). Een deel stopte vanwege hun
leeftijd of ziekte. Anderen stopten omdat zij kozen voor een loopbaan buiten het onderwijs. Ten slotte
waren er - het ging om een gering aantal - die ontslag kregen, veelal wegens een of meer vergrijpen, die
niet werden getolereerd. Vanwege de op hen uitgeoefende druk hielden anderen de eer aan zichzelf en
bedankten om op die wijze ontslag voor te zijn.

491 ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nr. 4. Middelburg, Kleine Armschool, 1772. Nagtglas, De algemeene kerkeraad, 191-192. In 1748 werd
een weduwenbeurs voor Noord-Hollandse schoolmeesters opgericht, in 1750 bestond een soortgelijke beurs in Zuid-Holland. Versluys,
Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs, III, 133.
492 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924. Boekzaal der geleerde wereld, 1756, juni, 778.
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Regelgeving
De procedure van ontslag was niet vastgelegd in de Zeeuwse schoolorde en ook het schoolreglement van
de Staten-Generaal bevatte geen artikel daarover. Er was blijkbaar geen behoefte aan om dit in schriftelijke regels vast te leggen. Bij benoeming in een andere plaats werd de schoolmeester geacht ontslag te
krijgen uit zijn vorige functie. In de steden werden de magistraat of de scholarchen mondeling ingelicht
door de schoolmeesters en rectoren. Op het platteland was het als regel de dominee die het nieuws het
eerst te horen kreeg.
Vanaf de zeventiende eeuw kwam steeds meer de behoefte naar voren om het ontslag te formaliseren.
Het werd gebruik dat de onderwijsgevende mededeling deed van zijn benoeming elders en ontslag verzocht bij het college dat hem benoemd had. In de daarover belegde vergadering werd kennis genomen
van de mededeling en het ontslag verleend. Die samenkomst stelde het betreffende college en de schoolmeester in de gelegenheid woorden van wederzijdse dank uit te spreken, als de samenwerking goed was
geweest.493
Anders lag dat wanneer er redenen waren om de schoolmeester ongevraagd ontslag te geven, in het
bijzonder bij disfunctioneren. Tijdens de provinciale synode van Goes in 1620 werd bepaald dat de classes de nieuwe schoolmeesters niet alleen examineerden en de aanstellingen goedkeurden, maar hen ook
‘inhabijl’ (onbekwaam) konden verklaren. Dit artikel impliceerde dat de collegia qualificata niet eigenmachtig tot ongevraagd ontslag mochten overgaan, maar dat een dergelijk voornemen eerst moest worden voorgelegd aan de classes. De bepaling vloeide voort uit een aantal incidenten rond het ontslag van
schoolmeesters in de voorafgaande jaren waarmee de classes bemoeienis hadden.494
Omdat de classes in deze periode een dominerende invloed hadden op het benoemingsbeleid, werd
hun positie ten aanzien van het geven van ontslag door Gecommitteerde Raden erkend. Geeraerdt Henricxz., schoolmeester in Yerseke, beklaagde zich in 1591 over zijn ontslag door de classis bij Gecommitteerde Raden die om opheldering vroegen. Naar aanleiding van het ingekomen antwoord van de classis
legden Gecommitteerde Raden zich neer bij het besluit en besloten Henricxz. een eenmalig bedrag van 25
gulden uit te keren. Dankzij de synodale bepaling van 1620, die gesanctioneerd werd door de Staten, was
het geven van ontslag minder gemakkelijk en werd de schoolmeesters de mogelijkheid gegeven zich op
hun classis te beroepen. Zij kregen daardoor enige bescherming, zij het dat die beperkt bleef tot degenen
die door de classes waren toegelaten. De classes moesten toetsen of het ontslag de enige oplossing was en
of dit op goede gronden gegeven werd. Als regel probeerden zij, als die gelegenheid er was, te zoeken naar
een zodanige oplossing dat ontslag vermeden kon worden. Waren de klachten ongegrond dan probeerden
de classes de schoolmeesters in bescherming te nemen. Het dorpsbestuur van Zonnemaire wilde in 1616
hun schoolmeester Cornelis Thonissen kwijt wegens dronkenschap, ontuchtige vuiligheden en nalatigheid in zijn functie. De classis boog zich over de zaak en liet de predikant en ouderling van het dorp aan
het woord. Ze ontzenuwden een deel van de klachten en het uiteindelijke gevolg was dat Thonissen niet
ontslagen werd.495
De nieuwe regel kon zo worden uitgelegd dat het de classis was die ontslag verleende. Dat betekende
dat dit niet meer op lokaal niveau kon plaatsvinden. De classis Schouwen-Duiveland overwoog dit stand-

493 ZA, Hervormde gemeente te Groede, inv.nr. 2 (9.11.1708). GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Noordgouwe, inv.nrs. 3
(10.12.1753), 4 (10.10.1771). GA Terneuzen, Stad Terneuzen, inv.nr. 19 (10.6.1771).
494 In Schouwen-Duiveland in 1607 (Oosterland), 1609 (Ouwerkerk) en 1613 (Dreischor). GA Schouwen-Duiveland, Classis SchouwenDuiveland, inv.nr. 1. In Zuid-Beveland in 1591 (Ellewoutsdijk) en 1598 (Nisse). Bouterse, Classicale Acta, 444 (18.3.1591). ZA,
Handschriftenverzameling, inv.nr. 265 (5.10.1598). In Tholen in 1594 (Vossemeer) en 1602 (Sint Maartensdijk). ZA, Classis Tholen en
Bergen op Zoom, inv.nr. 1 (10.5.1594, 1/ 2.8.1602). In Walcheren en Staats-Vlaanderen in 1618 (Groede) en 1619 (Serooskerke). ZA, Classis
Walcheren, Bouterse, Classicale Acta, passim; Reitsma en Van Veen, Acta, 164-165.
495 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 1 (24.4.1607, 26.10, 15.12.1616); Hervormde gemeente te Brouwershaven,
inv.nr. 2 (22, 29.4.1607).
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punt in te nemen en legde dat in 1630 voor aan alle kerkenraden binnen hun gebied. De kwestie was aanhangig gemaakt naar aanleiding van het ontslag van de schoolmeester van Noordwelle, Pieter Cornelissen
Vriere, in 1629. De meerderheid van de kerkenraden kon zich niet vinden in het voorstel en wilde blijven
bij hun oude vrijheid om hierin zelf een besluit te nemen. Daarmee bleef dat recht op lokaal niveau. In
Staats-Vlaanderen, waar de meeste schoolmeesters door de Raad van State waren aangesteld, volstonden
de schoolmeesters met de mededeling aan de kerkenraden of magistraten dat zij elders waren benoemd.
De classis Zuid-Beveland heeft in 1773 overwogen over het ontslag een bepaling te maken in hun classicale
wetten, maar zag hiervan af. De bepaling werd weliswaar wenselijk geacht, maar omdat ontslag een lokale
aangelegenheid was, lag vastlegging in het classicale reglement niet voor de hand. Dat was wel het geval in
plaatselijke schoolreglementen maar daarin werd slechts sporadisch de plicht tot het vragen van ontslag
opgenomen.496 De praktijk regelde deze zaak in voldoende mate. Ontslag op verzoek of met wederzijds
goedvinden gaf geen problemen, maar des te meer ongevraagd ontslag.

Ontslag wegens ouderdom, langdurige ziekte of invaliditeit
Bij ontslag wegens ouderdom was het financiële aspect steeds van invloed. In 1689 was de Goese stadsschoolmeester Jacob Craeije te oud om les te geven. Bovendien was hij zwak en regelmatig ziek. Voor een
deel van de ouders was dat aanleiding om hun kinderen naar elders te sturen. Een delegatie uit de magistraat ging samen met de opzieners van de Nederduitse scholen met Craeije praten om hem over te halen
ontslag te vragen. Deze was daartoe niet bereid. Niet omdat hij niet wilde, maar omdat hij de inkomsten
niet kon missen. Na onderhandelingen – de magistraat zegde hem een bescheiden pensioen toe – ging
Craeije alsnog akkoord.
Ontslag was onvermijdelijk bij langdurige ziekte of lichamelijke ongemakken. Vanwege zijn verminderde gezichtsvermogen kon schoolmeester Abraham van de Velde te Biggekerke in 1634 niet meer voorlezen en schoolhouden. Nadat de kerkenraad het nog een poos had aangezien in de hoop op genezing moest
worden geconstateerd dat aan ontslag niet te ontkomen was. Leunis Leunissen Truije, schoolmeester in
Oost-Souburg, was 28 jaar in functie. Wegens zijn langdurige ziekte was hij niet langer te handhaven en
daarom gaf de classis Walcheren in 1690 toestemming hem te ontslaan en een ander in zijn plaats te benoemen. Jacobus van der Mussele in Heinkenszand was zo doof dat hij niet meer kon functioneren. Niettemin
weigerde hij ontslag te nemen. Vanuit de ouders werd daarom in 1697 aangedrongen op zijn ontslag hetgeen de kerkenraad steunde. Uiteindelijk ruimde hij het veld nadat er een financiële regeling was getroffen.
Het geven van ongevraagd ontslag in zulke situaties kwam in de achttiende eeuw niet meer voor omdat dit niet als een legale reden werd beschouwd. Een dergelijke beslissing werd van de schoolmeester zelf
verwacht. Jasper van der Gouwe, bijna 25 jaar schoolmeester in Oosterland, verzocht in 1756 ontslag. Een
kwaal waarvan hij al twee jaar last had, verzwakte hem zodanig dat hij zijn functies moest neerleggen. In
Baarland bedankte Jacobus Vertregt in 1729 omdat hij blind was geworden. De stadsschoolmeester Jan de
Vos in Sluis legde in 1750 zijn functie neer ‘wegens lammigheid’. Zelfs krankzinnigheid was geen reden
tot ongevraagd ontslag. De magistraat en kerkenraad van Sluis wilden om die reden in 1779 de Franse
schoolmeester Jacques Second ontslaan. De magistraat verzocht de Raad van State de functie vacant te
verklaren zodat een ander kon worden benoemd. Deze weigerde en bepaalde dat Seconds vrouw voor vervanging van haar man zorg moest dragen. Bovendien besliste de Raad dat de verpleegkosten in het Simpelhuis in Middelburg uit lokale fondsen gedekt moesten worden. Pas na het overlijden van Second in
1786 werd de vacature vervuld.
496 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 1 (27.2, 24.4.1630); Hervormde gemeente te Brouwershaven, inv.nrs. 3 (21,
28.4.1630). ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 33 (6.10.1773); Hervormde gemeente te Cadzand, inv.nr. 2 (1.6.1784); Hervormde gemeente
te Groede, inv.nr. 2 (1.1.1706, 9.11.1708); Hervormde gemeente te IJzendijke, inv.nrs. 4 (14.10.1731), 5 (7, 13.3.1735, 16.6.1737); Hervormde
gemeente te Zuidzande, inv.nr. 2 (3.7.1720, 10.10.1723). Zonnemaire, 1660.
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Ontslag kon worden voorkomen als de betrokkene zich in zijn functies liet vervangen zodat het onderwijs voortgang had. Jan Paesschen, schoolmeester in Ellewoutsdijk, was een van de degenen die daarvoor
koos. Hij was in 1727 rond de 88 jaar oud en zeer doof. Uit vrees voor gemis aan inkomsten had hij geen
ontslag gevraagd en liet zich in school en bij het voorlezen en voorzingen in de kerk vervangen door een
ander. Toen hij in het genoemde jaar eindelijk ontslag verzocht, werd hem dat meteen verleend ‘reflecteerende op de welstandt van de jeugt’. Ook bij zo iets als een beroerte was vervanging een voor de hand
liggende oplossing om af te wachten of herstel zou volgen. In financiële zin was dat aantrekkelijk. De
kosten van een ondermeester of substituut waren weliswaar voor rekening van de schoolmeester maar hij
behield zijn inkomsten.
Soms was pressie op een schoolmeester nodig om een vervanger aan te nemen. De ogen van Pieter
Schem waren dusdanig achteruit gegaan dat hij niet meer in staat was de Ouwerkerkse kinderen naar behoren les te geven. De kerkenraad, het collegium qualificatum en de kerkvisitatoren drongen vanaf 1743
bij herhaling aan op het aannemen van een ondermeester. Schem bleef weigeren vanwege de financiële
consequenties. Twee jaar later gaf hij toe na de zoveelste klacht en het feit dat steeds meer kinderen elders
naar school werden gestuurd. Uiteindelijk duurde het nog tot 1747 voor deze ondermeester werd aangetrokken. In Hulst leed de Franse schoolmeester Jacobus Nauta aan een oogkwaal waardoor het aantal leerlingen van zijn school was teruggelopen tot negen of tien. Ook hij stribbelde tegen om een ondermeester
aan te nemen. Met Nauta’s mededeling dat het weer wat beter met hem ging, nam de magistraat geen
genoegen. Nauta stemde daarna alsnog in met een ondermeester.
Hoewel dat liever vermeden werd, kwam het incidenteel ook voor dat het besluit tot vervanging werd
opgelegd. In Aardenburg was de Nederduitse schoolmeester Pieter Sohier wegens lichamelijke zwakte
niet meer in staat zijn taken naar behoren te vervullen. Op aanwijzing van de magistraat werd in 1777 door
het collegium qualificatum besloten dat Sohier vervangen zou worden door een adjunct. Hij kreeg het
traktement van Sohier mits hij hem levenslang tweehonderd gulden per jaar zou uitbetalen. Schoolmeester Frans Bestebroer in Stavenisse was door ziekte in 1781 niet meer in staat les te geven. Besloten werd
dat hij op kosten van de diaconie en de armen zou worden verzorgd terwijl in de persoon van Jan Verton
een substituut werd benoemd. Verton kreeg uit het traktement van Bestebroer 132 gulden. Hij kreeg de
beschikking over het schoolhuis en mocht de schoolgelden houden evenals de opbrengsten van het klokluiden bij begrafenissen. Het overige deel van het traktement werd gebruikt om Bestebroer financieel te
ondersteunen.

Ontslag wegens disfunctioneren
Op het eind van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw werden onderwijsgevenden, die onvoldoende presteerden, nogal eens zonder veel plichtplegingen bedankt. Zo werd Hubrecht van der Venne in 1584 door de magistraat van Middelburg afgedankt als rector. Het dorpsbestuur van Scherpenisse
ontsloeg in 1590 Mathijs Hubrechtsen omdat enige ouders hun kinderen Frans wilden laten leren, een
taal die hij niet beheerste, in tegenstelling tot Latijn. In Oosterland werd schoolmeester Jacques Somerman in 1607 aan de kant gezet omdat hij het cijferen onvoldoende beheerste. Dat beleid veranderde snel
en maakte plaats voor een procedure waarin de overheid en het kerkelijk gezag veelal grote lankmoedigheid betrachten. Aanspreken, vermanen en controleren waren voor de hand liggende stappen in een
traject waarvan schorsing en ontslag de laatste stadia vormden.
De bedragen die disfunctionerende schoolmeesters bij ontslag kregen, stelden, als ze al iets kregen, aanvankelijk weinig voor. Later, in de zeventiende eeuw, moesten geldbedragen schoolmeesters over de streep
trekken om in te stemmen met ontslag. In Axel was Abraham Backerus vanwege herhaalde klachten in
1673 bereid zijn functies van schoolmeester en voorzanger neer te leggen nadat hij de toezegging kreeg van
een jaarlijkse uitkering van zestig gulden en een halve last turf. Anderen gaven zich minder gemakkelijk
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gewonnen. In Hulst wilde de magistraat in 1676 ten aanzien van de Franse schoolmeester Daniel le Ducq
in Hulst, die niet goed functioneerde, niet verder gaan dan een eenmalig bedrag van tweehonderdvijftig
of hoogstens driehonderd gulden. Le Ducq ging daar niet op in. Een achttiende-eeuws voorbeeld betreft
Pieter van der Jagt, die stadsschoolmeester en voorzanger in de Kleine kerk in Veere was. Hij was een uitstekend voorzanger, maar een matig schoolmeester. Hij had het aantal leerlingen in bijna dertig jaar tijd terug
zien zakken van ruim zestig naar veertien in 1779. Zelfs de ouders die gratis onderwijs konden krijgen,
stuurden hun kinderen niet naar Van der Jagt omdat ze er weinig tot niets leerden maar hielden ze thuis.
De magistraat en de scholarchen zagen geen andere mogelijkheid dan Van der Jagt ontslag te geven. Hij
behield zijn traktement en gratis huisvesting en bleef aan als voorzanger tot zijn overlijden in 1792.
Bij Franse schoolmeesters was de benadering niet anders. In Vlissingen functioneerde Jaques Baptiste
Payoud dusdanig slecht dat hij in 1779 van de scholarchen de wenk kreeg om ontslag aan te vragen. De
scholarchen maakten zich sterk voor een financiële tegemoetkoming omdat Payoud 61 jaar oud was en
met zijn vrouw gedoemd was tot armoede. Overeenkomstig het advies van de scholarchen besloot de magistraat hem een jaarlijkse uitkering te geven tot zijn overlijden van honderdvijftig gulden en vijftig gulden als tegemoetkoming voor huishuur en andere emolumenten die hij zou missen en onder voorwaarde
dat hij in Vlissingen bleef wonen. Bovendien kreeg hij toestemming om bij particulieren les te geven.
Payoud en Van der Jagt zijn voorbeelden van schoolmeesters die een afvloeiingsregeling kregen. Dat
was alleen het geval als op hun gedrag niets viel aan te merken. Pierre Antoine Geoffry, eveneens Frans
schoolmeester in Vlissingen, werd in 1792 ontslagen na herhaalde klachten vanuit de burgerij over zijn
nalatigheid en slordigheid. Als concrete ontslaggrond werd gebruik gemaakt van het feit dat hij niet had
voldaan aan de voorwaarde van zijn benoeming in 1784 om zich te voorzien van een ondermeester voor
het schrijven, een vaardigheid die Geoffry in onvoldoende mate bezat. Hij kreeg geen enkele tegemoetkoming. De reden lag ongetwijfeld in zijn obstinaat gedrag als voorzanger in de Waalse kerk en het feit dat
hij bij de doop van zijn buitenechtelijk kleinkind als namen Egalité Liberté opgaf. Dat wekte grote verontwaardiging op vanwege de politieke spanningen. Hij kreeg ook van de Waalse kerkenraad ontslag als
voorzanger. Jacobus Dronkers, schoolmeester in het Weeshuis in Veere, kreeg in 1765 evenmin een afvloeiingsregeling. Hij werd ontslagen wegens het bij herhaling te hardhandig straffen van schoolkinderen.497
Ook bij de rectoren van de Latijnse scholen was het voor de magistraten aantrekkelijker dat ontslag gevraagd werd in plaats van dat het gegeven moest worden. Carel Jan Kies de Vlieger, rector van de Latijnse
school in Goes, werd in 1774 te licht bevonden voor zijn functie. Hij werd in de gelegenheid gesteld zelf
ontslag aan te vragen. Weigerde hij, dan zou hem dat worden verleend. De Vlieger had niet veel bedenktijd
nodig en gaf gevolg aan het ultimatum. De magistraat gaf hem drie maanden traktement mee.

Ontslag wegens wangedrag
Anders lagen de zaken als er sprake was van openbaar wangedrag. Ook dan werd door de meeste overheden en kerkenraden grote lankmoedigheid aan de dag gelegd om de betrokkene te behouden. Meer dan in
andere gevallen werd hier de maatregel van schorsing gebruikt. De classis Zuid-Beveland had in 1621 aangegeven hoe de kerkenraden moesten handelen. De betrokkene moest worden vermaand, ernstig berouw
tonen voor de kerkenraad, daarna moest dit worden medegedeeld aan de gemeente en ten slotte moest de
kerkenraad aan de hand van het gedrag van de betrokkene nagaan of hij weer hersteld kon worden in zijn
functies.498
De redenen om schoolmeesters te ontslaan waren vooral drankmisbruik en overspel. Het maakte hun
497 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2930 (8.2.1787, 31.10.1792, 9.2.1793), 2939 (15.12.1792). Steutel, De Waalse kerk van
Vlissingen, 112-113, 155-156; Visser, ‘De Franse school voor jonge heren te Vlissingen’, 10. ZA, Godshuis Veere, inv.nr. 31 (14.9.1765).
Handschriftenverzameling, inv.nr. 120. Vgl. Rosendaal, Bataven! Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk, 562.
498 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 265 (5.7.1621).
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positie als pedagogen van de jeugd onhoudbaar ook al had het kwaad zich niet of nauwelijks op school
afgespeeld. Een minstens zo belangrijke reden was dat velen van hen een publieke functie vervulden.
Menige schoolmeester stond als voorzanger elke zondag voor de gemeente. Een gedrag dat tot openbare
schandalen leidde, was daarmee niet te verenigen. Lang is de lijst van vaak schrijnende gevallen waarmee
de burgerlijke en kerkelijke overheden te maken kregen. Uitvoerig werd alles vastgelegd in de resolutieboeken van de magistraten en in de acta van de kerkenraden. Het tekent de zorgvuldigheid waarmee gepoogd werd deze zaken te begeleiden. Indien ontslag ondanks vermaningen onvermijdelijk was, diende
dat op een correcte wijze tot stand te komen en nauwkeurig te worden geregistreerd.
Waren kerkenraden te tolerant, dan kon de classis zijn verantwoordelijkheid nemen. De classis Schouwen-Duiveland liet daarom in 1637 de schoolmeester van Ouwerkerk, Daniel Canisius, op het matje komen.
Hij was te vaak in de herberg, menigmaal dronken, verwaarloosde zijn school, had grote schulden, bleek
een leugenaar te zijn en gaf veel ergernis. De classis vond dat voldoende redenen om de man te ontslaan.
Toen hij in de vergadering van de classis daarover onderhouden werd, liep Canisius kwaad weg. Uiteindelijk bond hij in en beloofde beterschap.499 De classes, die ook hier de rechtmatigheid van het ontslag moesten toetsen, kweten zich met zorg van die plicht. Willem de Vriere was behalve schoolmeester ook schout
en secretaris in Kattendijke. Wegens zijn ‘leelijk en ergerlijk leven’ was hij als schout en secretaris ontslagen
door de ambachtsheren. Niettemin wilde de classis in 1666 eerst nadere informatie alvorens het fiat te geven
voor zijn ontslag als schoolmeester. De specificatie van ‘leelijk en ergerlijk’ was: kerkroverij, herhaaldelijke
dronkenschap, sabbatschenderij, een verhouding met een vrouw terwijl hij gehuwd was, liegen, bedriegen,
lasteren en andere ‘guijterien en eerloose stucken’. Bovendien was hij voortvluchtig. De classis was ervan
overtuigd dat zo iemand inderdaad onwaardig was om de functie van schoolmeester te vervullen en stemde
dan ook in met het ontslag. Over de lankmoedigheid van kerkenraden kon Geerard Polij in ‘s-Heerenhoek
meepraten. In de periode 1692-1706 werd hij zestien keer vermaand wegens dronkenschap. Ettelijke keren
werd hij onder censuur geplaatst en werd hem de uitoefening van het voorzangersambt verboden. In 1698
volgde een schorsing voor drie maanden. Niettemin werd hij als schoolmeester gehandhaafd.
Openbare dronkenschap was ergerlijk. Nog kwalijker was het dat hij in school dronken was. Het wekte
de spotlust op van de schooljeugd zoals blijkt uit het geval van schoolmeester Pieter Willemsen in Borssele. Hij werd in 1648 ontslagen na herhaaldelijke dronkenschap. Over zijn school waren veel klachten waardoor ‘de schoolkinderen van hem verachtelyck spreken door syn dronkenschap en vreemt regiment in de
schole’. Ouders lieten zich in zulke gevallen op duidelijke wijze horen. Bij het huisbezoek in Hoek werden
de ouders in 1703 aangemaand hun kinderen naar school te sturen. De predikant en de ouderling kregen
te horen: ‘soo lange als gij die dronke schoolmeester niet wegjaagt, konnen wij onze kinderen niet [naar]
school zenden’. Ging het om de keus tussen de belangen van de schoolmeester en die van de schooljeugd
dan was het onvermijdelijk om die van de laatste voorrang te verlenen. In Yerseke, waar Cornelis Trimpe
in 1754 werd ontslagen wegens dronkenschap en vloeken, ging het om ‘de schole alhier weleer bloeijende’,
die dreigde te niet te gaan. Was er geen sprake meer van enig ontzag van de zijde van de leerlingen dan was
ook dat een argument om tot ontslag over te gaan, zoals in het geval van Johannes Claphecken, preceptor
van de Latijnse school in Middelburg, in 1629. Johannes de Vlieger, in dezelfde functie werkzaam, overkwam hetzelfde in 1724 wegens ‘kwade zeden en dronkenschap’. Hij ging de Middelburgse geschiedenis
in met het gevleugelde gezegde: ‘Die vlieger wil niet opgaan’.500
Het kon leiden tot een drama, zoals in het geval van schoolmeester Marcus Boeren in Colijnsplaat. Zijn
herhaald wangedrag, de dronkenschappen en het op voet van oorlog leven met zijn vrouw en de predi-

499 GA Schouwen-Duiveland, inv.nr. 2 (29.4, 20.5, 29.7, 6, 28.10.1637).
500 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 10 (2.5.1753); Hervormde gemeente te Hoek, inv.nr. 2 (23.8.1703). NN, ‘Echte berichten’, 112; Voegler,
‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 380-381.
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kant, die door Boeren met de dood werd bedreigd, leidden er uiteindelijk toe dat hij in 1748 in hechtenis
werd genomen. Boeren werd in Middelburg veroordeeld tot opsluiting in het Simpelhuis waar hij kort
daarop overleed.501 Niet minder dramatisch was het geval van Nicolaes Goedhart in Sint Philipsland. Met
hem was het, vooral na het overlijden van zijn vrouw, vanwege zijn dranklust van kwaad tot erger gegaan.
Zijn werk verwaarloosde hij steeds meer. Veelvuldig was hij niet op school en als hij er was dan werd hij
vaak slapende bevonden of zo beschonken dat het bespottelijk was. Vreemdelingen kwamen op school,
lieten de kinderen hun lessen opzeggen en zetten de meester voor gek. Na herhaalde vermaningen en pogingen hem in het goede spoor te brengen, ook door zijn familie en de classis, werd hij in 1763 geschorst.
Nadat hij op geen enkele wijze beterschap had getoond, dreigde ontslag. Om dat te voorkomen, verzocht
Goedhart zelf ontslag.
Het meest geruchtmakende geval in Zeeland vond plaats in Renesse. Vanaf 1734 waren er klachten over
Pieter Pompoene, schoolmeester en secretaris in dat dorp. Zeven jaar later kwam het tot een climax toen
hij op een zondag dronken was en niettemin dienst deed als voorzanger bij een avondmaalsdienst. Aanvankelijk werd hij voor drie maanden als voorzanger geschorst. Na beterschap beloofd te hebben, werd
Pompoene in zijn functie hersteld. Niet voor lang want al snel kwamen er opnieuw klachten over zijn
dronkenschap. De zaak kwam in een stroomversnelling toen de ambachtsheer van Moermond in 1741 beslag liet leggen op de goederen van Pompoene wegens malversaties wat gevolgd werd door zijn ontslag
als secretaris. Tijdens en rond de kerstdagen was Pompoene zo laveloos dat hij de spot van het dorp werd.
Zijn haar werd afgesneden, hij werd op zijn rug over straat gesleept en kreeg klappen op zijn billen van
de dorpsjeugd. Kort daarop, op 30 maart 1742, werd hij met instemming van de classis door het collegium
qualificatum ontslagen als schoolmeester en voorzanger nadat de ambachtsheer hem het schoolhouden
had verboden. De aan lager wal geraakte Pompoene vertrok in 1744 als soldaat naar Oost-Indië.
Ook de zonde tegen het zevende gebod – overspel en onkuisheid - werd schoolmeesters zwaar aangerekend. Was de betrokkene niet bereid tot berouw en beterschap, dan dreigde ontslag. Dat hing Maria Proos
in Goes boven het hoofd. Zij had in 1782 een buitenechtelijk kind ter wereld gebracht en zich daarmee
schuldig gemaakt aan hoererij. Voldoende reden voor de Goese raad om haar te schorsen als schoolvrouw.
Voor haar liep de kwestie met een sisser af, want zij kreeg toestemming haar taak te hervatten. Dat gold
niet voor Maria Zegers, schoolvrouw sinds 1780 en gescheiden van Jacobus Rijnders. In 1786 werd zij eerst
geschorst en vervolgens ontslagen wegens slecht gedrag en hoererij. Ze was een verhouding aangegaan
met schoolmeester Cornelis Engelse die, nadat hij overhaast Goes had verlaten, ook werd ontslagen. In het
geval van Maria Zegers waren de heren van Goes bereid de hand over hun hart te halen. In 1787, driekwart
jaar na haar ontslag, werd het besluit ingetrokken en kreeg ze opnieuw toestemming om school te houden.
Ontslag hoefde inderdaad niet te betekenen dat er geen weg terug was naar het onderwijs. Jacob Zandijk
in Heinkenszand werd in 1758 geschorst en vervolgens, na het fiat van de classis, ontslagen. Zijn vroegere
dienstmeid was bevallen en had verklaard dat Zandijk de vader was van haar kind. Hij ontkende aanvankelijk maar gaf ten slotte het feit toe. Met haar trouwen deed hij echter niet. Ontslag volgde waarna hij naar
Goes verhuisde. Daar deed hij schuldbelijdenis. In 1763 werd hij aangesteld als schoolmeester in Burgh.
Tijdens de Bataafs-Franse tijd werd nauwelijks van zulke kwesties vernomen. In de veranderde omstandigheden was de kerkelijke invloed tanende. De burgerlijke autoriteiten waren niet altijd in staat ongewenste toestanden te bestrijden. Marinus Sneevliet, schoolmeester in Domburg, functioneerde op het
eind van de achttiende eeuw nog nauwelijks. Zijn school was grotendeels verlopen en ouders stuurden
hun kinderen naar elders. De kerkenraad deed dan ook in 1798 een dringend beroep op het stadsbestuur
om maatregelen te nemen ‘opdat niet eenmaal Domburg de woonplaats der Domheid worde’. Toch durfde
het stadsbestuur het niet aan om Sneevliet, toen bijna 64 jaar, te ontslaan. De invloed van de man, kort
501 Barth en Uil, ‘Het tumultueuze leven van Marcus Boeren, schoolmeester op Noord-Beveland’, 19-27.
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daarvoor nog secretaris en baljuw, was de vermoedelijke reden. Daarom verzocht het plaatselijk bestuur
aan de Agent van Nationale Opvoeding om maatregelen te nemen en hem desnoods te ontslaan. Deze reageerde aanvankelijk niet. In het kerkelijk archief werd de instructie uit 1593 gevonden op grond waarvan
de conclusie was dat ontslag mogelijk was. Nadat die was toegezonden aan de Agent antwoordde deze
dat op grond van plichtsverzuim ontslag kon worden verleend. Eindelijk werd Sneevliet in 1799 ontslag
verleend. Niet vanwege zijn disfunctioneren, maar omdat hij verzuimd had zich in het stemregister te
laten inschrijven en ingevolge een decreet van het Departementaal bestuur van Schelde en Maas moesten
functionarissen stemgerechtigd zijn.
Al deze voorbeelden waren slechts incidenten want het overgrote deel van de onderwijsgevenden
functioneerde goed. Visser berekende dat in de periode 1806-1857 6 à 7 procent van de Zeeuwse onderwijsgevenden door de overheid werd berispt, geschorst of ontslagen wegens plichtsverzuim of wangedrag. 502
Hiervoor, in paragraaf 7, toonden we aan dat van de schoolmeesters, die te maken kregen met kerkelijke
tuchtmaatregelen, uiteindelijk slechts twee procent het schoolhouden werd verboden, ontslag kreeg of
zelf ontslag nam. Met inbegrip van anderen zal het percentage in de voorafgaande twee eeuwen niet of
nauwelijks anders zijn geweest. Vissers conclusie dat verreweg de meeste onderwijzers zich goed en voorbeeldig hebben gedragen, gaat dan ook op voor de voorafgaande periode.

Pensioen
Een oudedagsregeling voor onderwijsgevenden bestond niet. Voor pensioen waren zij aangewezen op de
goedwillendheid van de overheid. Die was niet royaal. Na de inbeslagneming van de geestelijke goederen
waren Gecommitteerde Raden nog weleens bereid armlastige schoolmeesters die genoodzaakt waren hun
functie te beëindigen te ondersteunen. Lambrecht Menegheer in Axel, die vanwege ouderdom in 1598
moest stoppen, mocht zijn toelage van 72 gulden behouden, mede vanwege zijn veeljarige dienst. Dat
gold ook een jaar eerder voor Joost van Lerberghe in Bruinisse mits hij zijn opvolger zou assisteren. Ook
eenmalige bedragen werden gegeven zoals in het geval van invaliditeit. Johan Oeden Passchiers was in
1615 genoodzaakt zijn functie als schoolmeester in Sommelsdijk op te geven vanwege het feit dat hij nauwelijks meer kon zien. Mede vanwege het feit dat hij 36 jaar het onderwijs had gediend, kreeg hij eenmalig 100 gulden. Daar bleef het bij.
Slechts in uitzonderlijke gevallen waren Gecommitteerde Raden bereid iets te doen, hetgeen het geval was tot in de jaren zestig van de zeventiende eeuw.503 In een enkel geval werd de opvolger belast met
het uitkeren van een bedrag aan zijn voorganger. In 1626 gaven Gecommitteerde Raden toestemming aan
de kerkenraad van Meliskerke om een nieuwe schoolmeester te benoemen. Die moest een in goed overleg te bepalen deel van zijn toelage afstaan aan zijn voorganger, Jan Wilzoets, die vanwege zijn leeftijd
niet langer dienst kon doen. In een ander geval gingen Gecommitteerde Raden creatief te werk om een
oude schoolmeester een pensioentje toe te kennen. In Aagtekerke had Aarnout Heijndricksen maar liefst
41 jaar, van 1634-1675, de jeugd les gegeven. Vanwege zwakheid in de ogen en andere ongemakken had
hij op 70-jarige leeftijd zijn functies moeten neerleggen. Hij verzocht een jaarlijkse toelage. Mede naar
aanleiding van het advies van de Rekenkamer werd het verzoek in 1676 afgewezen. Om de oude man toch
ter wille te zijn werd hij geplaatst voor een halve gage op de rol van oude en overige voor de dienst ongeschikte soldaten. In 1720 maakten Gecommitteerde Raden nog een keer een uitzondering door een ‘rustgage’ toe te kennen aan de 76-jarige Jacob Brandt in Biezelinge. Hij mocht levenslang zijn traktement
van vijftig gulden per jaar uit de geestelijke goederen behouden. Met zijn 55 dienstjaren behoorde hij tot
502 Visser, Vernieuwing van het lager onderwijs in Zeeland, 168.
503 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 487 (26.4.1622, 7.1.1623), 508 (5.5, 1.6.1656), 512 (10.8.1660), 519 (26.7.1663), 1237 (5.10.1622);
Handschriftenverzameling, inv.nr. 265 (1.1.1659). GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 2 (23.2, 23.5, 6.9.1656);
Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1664 (27.3).
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de top-tien in Zeeland. Na hem werd geen pensioen meer beschikbaar gesteld. In 1728 besloot de classis
Zuid-Beveland een rekest in te dienen tot het toekennen van een ‘rustgage’ voor de schoolmeesters van
Baarland, Ellewoutsdijk en Kapelle maar tot indiening kwam het niet.504
Ook de Raad van State kende geen pensioen toe. Slechts in uitzonderlijke gevallen behielden door
hen aangestelde schoolmeesters na hun terugtreden hun traktement. De Franse schoolmeester in Sas van
Gent, David Frederik Nicole, mocht in 1794 zijn traktement van 225 gulden behouden nadat hij wegens
ziekte ontslag had moeten vragen. Pas na Nicole’s overlijden zou zijn opvolger dat bedrag ontvangen. Bovendien kreeg Nicole toestemming om twee jaar in Zwitserland – zijn land van herkomst - te verblijven.
Op plaatselijk niveau kwam het in de zeventiende eeuw en iets meer in de loop van de achttiende eeuw
voor dat schoolmeesters wel eens een pensioen kregen. Dat gebeurde alleen in die gevallen dat de betrokkene over te weinig financiële middelen beschikte. Vaak was de regeling in het nadeel van de opvolger.
Schoolmeester Floris Pleyte te Zaamslag kreeg in 1767 op bijna 67-jarige leeftijd op zijn verzoek ontslag.
Hij ontving een pensioen van 180 gulden per jaar in de vorm van het behoud van zijn jaarlijkse uitkering
uit de diaconiekas. Die kreeg zijn opvolger pas na zijn overlijden. Bovendien moest deze Pleyte’s woning
overnemen tegen een bedrag van 1200 gulden. Bij het toekennen van pensioen konden bijzondere bepalingen worden gemaakt. In 1771 mocht de 64-jarige schoolmeester Geerard Schaal-even in Baarland na zijn
ontslag de 16 ponden Vlaams (96 gulden) behouden, die hij kreeg van de armen en de kerk. Dit gold zo lang
zijn zoon, die hem opvolgde, leefde. Een tweede voorwaarde was dat Schaal-even senior in Baarland bleef
wonen. Op deze wijze miste ook hier de opvolger een deel van zijn inkomen ten faveure van de voorganger.
In de steden opende de achttiende eeuw meer dan voorheen perspectieven voor pensioenen voor rectoren van de Latijnse scholen. Laurens Geleynsen kreeg in 1708, na bijna 50 jaar verbonden te zijn geweest
aan de Latijnse school van Vlissingen, ontslag met behoud van zijn traktement van 400 gulden. In Zierikzee kreeg rector Johannes Schoonheijt bij zijn vertrek in 1710 van de magistraat een eenmalig bedrag van
200 gulden en hetzelfde bedrag ieder jaar als pensioen. De conrector Maurits van Arenthorst kreeg levenslang een wekelijks pensioen van 3½ gulden. De Middelburgse rector Paulus Securius behield na zijn ontslag in 1723 zijn jaarlijks traktement van 800 gulden. Walradus Prumers, conrector in Middelburg, kreeg
in 1778 een ‘rustgage’ van 350 gulden per jaar. Pensioenen werden enerzijds beloningen voor verdiensten
en anderzijds afkoopsommen om zich niet bezwaard te voelen over het gegeven ontslag. Bovendien werd
voorkomen dat zij voor ondersteuning moesten aankloppen bij de diaconie of het armbestuur.

4.13 Kritiek en pogingen tot verbetering
De aanzwellende kritiek op het onderwijs in de tweede helft van de achttiende eeuw, vooral op de Nederduitse schoolmeesters, was ook in Zeeland te horen. De scholarch J.H. van der Palm vatte in een rapport
uit 1796, bestemd voor de municipaliteit van Middelburg, de kritiek samen. Onder de schoolmeesters waren velen ‘die nimmer tot zulk een aangelegene post waren opgeleyd, die in ’t spellen, lezen, schrijven en
rekenen zelve nog wel eenige jaren schoolonderwijs noodig hadden, en daarenboven in het schoolbestuur
geheel vreemd waren, menschen eindelijk, die of omdat hun kostwinning verloopen was, of omdat hun
ambacht hen verdroot, het voordeeliger en gemakkelijker rekenden een school op te zetten’.505
De kritiek was niet nieuw en de sombere tonen waren herhalingen van wat velen al eerder hadden geuit. Vooral de spectatoriale geschriften hadden veel bijgedragen aan het bekritiseren van het onderwijs en
bij herhaling werden vooral schoolmeesters belachelijk gemaakt. Zij waren dom, verwaand en ongeschikt

504 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 489 (5.11.1626, 1.4.1627), 529 (16.5.1720); Classis Zuid-Beveland, inv.nrs. 7 (11.7.1719, 27.8.1720), 8
(26.10.1728), 15 (27.8.1720). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1720 (22.3).
505 Nijk, ‘Iets over Johannes Henricus van der Palm’, 97.
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voor hun taak. De Nederlandsche Spectator sabelde de schoolmeesters genadeloos neer: ‘Alle brekebeenen,
die in andere oefeningen niet konden te recht koomen, alle domkoppen zonder verstand of opvoeding,
verloopen weetnieten, vervallen deugnieten schijnen bekwaam om kinderen op te voeden, en met de beginselen van taal en wetenschap de gronden van reden en oordeel te leggen, waarvan zij zelve niet den
minsten zweem hebben’. Ook de schoolmeesters in de steden moesten het ontgelden blijkens De Vaderlander: ‘Zelfs in groote steden zou men aantallen van schoolmeesters kunnen aanwijzen, die volstrekt onbekwaam zijn tot hun werk, menschen die het aan een matig natuurlijk verstand ontbreekt, en die anders
niet kunnen dan de jeugd dom en verwaand maken’.506 De inzenders van de in 1782 gepubliceerde antwoorden voor de prijsvraag van het Zeeuws Genootschap over de verbetering van het onderwijs duidden
de meeste schoolmeesters eveneens aan als onbekwaam. Het ontbrak hun vooral aan kennis en kunde. Op
het platteland werd bij hun aanstelling te veel gelet op hun talenten voor het voorzingen en voorlezen in
de kerk. Ook was er minachting voor het beroep van schoolmeester vanwege het geringe traktement en
het pedante gedrag van sommigen.
Mogelijkheden tot verbetering van de onderwijzers zagen de inzenders niet of nauwelijks. Zij richtten
zich daarom op de toekomst. Volgens de Middelburgse predikant H.J. Krom, wiens verhandeling als de
beste was bekroond, was aanzien nodig. G.J. Nahuys, die de inzendingen beoordeelde, deelde die mening
en vond de naam ‘schoolmeester’ dermate negatief dat hij pleitte voor een andere aanduiding: Nederduitse preceptoren. Alle inzenders waren het erover eens dat kennis een belangrijke eis was. Een schoolmeester moest alle vakken volledig beheersen. D.C. van Voorst, wiens antwoord op de derde plaats eindigde
en die predikant in Sint Anna ter Muiden en later in Cadzand was, vond daarnaast ook pedagogisch inzicht belangrijk. Allen vonden verhoging van de inkomens nodig. Nahuys pleitte in dat verband voor een
schoolbelasting waaraan iedereen moest bijdragen behalve de laagste klasse en waarvoor vrijstelling werd
gegeven vanaf vijf kinderen.507
De inzenders hadden ook nagedacht over de opleiding. Zowel Krom als Van Voorst en Nahuys stelden
de oprichting van scholen voor schoolmeesters voor. Krom, die op dit punt het meest uitvoerig was, meende dat die gevestigd moesten worden in enkele van de belangrijkste steden in elk gewest. Bovendien wilde
hij een differentiatie naar schoolsoort waarvoor de betrokkenen bevoegd zouden worden verklaard. Het
daar te verkrijgen getuigschrift moest fungeren als een akte van toelating. Van Voorst wilde het bestuur
van een dergelijke school opdragen aan de scholarchen in de betreffende stad; zij moesten zorg dragen
voor de opleiding. Desgewenst konden de steden samenwerken om dit doel te bereiken. Zo lang dergelijke instituten er nog niet waren, wilde Krom aansluiting zoeken bij de gangbare praktijk. Wie toegelaten
wilde worden als schoolmeester moest een examen afleggen ten overstaan van scholarchen en voor wat
betreft het godsdienstonderwijs voor de kerkenraad, de classis of gedeputeerden namens de classis. De
geschiktheid voor het onderwijs moest de doorslag geven en niet de capaciteiten als voorzanger of koster. Een verplichting om eerst een half of heel jaar als ondermeester werkzaam te zijn, wilde Krom niet
opleggen, maar wel aanbevelen. Daarentegen wilde hij wel minimumleeftijden aanhouden. Voor ondermeesters zeven- of achttien jaar en voor schoolmeesters op het platteland twintig jaar en in de steden
tweeëntwintig jaar.508
Kornelis van der Palm, kostschoolhouder in Delfshaven, wiens antwoord op de prijsvraag met de tweede plaats werd beloond, zag meer heil in het gildesysteem, dat wil zeggen uit de schoolmeesters werden
hoofdmannen gekozen die onder toezicht van de magistraat de aspirant-schoolmeesters examineerden.
Dit naar het voorbeeld van Delft. Van der Palm wilde, in tegenstelling tot Krom, overgaan tot het invoe-

506 Hartog, De spectatoriale geschriften, 118-135.
507 Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 12, 17, 27, 30, 262-263, 284-286, 348, 353, 375, 401, 488.
508 Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 147-153, 377-383, 490.
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ren van een minimum aantal jaren voor het fungeren als ondermeester. Maar net zoals Krom meende
Van der Palm dat de bevoegdheid zich zou moeten beperken tot het soort onderwijs waarvoor de nieuwe
schoolmeester geschikt was bevonden. Ook voor het platteland was dit een adequate oplossing want daar
kon het examen worden afgenomen door de hoofdmannen van de nabijgelegen stad. Het argument dat
op die wijze het eigen belang een rol ging spelen bij de toelating probeerde Van der Palm te weerleggen.
Niet alleen moest de overheid toezicht houden, maar ook zag hij voldoende mogelijkheden in het zelfregulerend vermogen mits maar de bekwaamsten tot hoofdlieden werden aangesteld. Desgewenst kon
worden overwogen bij de universiteiten of in de grootste steden een of meer examinatoren aan te stellen
bij wie de aspirant-meester examen moest afleggen. Van Voorst stelde een alternatief voor. Door in elke
stad een bekwaam schoolmeester aan te stellen, die als enige begunstigd werd, zou deze een grote aantrekkingskracht uit gaan oefenen. Zijn vrouw zou zich kunnen bekwamen om de kleinsten les te geven.
Aspirant-schoolmeesters en matressen zouden bij hen opgeleid kunnen worden. Van Voorst zag zelfs mogelijkheden om hen door zelfstudie aan te moedigen te dingen naar hogere posten zoals die van preceptor
van de Latijnse scholen.509
Vanwege het belang dat het Zeeuws Genootschap hechtte aan de verbetering van het onderwijs werden de drie bekroonde verhandelingen, met uittreksels uit de overige antwoorden en het commentaar van
Nahuys in 1781 afzonderlijk uitgegeven.510 In het daarop volgende jaar verschenen ze in het toen uitgebrachte achtste deel van de Verhandelingen van het Genootschap. Nahuys had voorgesteld dat de Oeconomische Tak het initiatief zou moeten nemen door een commissie te benoemen die aan de hand van deze inzendingen een plan van aanpak moest opstellen.511
De ‘Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen’ was een landelijke
organisatie, opgericht in 1777, die zich wilde inzetten voor het herstel van de nationale nijverheid en
het ontwikkelen van nieuwe bestaansbronnen. Een
daaraan verwante doelstelling was de oplossing
van het armoedevraagstuk. De handschoen werd
in 1782 opgepakt door het departement Middelburg van de Oeconomische Tak, daarin gesteund
door het Vlissingse departement. Beiden waren
in 1777 opgericht. Op instigatie van Johan Adriaan van de Perre, voormalig representant van de
Eerste Edele en actief met de bevordering van wetenschappen, stelde het departement Middelburg
voor dat de Oeconomische Tak een commissie zou
instellen, die aan de hand van de Verhandelingen van
het Zeeuwsch Genootschap een plan moest samenstellen voor de Nederduitse scholen. Maar er kwam
niets van terecht. Het Middelburgse departement
werd vermoedelijk in of kort na 1785 opgeheven,
evenals die in Vlissingen en Zierikzee. Een in deJohan Adriaan van der Perre (Zeeuws Museum, Middelburg).
zelfde tijd opgericht departement in Sluis heeft
509 Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 275-279, 383-387
510 Krom, Van der Palm, Van Voorst en Nahuys, Verhandelingen over de verbeteringe der openbaare, vooral der Nederduitsche schoolen, ter
meerdere beschavinge van onze Natie .
511 Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 501-502.
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nooit gefunctioneerd.512
Ondertussen had in 1783 een particulier, die zich
verschool achter de naam Batavus, de handschoen
opgepakt. Vermoedelijk was Bernardus Bosch
(1746-1803), predikant te Diemen, de auteur.513 Hij
liet een werkje drukken met als titel De dadelyke verbetering van ’t schoolwezen als uitvoerbaar, aangedrongen
aan de beminnaaren van hun Vaderland. Hij zond dat
toe aan het Zeeuws Genootschap, de Hollandse
Maatschappij van Wetenschappen en de Oeconomische Tak. De auteur sloot zich van harte aan bij
de auteurs van de verhandelingen van het Zeeuws
Genootschap. Ook hij gaf een sombere beschrijving
van het onderwijs en noemde de schoolmeesters,
uitzonderingen daargelaten, onbekwaam. Batavus
zag de geringe bezoldiging als een van de belangrijkste oorzaken. Een andere reden was het ontbreken van toezicht. Uitgewerkte voorstellen bevatte
de brochure niet. De auteur verwees daarvoor naar
de Verhandelingen van het Zeeuws Genootschap en
op het belang van plaatselijke initiatieven.
Bernardus Bosch (Rijksmuseum, Amsterdam).
Het bestuur van het Zeeuws Genootschap stelde een commissie samen die zich over de brochure
moest buigen. Deze commissie zag als oplossing het opstellen van een ‘schoolorde’ waarin het onderwijs op
nieuwe leest moest worden geschoeid. De Verhandelingen, de regeling van het onderwijs in het buitenland,
vooral die van de koning van Pruisen, en de al bestaande schoolreglementen in Zeeland en elders boden
voldoende houvast voor het ontwerpen van een nieuwe schoolorde. Die zou vervolgens overal niet alleen
op gewestelijk maar ook op lokaal niveau ingevoerd moeten worden. De zittende schoolmeesters moesten
zo mogelijk verplicht worden om zich te richten naar de vernieuwingen. Zij die dat deden moesten worden aangemoedigd. Vooral moest de aandacht gericht worden op het opleiden van bekwame schoolmeesters. De oprichting van een ‘Schoolmeesters Seminarium’, zoals prins Karel Willem van Nassau-Usingen
deed in 1779, kon in dat kader overwogen worden. Aandacht moest er ook komen voor vernieuwing van
de schoolboeken, prijzen ter aanmoediging van leerlingen en ondersteuning van minvermogende ouders.
In goed overleg met de overheid moesten gelden worden verworven van particulieren en instanties. In het
van hogerhand opleggen door de Staten-Generaal zag de commissie van het genootschap niets. Die weg
duurde veel te lang. Beter was te beginnen op Walcheren in een of andere stad. Vandaar konden andere
steden en gewesten de schoolorde overnemen en desgewenst aanpassen aan de lokale omstandigheden.

512 ZA, Handschriftenverzameling, Aanwinst 1960, nr. 17, inv.nr. 246. Bierens de Haan, Van Oeconomische Tak, 1-11; Mijnhardt,
‘Wetenschapsbevordering’, 45, 47-49; Neele, ‘Gebukt onder het verleden, het economische debat in Middelburg’, 86-90; Neele, ‘Religie en
cultuur’, 268-269.
513 Batavus was de ondertekenaar van de gedrukte brief waarmee het werk werd aangeboden aan het Zeeuwsch Genootschap. Op het
titelblad duidt de auteur zich aan als ‘Een vriend van ’t menschdom’. Bernardus Bosch bediende zich van het pseudoniem Batavus. De
menschenvriend was de titel van het tijdschrift dat door Bosch en Martinus Nieuwenhuyzen vanaf 1788 werd geredigeerd. In 1787
trad Bosch terug als predikant vanwege zijn patriottische gezindheid. In 1791 vestigde hij zich in Bergen op Zoom waar hij een jaar
later een departement van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen oprichtte. In de inwijdingsrede verwees hij naar zijn plan voor de
verbetering van de scholen dat voortijdig was gesmoord. Een beroep van de gereformeerde gemeente in Poortvliet in 1790 had geen
doorgang gevonden omdat de Staten van Zeeland dat annuleerden. Van den Eerenbeemt, Bernardus Bosch, 489-499; Helsloot, Martinus
Nieuwenhuyzen, 40.
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De commissie onderstreepte in navolging van de visie van Batavus dat alle dwang of schijn daarvan vermeden moest worden. Op de vraag of het genootschap de Hollandse Maatschappij en de Oeconomische Tak
daarbij moest betrekken, werd geantwoord dat het genootschap zelf de schoolorde kon ontwerpen. Het
was voldoende dit voornemen bekend te maken aan de leden van de Tak en via informele kanalen aan de
Zeeuwse classes en via hen aan de provinciale synodes in de Republiek.
Het bestuur van het genootschap verenigde zich met het plan en verzocht de commissie dat tot uitvoer
te brengen. Daarvoor werd de commissie aangevuld met een aantal Walcherse bestuurders. De inzenders
van de verhandelingen werden gevraagd hun medewerking te verlenen. Die werd toegezegd waarbij Van
Voorst meteen een concept instuurde en Van der Palm geïnformeerd wilde worden over de opzet van de
schoolorde. Toen werd het stil. Van het opstellen van een dergelijk reglement kwam niets.514 Misschien
moet de oorzaak voor een deel gezocht worden in de wijze van aanpak. Een schoolorde die ingevoerd
moest worden op het regionale en lokale niveau, stond op gespannen voet met wat vooral Krom, nota bene
lid van de commissie, had voorgesteld in zijn verhandeling. Hij was een voorstander van een nationale
aanpak.515
Ook van enig initiatief op Zeeuws niveau om de positie, de salariëring en de opleiding van de Zeeuwse
schoolmeesters te verbeteren – feitelijk werden deze als de grootste gebreken in het onderwijs beschouwd
- is geen sprake. Ondanks deze deceptie markeert de prijsvraag van het Zeeuwsch Genootschap de start
van een intensieve discussie over de verbetering van het onderwijs. Niet het Zeeuws Genootschap nam
daarin initiatieven maar de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, die in 1784 werd opgericht. Die kon
aanvankelijk niet rekenen op brede steun. Argwaan wekte het feit dat het Nut de deur openstelde voor
andere christelijke religies dan de gereformeerde. Bovendien voelden de meest prominente leden zich
aangesproken tot het gedachtengoed van de patriotten wat al even veel bedenkingen opriep. Pas na de
totstandkoming van de Bataafse Republiek werd het onderwijs rijp voor een nationale aanpak.
Elementen uit de antwoorden op de Zeeuwse prijsvraag zijn terug te vinden in de voorstellen die in
1796 vanuit de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen werden gedaan voor een plan voor nationaal onderwijs. Onderdeel van de Algemeene denkbeelden over het Nationaal onderwijs was het voorstel voor het afnemen
van vergelijkende examens. Aspirant-schoolmeesters moesten niet alleen rekensommen maken maar ook
een opstel over een op te geven onderwerp zodat hun taalkennis kon worden getoetst. Daarna moesten
zij een proefles geven in alle vakken waarin zij onderwijs wilden geven. Om kundige onderwijzers te krijgen moesten bekwame leerlingen worden geselecteerd die geschikt waren voor ondermeester en die door
schoolmeesters werden gevormd in de theorie en de praktijk van het lesgeven. Een alternatief was de oprichting van kweekscholen voor jongens vanaf 14 of 15 jaar waarvoor verwezen werd naar de Verhandelingen van het Zeeuws Genootschap. Als overgangsregeling moesten de zittende onderwijsgevenden in de
steden hun kennis bijschaven door enkele malen in de week lessen bij te wonen van deskundigen. Op het
platteland kon dat niet en moest hetzelfde worden bereikt maar dan door een deskundige in de buurt. Ten
slotte moesten handboeken de zelfstudie bevorderen. Al die voorstellen hadden alleen kans van slagen
als de schoolmeesters waardering zouden krijgen, een voldoende inkomen – 400 tot 1000 gulden -, vrije
huisvesting en een pensioenregeling. In die omstandigheden was het niet nodig dat de schoolmeesters
schoolbehoeften verkochten. Die moesten ten laste van de overheid komen. Alle uitgaven moesten worden gedekt uit belastinggeld en uit bestaande fondsen.516

514 In de commissie hadden zitting A. ‘s Gravezande, H.J. Krom, A. Drijfhout, J.W. te Water en G. Kuipers (deze twee waren secretarissen
van het genootschap), allen predikant of hoogleraar en de koopman L. Bomme. ’s Gravezande was de rapporteur van de commissie.
De commissie werd aangevuld met Winckelman, Changuion of Matthias Pous, N.C. Lambrechtsen en J. Ermerins. ZA, Kon. Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen, inv.nrs. 5 (25.3, 25.11, 30.12.1783), 59 (24.10.1783).
515 Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 154.
516 Algemeene denkbeelden over het Nationaal onderwijs, 11-21.
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Slechts een deel van de voorstellen vond zijn vertaling in de landelijke onderwijswetten van 1801, 1803
en 1806. Het afwijzen van een voor alle inwoners bestemde nationale school op kosten van de landelijke
overheid betekende dat op verbetering van de inkomens van de schoolmeesters voorlopig niet te rekenen
viel. De oude tweedeling – schoolmeesters die toelagen en emolumenten ontvingen en zij die moesten
rondkomen van de schoolgelden – bleef daarmee bestaan. Ze werden voortaan aangeduid als openbaar
en bijzonder onderwijs. De aangestelde schoolopzieners moesten bij de plaatselijke besturen gaan pleiten voor verhoging van de traktementen en de vorming van pensioenfondsen. Het zou weinig opleveren.
Meer succes was er ten aanzien van de toelatingsexamens voor schoolmeesters die een plaats in de regelgeving kregen. Ook het bevorderen van het niveau van de schoolmeesters werd een landelijke taak. De
opleiding daarentegen bleef nog op de oude leest geschoeid.517 De hoge verwachtingen en aspiraties ten
spijt bleef voor de schoolmeesters in Zeeland nog veel bij het oude, zo ook in de rest van het land.518
De spectatoriale geschriften hadden door hun generalisaties zeker geen betrouwbaar beeld gegeven.
Negatieve uitzonderingen werden ingebed in een algemeen beeld waarin de kritiek zich op een zodanige
wijze ontlaadde dat er geen sprake meer was van enig evenwicht. Bovendien leek deze kritiek traditie
te worden. IJsbrand van Hamelsveld (1743-1812),
eerder predikant in onder meer Goes, schreef in
1792: ‘deze gebreken zijn niet nieuw, wij hebben ze
gehad in onze kindsheid, onze voorvaders hadden
ze reeds’. Nog sterker werd de kritiek in de negentiende eeuw. De Zeeuwse oud-onderwijzer Joost
van der Baan schreef in 1866: ‘Het schoolwezen
was alzoo aan het einde der vorige eeuw allengs
in diep verval geraakt […] en men had onkundige
en strenge meesters, door wie met plak en roede
[…] meer dan met ernst en liefde geregeerd werd’.
Deze klaagzangen keerden in allerlei variaties terug. Nog in 1947 concludeerde de Zeeuwse geschiedenisleraar L.W. de Bree over het onderwijs in de
tweede helft van de achttiende eeuw kort en krachtig: ‘onbruikbaar’.519 Opvallend is dat geen concrete voorbeelden werden genoemd en dat volstaan
werd met verwijzingen naar spectatoriale geschriften en de prijsvragen van de Hollandse Maatschappij en het Zeeuws Genootschap. Het heeft er alles
van weg dat het succes van de negentiende-eeuwse
onderwijsvernieuwingen voor een groot deel verklaard werd door zich af te zetten tegen het onderIJsbrand van Hamelsveld (Rijksmuseum, Amsterdam).
wijs in de daaraan voorafgegane eeuw.520
Die projectie naar het verleden was tegengesteld aan eigentijdse geluiden. Weliswaar was er kritiek omdat er veel te verbeteren viel, maar er was aan
de andere kant ook waardering. Toen Jacob ’t Jong in 1789 uit Yerseke naar Heinkenszand vertrok, werd
dat betreurd vooral omdat hij ‘so nuttig voor de jeugd’ was. Schoolmeester Laurens Zijnen in Philippine
517
518
519
520

Dodde, Een onderwijsrapport, 32-37, 46-47; Vgl. Van der Giezen, De eerste fase van de schoolstrijd , 30-31.
Boekholt, Het ongeregelde verleden, 12.
Van Hamelsveld, De welmeenende raadgeever, I, 39; Van der Baan, Wolfaartsdijk, 369; De Bree, Het platteland leert lezen en schrijven, 5.
Boekholt, ‘De onderwijswet van 1801’, 4.
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aarzelde in 1780 niet om talentvolle leerlingen dubbele lessen te geven en tweemaal in plaats van eenmaal
te overhoren waardoor hij ‘dus alle moeijte aanwend om tot welzijn van de aan hem toevertroude jeugd
werkzaam te zijn’. Over Petrus Nijtthus (1758-1791), schoolmeester in Burgh, Oostburg en Noordgouwe,
wordt verhaald dat hij zeer kundig was en zich met voorbeeldenloze ijver aan zijn leerlingen wijdde en
hen zoveel mogelijk tot zelfstandig denken opleidde.521
Die voorbeelden laten zien dat de werkelijke situatie anders was dan de Zeeuwse voorstanders van de
onderwijshervorming het deden voorkomen. Zij waren zelf niet in staat hun denkbeelden om te zetten
in concrete plannen die werden uitgevoerd. Eerst de totstandkoming van de Bataafse Republiek in 1795
maakte daarvoor de weg vrij, te beginnen met een landelijke regelgeving die overigens nog veel bij het
oude liet. De weg naar een goede opleiding, een behoorlijk salaris en de vorming van een eigen beroepsgroep, die respect en waardering genoot, zou nog een lange worden.

4.14 Conclusies
De regels in de schoolorde van Zeeland en het schoolreglement van de Staten-Generaal beheersten het
onderwijs. De bepalingen in de plaatselijke reglementen sloten daarbij aan. Ondanks die regels bleef er
nog veel over waar de praktijk het beleid ten aanzien van de onderwijsgevenden moest gaan bepalen. In
deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk willen we aan de hand van hoofdlijnen in de ontwikkelingen conclusies trekken ten aanzien van de professionalisering zoals die in begin van dit hoofdstuk zijn genoemd.
De gewestelijke en lokale overheden, de Raad van State, de classes en de kerkenraden was er veel aan
gelegen deskundige onderwijsgevenden aan te trekken. Dat leidde tot een beleid waarbij vanaf de eerste
helft van de zeventiende eeuw een vast stramien werd ontwikkeld waarin solliciteren en selecteren op
basis van kwaliteit gebruikelijk werden. Het classicaal examen, voorgeschreven in de Zeeuwse schoolorde
van 1583, moest de juistheid van de gemaakte keus, die op lokaal niveau was gemaakt, bevestigen. Slechts
een deel van de onderwijsgevenden was eraan onderworpen. De stadsbesturen gingen vanaf de zeventiende eeuw ertoe over om kandidaten te examineren. Dat vond navolging op het platteland zonder dat dit
een gewoonte werd. Het gevolg was dat het classicaal examen niet meer beantwoordde aan het oorspronkelijke doel. Vergelijkende examens werden vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw geïntroduceerd maar een algemeen gebruik werd het niet. Wel was in de achttiende eeuw de toetsing van kennis en
kunde algemeen geworden, zoals dat ook in andere Europese landen het geval was.522
In de steden maar nog meer op het platteland namen de schoolmeesters een vooraanstaande positie
in. Zij hadden een voorbeeldfunctie te vervullen wat ertoe leidde dat zij kritisch gevolgd werden door de
autoriteiten. Het waren vooral de kerkenraden die op de handel en wandel van de onderwijsgevenden
toezicht hielden. Wie onderwijs gaf, had zich te houden aan normen en waarden, niet alleen in de school
maar ook daarbuiten. Wie zich buiten dat patroon begaf, was uiteindelijk niet te handhaven. Verreweg de
meesten hielden zich aan de gewone conventies waardoor zij voldeden aan het verwachtingspatroon van
hun omgeving.
Veel schoolmeesters konden niet rondkomen van de schoolgelden. Andere activiteiten waren noodzakelijk. Mits die niet al te zeer in het nadeel waren van het onderwijs waren de burgerlijke en kerkelijke
overheden tot medewerking bereid. Op hun beurt waren schoolmeesters graag bereid werk erbij te doen
dat bijdroeg aan hun sociale status. Schoolmeesters waren daarom voorzangers en kosters waarvoor zij
een beloning kregen uit het fonds van de geestelijke goederen. Spanningen ontstonden als de belangen

521 ZA, Hervormde gemeente te Yerseke, Acta kerkenraad, 1739-1789 (1.2.1789). Van Langevelde, Philippine, 23-25; Nagtglas, Levensberichten
van Zeeuwen, II, 280.
522 Houston, Literacy in early modern Europe, hoofdstuk 3.
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van de school in het geding waren. Functies die zich in dat spanningsgebied bevonden, werden daarom
met argwaan bekeken. Een deel van de nevenactiviteiten, zoals die van dorpssecretaris, verdween in de
loop van de zeventiende eeuw. De oorzaak was gelegen in de professionalisering van andere beroepsgroepen waardoor schoolmeesters steeds minder in aanmerking kwamen voor dergelijke functies. Een deel
van de onderwijsgevenden had extra inkomsten in de vorm van toelagen van de overheid en de kerken.
Ook emolumenten, zoals gratis huisvesting, waren een vorm van steun. Vanaf 1687 in Staats-Vlaanderen
en vanaf 1755 in Zeeland werden schoolmeesters op het platteland ingezet als collecteur van gewestelijke
belastingen. Hoe welkom de inkomsten uit deze en andere nevenfuncties ook waren, de schoolmeesters
werden in nog sterkere mate afhankelijk van de overheid en de kerk hetgeen niet bijdroeg aan de ontwikkeling tot een eigen beroepsgroep.
Vaak ging de regel op dat hoe groter de plaats was hoe royaler het inkomen. Gemiddeld genomen was
het inkomen van de Zeeuwse schoolmeesters op het platteland gelijk aan dat van hun collega’s elders in
de Republiek maar een groot deel haalde dat gemiddelde niet. Daarom kwam het wegvallen van de traktementen uit de geestelijke goederen in de Bataafse tijd hard aan. Beter af waren de Nederduitse en Franse
stadsschoolmeesters en de onderwijsgevenden aan de Latijnse scholen die zich verzekerd wisten van vaste
traktementen en emolumenten van de stadsbesturen. De verschillen in inkomsten waren een belangrijke
sta-in-de-weg bij de vorming van een eigen beroepsgroep. In de steden hadden de onderwijsgevenden in
de achttiende eeuw steeds minder met elkaar gemeen.
Bij de sociale stratificatie van de bevolking wordt uitgegaan van vier tot zes groepen, die beginnen bij
het patriciaat en eindigen bij de arbeiders.523 Passen we de door Willem Frijhoff gehanteerde sociale stratificatie, waarbij hij de werkende bevolking in zes lagen indeelde, op Zeeland en Staats-Vlaanderen toe dan
hoorde tot de eerste laag het stedelijk patriciaat en tot de tweede de hoge ambtenaren en de welgestelde
kooplieden. De derde en vierde omvatte de middengroepen. Tot de derde laag behoorden de grote winkeliers en rijke landbouwers en tot de vierde de middenstand, ambachtslieden en lagere ambtenaren. De vijfde laag werd gevormd door de arbeiders die in loondienst waren en de zesde door de dagloners en armen
voor wie het leven veel onzekerheden kende. De rectoren koesterden hun wetenschappelijke status en behoorden daardoor, net zoals de predikanten, tot de derde laag. De Nederduitse schoolmeesters behoorden
tot de vierde laag. De Franse schoolmeesters en schoolvrouwen in de steden speelden in op de wensen van
de elite en verwijderden zich van hun Nederduitse collega’s. Een deel van hen, namelijk degenen die hun
school wisten te ontwikkelen tot een goed lopende kostschool, maakten de overstap van de vierde naar de
derde laag. De houdsters van de kleine kinderscholen bleven als regel thuishoren in de vijfde laag.
De indeling hoort onmiskenbaar thuis bij een stedelijke samenleving. Op het platteland is die minder
van toepassing. Daar zijn niet meer dan vier lagen te onderscheiden. De primi werden gevormd door de
baljuw of schout, de predikant en de rijke landbouwers. De schoolmeester hield afstand en deelde zijn
positie in de tweede laag met de ambachtsmannen, de winkeliers en de landbouwers met minder grond.
De knechts en arbeiders vormden de derde laag en de dagloners en armen de vierde. Het feit dat op het
platteland de schoolmeesters in de tweede in plaats van in de vierde laag terechtkwam, zoals zijn stedelijke collega’s, verschafte hem aanzien ook al bleef hij de dienaar van overheid en kerk. De vier lagen op het
platteland komen overigens in grote lijnen overeen met de twee midden- en de twee laagste groepen uit
de hiervoor genoemde indeling.
Hoewel de schoolmeesters op het platteland in dezelfde laag thuishoorden, slaagden zij er niet in zich
als groep te manifesteren. De geografische omstandigheden beperkten bij voorbaat de mogelijkheden.
Ook in de steden waren die er nauwelijks omdat hun aantallen te klein waren. Dat gold niet voor Mid-

523 Frijhoff, ‘Non satis dignitatis’, 390; Groenhuis, De predikanten, 62-66; Haks, Huwelijk en gezin in Holland, 227; Van Lieburg, Profeten en hun
vaderland, 98-103; Roorda, Partij en factie, 37-59.
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delburg dat met zijn schoolmeestersgilde nog de meeste potentie daarvoor leek te hebben. De structuur
en de oude tradities, tot ver in de achttiende eeuw gesanctioneerd door het stadsbestuur, leidden tot een
verregaande vorm van starheid. Daardoor was dit gilde niet in staat om een daadwerkelijke bijdrage te
leveren aan de eenwording. Overigens was en bleef dit gilde de enige vorm van zelfregulering van de beroepsgroep. Door hun verschillende posities was van een collectieve beroepsidentiteit van de onderwijsgevenden in Zeeland en Staats-Vlaanderen geen sprake.
Meer succes was er ten aanzien van de eliminatie van concurrenten. Dat was slechts in beperkte mate
te danken aan de onderwijsgevenden zelf. Het beleid van de overheid richtte zich op kwalitatief goed onderwijs en daarom werd het toelatings- en aanstellingsbeleid steeds strakker geformuleerd. Het illegaal
geven van onderwijs werd daardoor zo goed als uitgesloten. De magistraten hadden daarbij niet op de eerste plaats oog voor de belangen van de schoolmeesters en de schoolvrouwen, het belangrijkste was scholen
te hebben waarheen zij met vertrouwen hun kinderen konden sturen.
Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw kreeg de vorming voor het onderwijs steeds meer inhoud. Zelfstudie, les nemen bij een schoolmeester en de start als ondermeester waren stappen die de onderwijsgevenden zelf zetten in de aanloop naar het geven van onderwijs. Door middel van kennis, kunde
en ervaring werd het vereiste niveau bereikt. Nederduitse en Franse schoolmeesters begonnen in de achttiende eeuw steeds vaker hun carrière als ondermeester. Dat gold ook voor de Franse schoolvrouwen. Op
hun beurt leidden zij hun nieuwe collega’s op en namen zelf de vorming in eigen hand. Een neveneffect
was dat het onderlinge contact hechter werd dan voorheen. Die ontwikkelingen gingen voorbij aan de
schoolvrouwen in de kleine kinderscholen. Voor de onderwijsgevenden aan de Latijnse scholen was hun
opleiding aan de universiteit een specifiek kenmerk dat hen bleef onderscheiden van de anderen. Het gaf
hun een eigen status en aansluiting bij de lokale elite.
De vorming van de schoolmeesters kwam vanuit de beroepsgroep op gang wat kan wijzen op een
toenemende professionaliseringsdrang. Daar is echter wel wat op af te dingen. Dit proces werd op gang
gebracht door de wijze van aanstelling. Wie zich met succes wilde meten met anderen in de sollicitatieprocedures was verplicht een zo hoog mogelijke mate van deskundigheid te verwerven. Daardoor hebben
de burgerlijke en kerkelijke gezagsdragers de opleiding, vorming en rekrutering gestimuleerd. Deze ontwikkelingen waren dan ook meer hun verdienste dan die van de onderwijsgevenden zelf.
De voorkeur van de burgerlijke en kerkelijke autoriteiten voor deskundigheid en kwaliteit uitte zich
in het vermijden van protectionisme van eigen inwoners. In Zeeland was slechts tien procent van de nieuwe Nederduitse en Franse schoolmeesters uit de eigen plaats afkomstig; in Staats-Vlaanderen was dat
nog minder: zes procent. De Zeeuwen en Staats-Vlamingen bleven wel veruit in de meerderheid onder de
schoolmeesters. Dat lag anders op de Latijnse scholen waar slechts een kwart van de docenten van origine
Zeeuw was. In de achttiende eeuw is sprake van een groeiende instroom van onderwijsgevenden, vanaf de
eerste helft in Staats-Vlaanderen en vanaf de tweede helft van die eeuw in Zeeland. Onder hen waren de
Hollanders het best vertegenwoordigd. Voor deze nieuwe generaties lag een loopbaan in het verschiet die
begon in een kleine plaats en eindigde in een grote. De groeiende mobiliteit stimuleerde het ontstaan van
een arbeidsmarkt die verder ging dan het eigen gewest.
Categorale endogamie – het trouwen binnen de eigen beroepsgroep – was een verschijnsel dat zich
voordeed vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw. Het nam geen opvallende plaats in. Dat de
schoonvader in het onderwijs zat, kwam nauwelijks voor. Dat gold ook voor het trouwen met de weduwe
van een collega. Wel zochten onderwijsgevenden hun huwelijkspartners binnen hun eigen sociale milieu. Niet meer dan elf procent van de Nederduitse en Franse schoolmeesters had een vader die ook in het
onderwijs werkzaam was en die waren meestal op het platteland werkzaam. Dat bevorderde de sociale
homogeniteit maar was geen wezenlijke bijdrage aan de vorming van een eigen beroepsgroep.
De kritiek op het onderwijs die in de tweede helft van de achttiende eeuw in toenemende mate te
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beluisteren en te lezen viel, stimuleerde de vorming van een beroepsgroep al evenmin. Van inbreng van
de zijde van de schoolmeesters in het debat over de gewenste onderwijshervormingen was geen sprake.
Het werd ook niet verwacht. De onderwijsgevenden bleven in het politieke krachtenveld dienaars van de
overheid en de kerk van wie ze afhankelijk waren en bleven.
Samenvattend luidt de conclusie dat de onderwijsgevenden in Zeeland en Staats-Vlaanderen weliswaar een proces van beroepsprofessionalisering hebben doorgemaakt maar hun eigen sturing was daarin
beperkt. De onderlinge verschillen stonden homogeniteit van de onderwijsgevenden als geheel in de weg.
De rectoren, de Franse en de Nederduitse schoolmeesters als afzonderlijke beroepsgroepen slaagden daar
wel in. In toenemende mate was het onderwijs een levensbestemming geworden met een eigen status.
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hoofdstuk 5

Het onderwijs

In de Zeeuwse schoolorde uit 1583 werd het doel van het onderwijs kernachtig samengevat: ‘Alsoo tot opbouwinge van een goede Republijcque ende welstant van den Lande nijet weijnich aengelegen en is, dat de
joncheijt van kintsbeenen aff wel werden opgevoet, ende in de vreese ende rechte kennisse Godes ende alle
goede consten ende zeden van der jeught aen onderwesen’. De Staten-Generaal hadden hetzelfde voor ogen
toen ze in 1655 het schoolreglement vaststelden en gebruikten daarom identieke bewoordingen. Daarmee
werden de drie functies van het onderwijs onder woorden gebracht. Op de eerste plaats is dat het bijbrengen van kennis, vaardigheden en houdingen. De tweede functie was en is het voorbereiden van leerlingen
op hun positie in de samenleving. De derde is die van het overdragen van normen en waarden.1
In dit hoofdstuk staat het onderwijs zelf centraal. Vooraf worden de soorten scholen verkend voor
wat betreft het primair en het voortgezet onderwijs. Daarna komen de huisvesting en het meubilair in
de scholen aan de orde. Aansluitend worden de schooltijden en de vakanties belicht. De methodiek van
het onderwijs komt vervolgens aan bod, met de schoolvakken en de discipline. Daarna wordt aandacht
gegeven aan het privaat-, het beroeps- en het wetenschappelijk onderwijs. Afgesloten wordt met de vernieuwingen in het onderwijs op het eind van de achttiende eeuw en met samenvattende conclusies.
Vooral wordt aandacht gegeven aan het onderwijs zoals dat werd gegeven door de Nederduitse schoolmeesters. Dat basisonderwijs genoten de meeste Zeeuwen en Staats-Vlamingen en was in vrijwel elke
plaats voorhanden. Het komt uitgebreid aan de orde omdat daarover nog altijd verkeerde beelden bestaan. In een recent handboek wordt, als het gaat over de zeventiende en achttiende eeuw, gesteld: ‘Bovendien waren leerlingen niet in niveaugroepen geplaatst maar zaten ze door elkaar. Dat had voor een
belangrijk deel te maken met het vrijblijvende karakter van de school […]. De leerling-leraar ratio was
afhankelijk van de hoogte van schoolgelden. Hoe goedkoper de school, hoe meer kinderen per onderwijzer’.2 De werkelijkheid, zoals we hierna zullen laten zien, was anders of genuanceerder. Leerlingen zaten
niet door elkaar maar waren ingedeeld in ‘klassen’ en hadden hun eigen zitplaats waarvan de volgorde
werd bepaald door hun niveau. Een leerplicht was er inderdaad niet, maar wie zijn kinderen naar school
stuurde, onderwierp zich aan de regels en de schoolgang was voor de leerlingen niet vrijblijvend. Dat het
schoolgeld een rol speelde bij de werving van leerlingen, is evenmin juist want de hoogte ervan verschilde
niet of nauwelijks. De kwaliteit van het onderwijs was daarentegen het belangrijkste mechanisme bij de
schoolkeuze.

5.1

Soorten onderwijs

De grote steden kenden een gevarieerd aanbod op het gebied van het onderwijs: er waren kleine kinderscholen, naai- en breischolen, Nederduitse scholen, Franse scholen, meisjesscholen, Latijnse scholen,
scholen in weeshuizen en armscholen. Dat aanbod kon eventueel aangevuld zijn met Engelse en Duitse
scholen. Voor het geven van dit onderwijs gaf de overheid zijn toestemming. Die gold niet het geven en
1
2

Leune, Verstandig onderwijsbeleid, 15; Peschar, ‘De maatschappelijke betekenis van het onderwijs’, 48-49.
Bakker, Noordman en Rietveld-van Wingerden, Vijf eeuwen opvoeden, 430. Zie ook: Los, De canon van het onderwijs, 161-162.
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laten geven van onderwijs aan huis waarmee de overheid zich nauwelijks bemoeide.

Latijnse scholen
Omstreeks 1600 was in de Zeeuwse steden de splitsing van de Grote school in een Latijnse, Franse en Nederduitse school voltooid (zie hoofdstuk 2.3). De Latijnse school had zich ontwikkeld tot een vorm van
voortgezet onderwijs voor oudere leerlingen die werden ingewijd in het Latijn. Dat was de taal van de
wetenschap die nodig was om aan de universiteit te studeren. De steden hechtten grote waarde aan hun
Latijnse school. Het stadsbestuur van Arnemuiden vatte de argumenten daarvoor in 1600 kort samen toen
sprake was van het vervullen van de vacature van Latijns schoolmeester. Dat was gewenst ‘tot gerieff van
de gemeente ende eere ende dienste van de stadt’. Zo dacht elk stadsbestuur erover. Daarom was in 1585
het initiatief van de magistraat van Veere voor een provinciale Latijnse school in hun stad bij voorbaat
gedoemd om te mislukken. Een eigen Latijnse school droeg bij aan de stedelijke status en niets werd nagelaten om de bloei ervan te bevorderen.3
Verreweg de grootste Latijnse school was die in Middelburg. Ook was er een Latijnse school in Zierikzee en, afgezien van enkele korte onderbrekingen, in Vlissingen en Goes. Daarnaast waren vanaf 1583
Latijnse schoolmeesters werkzaam in Arnemuiden en Tholen en vanaf 1584 in Veere en Brouwershaven.
De bloei van het Latijnse onderwijs bleef aanhouden tot in de eerste helft van de zeventiende eeuw maar
raakte toen op zijn retour. In de kleine steden was er onvoldoende potentieel. Gecombineerd met de verminderde belangstelling voor Latijn betekende dit dat het geven van Latijn werd gestaakt in Arnemuiden
in 1602, in Brouwershaven in 1603, in Tholen in 1604 en in Veere in 1621. Weliswaar werden nieuwe pogingen gedaan door de aanstelling of toelating van een Latijns schoolmeester maar die waren tevergeefs. Zo
kreeg Jan van Hoffkercken uit Dordrecht in 1616 toestemming om zich in Brouwershaven te vestigen als
rector voor het geven van Latijn en andere talen in combinatie met het organistschap. Het was geen succes
wegens het geringe aantal kinderen. Ondanks de verhoging van zijn traktement door het stadsbestuur en
zijn aanstelling als voorzanger hield Van Hoffkercken het niet vol en vertrok in 1619 naar Steenbergen. Dat
betekende het einde van het Latijnse onderwijs in Brouwershaven.4
In Tholen en Veere had de herstart meer succes maar wel met onderbrekingen. Uiteindelijk werd
ook daar het Latijnse onderwijs gestaakt: in Tholen op het eind van de zeventiende eeuw en in Veere
in 1722. Ook dat had te maken met de daling van het aantal leerlingen als gevolg van de teruggelopen
interesse voor Latijn. In 1705 moest rector Johannes de Bisschop in Veere aan het stadsbestuur melden
dat hij ‘sedert een geruijmen tijt niet een discipel’ had. Van het traktement van de stad – toen 104 gulden – kon hij niet bestaan. Daarom vertrok hij. In 1720 kwam Petrus Franciscus de Smidt, eerder rector
in Bergen op Zoom, het opnieuw proberen. Hij kreeg niet meer dan 60 gulden en hield het slechts twee
jaar vol.5 Ook de Latijnse school in Goes sloot in 1788. In Vlissingen werd in 1795 geen nieuwe rector benoemd maar volstaan met een leraar Latijn en Grieks. Daardoor bleven alleen de scholen in Middelburg
en Zierikzee over.
In Staats-Vlaanderen waren de mogelijkheden voor Latijnse scholen gering. In Sluis was vanaf 1638,
met onderbrekingen, een Latijnse school tot in het laatste kwart van die eeuw. Vanaf omstreeks 1670 tot
1776 was dat ook het geval in Hulst. Daar was het ambt van rector een bijbaan zonder traktement voor
een van de predikanten. Slechts een jaarlijkse last turf als vergoeding voor brandstof voor de school
was het emolument. Eerder gaf Gerard du Sans in Hulst, daar werkzaam in 1654-1657 als Frans schoolmeester, onderwijs in de beginselen van het Latijn tot de leerlingen voldoende waren toegerust om de

3
4
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ZA, Stad Arnemuiden, inv.nr. 15 (28.2.1600); Stad Veere, nr. 78 (21.10.1585).
GA Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven, inv.nrs. 2 (30.3.1616, 9.10.1617), 14 (19.10.1617, 18.3.1619). Fortgens, ‘De Latijnse scholen
te Zierikzee, Brouwershaven en Tolen’, 79.
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syntaxis te leren en themata te vertalen.6 Syntaxis
is het gebruik van de rede- en zinsdelen, van de
woordvoeging en zinsbouw; themata zijn stukken om te vertalen in het Latijn. Van 1603-1614
werd Latijn gegeven in Axel door de plaatselijke
predikant Enoch Sterthemius. Korter, van 16821683, deed de voormalige monnik Godefridus
Huyoel dat in Aardenburg.
De Latijnse scholen hadden het monopolie voor het onderwijs in het Latijn. Zonder veel
moeite kon dit worden gehandhaafd. De meeste
Zeeuwse steden waren te klein om naast de eigen
Latijnse school ruimte te bieden voor een Latijnse schoolmeester. Bovendien waren deze scholen
eenmansinstituten. Waren er meer docenten aan
de school verbonden, dan mochten zij alleen privaatlessen geven met machtiging van de curatoren
of de magistraat.7 In Middelburg, met zijn grote
bevolkingsaantal, kwam Latijns onderwijs naast
de Latijnse school wel eens voor waarbij de magistraat dit al of niet oogluikend toeliet. De vroegere
Petrus Surendonck (Rijksmuseum, Amsterdam)
Latijnse schoolmeester, Jason van Langemeersche,
was tot 1580 actief in zijn oude professie. Dat hij
ongemoeid werd gelaten was vermoedelijk omdat hij indertijd was afgezet wegens zijn sympathie voor
de reformatie. Anders werd gehandeld met Johannes Josiassen, voorzanger in de Engelse kerk in Middelburg, die in 1652 met Latijnse lessen startte. De magistraat verbood het hem. Daarentegen kreeg Petrus
Suerendonck, conrector uit Den Haag en eerder rector in Goes, in 1673 toestemming om les te geven. Het
stadsbestuur bepaalde dat hij dat alleen mocht doen aan door hem meegebrachte leerlingen, maar ook dat
hij alleen nieuwe mocht aannemen die de stedelijke Latijnse school hadden gevolgd. Ook werd hem toegestaan een openbare redevoering te houden tot opening van zijn school. Door de beperkende bepalingen
vormde de school van Suerendonck geen concurrent voor de stadsschool. Bovendien droeg de vestiging
van Surendonck met zijn kostleerlingen in Middelburg bij aan de economie van de stad. Maar de magistraat was onverbiddelijk toen bleek dat Suerendonck toch les gaf aan jongens, die niet de Latijnse school
hadden gevolgd en handhaafde het eerder genomen besluit. Het gevolg was dat Suerendonck reeds het
jaar erna naar Dordrecht vertrok waar hij rector werd. Dat diezelfde Suerendonck in 1691 tot rector van de
Latijnse school in Middelburg werd benoemd, bewijst dat de kennismaking goed bevallen was.
Privaatlessen mochten niet leiden tot een pseudo-Latijnse school. Toen de curatoren erachter kwamen
dat Johannes Nicolaas Treitel, Luthers predikant en privaat-docent Latijn en Grieks, in 1718 een door hem
opgeleide jongeman een openbare oratie wilde laten uitspreken in de Oostkerk waren zij verontwaardigd
en verboden de koster de deur te openen. Ds. Treitel werd echter niets in de weg gelegd om verder te gaan
met zijn lessen. Het was dan ook uit tactische overwegingen dat Treitel in 1730 als preceptor werd aangesteld aan de Latijnse school waardoor deze concurrent binnen de school werd gehaald. Tegelijkertijd gaf de
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magistraat in datzelfde jaar het privaatonderwijs in het Latijn vrij. Slechts een aanmelding bij het stadsbestuur was voldoende. Het was ongetwijfeld bedoeld om de rector en de docenten te stimuleren tot kwalitatief goed onderwijs.8

Nederduitse scholen
De Nederduitse scholen in de steden laten zich in twee categorieën onderverdelen: de stadsscholen en de
bijscholen. Van stadsscholen was sprake als de schoolmeester financieel werd ondersteund of begunstigd
door de magistraat. Bij bijscholen was dat niet het geval: de schoolmeesters waren geheel afhankelijk van
de schoolgelden. Daarnaast werden stadsschoolmeesters aangesteld door het stadsbestuur, ten aanzien
van bijscholen was sprake van toelating. Een ander kenmerk van stadsscholen was dat de schoolmeesters
verplicht waren de armenkinderen les te geven net zoals hun collega’s in de dorpen, waarover uitvoeriger in hoofdstuk 6. De stadsschoolmeesters genoten, afgezien van de ontvangen steun, geen bijzondere
privileges. Ook zij moesten hun talenten aanwenden om voldoende leerlingen te krijgen. Het was dan
ook niet vanzelfsprekend dat de stadsschool de meeste leerlingen had. Zo telde in het derde kwart van de
achttiende eeuw de bijschool in Veere vrijwel steeds meer leerlingen dan de stadsschool. In dit geval lag de
oorzaak in het slecht functioneren van stadsschoolmeester Pieter van der Jagt. De stadsschool werd weer
de grootste na de sluiting van de bijschool en de aanstelling van een nieuwe stadsschoolmeester.9
Voor elke school was het aantal leerlingen van groot belang. De magistraten van de grote steden hebben door middel van hun toelatingsbeleid het aantal schoolmeesters gereguleerd. Dat aantal kon worden
aangepast aan de hand van de groei of de daling van het bevolkingsaantal (zie hoofdstuk 4.3). Op het platteland en voor een deel van de kleine steden was als regel slechts ruimte voor één schoolmeester. Alleen
wanneer de bevolking van de plaats groeide, kon er sprake zijn van het toelaten van een andere schoolmeester.
Overal in Zeeland en vanaf 1655 in Staats-Vlaanderen was het zonder toestemming houden van een
school strafbaar. In Middelburg was het gildebestuur belast met het houden van een wakend oog. Geregeld gingen zij de stad door om na te gaan of er ‘sluipscholen’ waren. Ook hielden zij toezicht op de
schoolmeesters en schoolvrouwen of deze zich beperkten tot het onderwijs waartoe zij bevoegd waren.
Werden er personen aangetroffen die les gaven maar niet waren toegelaten, dan werden ze aangemaand
zich te melden voor het examen. Dat gebeurde door middel van een notariële insinuatie die werd uitgereikt door een stadsbode. Bleven zij weigeren, dan volgde op verzoek van het gildebestuur een verbod
door de justitie. Elders werd opgetreden na klachten. Zo bepaalden Gecommitteerde Raden van de Staten
van Zeeland in 1597, na opmerkingen van de kerkenraad van Lillo, dat alleen de toegelaten schoolmeester
in dat fort les mocht geven. De commandant van het fort kreeg opdracht om de illegale schoolmeester het
lesgeven ‘datelick te beletten’. Zo nodig kon een boete worden opgelegd of een andere sanctie. De Franse
en Nederduitse stadsschoolmeesters in Hulst deden vanaf 1674 hun beklag over de bijschool van Philips
de Plessy die deze zonder toestemming was begonnen. De magistraat ging over tot een verbod waarbij De
Plessy ten slotte werd gedreigd met gerechtelijke vervolging.10
Ook op het platteland en in de kleine steden was het de lokale overheid die het monopolie van de
schoolmeester op het geven van onderwijs handhaafde. Dat kon door een verbod uit te vaardigen waartoe
bijvoorbeeld in 1623 de magistraat van Scherpenisse besloot op verzoek van de schoolmeester. Een andere
mogelijkheid was een algemene verbodsbepaling zoals de magistraat van Sint Maartensdijk in 1600 deed.

8

ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 847h (23.11.1652); Idem, Aanwinst 1960.17, inv.nr. 305 (p. 683-684, 19.8.1730). Voegler,
‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 357-358, 400-401, 404-405, 414, 421-423, 427, 436.
9 ZA, Scholarchen Veere, Resoluties. De aantallen leerlingen in hoofdstuk 6.
10 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924; Staten van Zeeland, inv.nr. 473 (22.7.1597); Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 63, 10.10.1674). GA
Hulst, Stad Hulst, inv.nr. 3 (12.2, 13.4.1675, 23.10.1676, 6.5.1678).
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Zo nodig werden boetes opgelegd. David Hermanse in Haamstede moest in 1682 een boete van 10 ponden
zwarten betalen omdat hij het verbod van de ambachtsvrouw tot het geven van onderwijs had genegeerd.
Ook kon illegalen de wacht worden aangezegd door te dreigen met uitzetting. Een andere mogelijkheid
was aanvullende strafbepalingen vast te stellen. In Scherpenisse en Poortvliet waren ook degenen strafbaar die hun huis verhuurden of in gebruik gaven om les te geven. Ook ouders of voogden moesten een
boete betalen als zij hun kinderen bij iemand anders lieten onderwijzen. Desnoods schroomden de magistraten niet hun gezag op andere wijze te laten gelden. In 1710 werd de stadhouder van Westkapelle door de
magistraat gemachtigd om de tafels en banken weg te halen uit de illegale scholen.11
Aanvankelijk was hier en daar gekozen voor een tussenoplossing door de schoolmeester een schadevergoeding voor het te derven schoolgeld toe te kennen. In 1593 werd Adriaen Commers door de ambachtsheren als bijschoolhouder toegelaten in Vossemeer. Wie zijn kinderen naar Commers stuurde moest
aan schoolmeester Geraert van der Tale drie groten per maand (1½ stuiver) betalen. In 1631 probeerde de
schoolmeester in Scherpenisse van elke leerling, die leerde speldewerken en lezen op het kinderschooltje,
vier stuivers per maand te krijgen. De magistraat wees dat af. Ook in de steden waren dergelijke regelingen in zwang. In 1598 had het stadsbestuur van Veere bepaald dat alle schoolmeesters en schoolvrouwen
voor elke leerling twee stuivers per maand moesten betalen aan de stadsschoolmeester. Vijf jaar later werd
dat beperkt tot de schoolvrouwen.12 Omdat dergelijke regelingen niet te handhaven en ongewenst waren,
kwamen ze later niet meer voor.
Op het platteland kon ook de kerk haar invloed laten gelden omdat de Zeeuwse schoolorde bepaalde
dat alleen degenen die door de classis waren toegelaten als schoolmeester mochten optreden. Die bepaling bracht met zich mee dat schoolmeesters niet alleen op het burgerlijk maar ook op het kerkelijk gezag
een beroep deden als concurrenten zich aandienden. De classes zagen het als hun taak om de door hen
toegelaten schoolmeesters te steunen en het toelatingsbeleid van de magistraten kritisch te volgen. Zo
nodig deden zij een beroep op de overheid. In 1609 wees de classis Schouwen-Duiveland de magistraat
van Sommelsdijk op hun plicht om de bijschool in hun dorp te verbieden. Toen deze twee jaar later nog
steeds aanwezig was, diende de classis een klacht in bij Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland.
Zij besloten de magistraat aan te schrijven om deze bijschool te verbieden op straffe van maatregelen.
De magistraat gaf zich niet gewonnen en schreef terug waarom die bijschool er was: de schoolmeester
had te weinig kennis van rekenen en Frans en zijn vrouw van handwerken. Daarom hadden zij de andere
schoolmeester toegelaten. Ondanks herhaalde aandrang door de classis gingen Gecommitteerde Raden
niet tot actie over. In 1617 werd opnieuw geklaagd over enkele bijscholen in Sommelsdijk. Dit keer had de
interventie van de classis meer succes want na het bezoek van twee predikanten zegde de magistraat toe
deze bijscholen te zullen verbieden.13
Het weren van een bijschool was problematisch als de schoolmeester niet goed functioneerde. Schoolmeester Aarnout Heijndricksen in Aagtekerke beklaagde zich in 1660 bij de classis Walcheren over de activiteiten van Pieter Ponce, die zonder toestemming schoolhield. De classis gaf Ponce opdracht te stoppen.
Maar de inwoners waren niet bereid hun kinderen naar Heijndricksen te sturen. Nog liever wilden ze hun
kinderen zonder onderwijs laten opgroeien. Enkele inwoners probeerden wraak te nemen en klaagden
op hun beurt de schoolmeester aan bij de classis omdat deze de schout had uitgescholden voor dief. De
problemen werden opgelost doordat Ponce kort daarop in Domburg als schoolmeester werd aangesteld.
11 GA Tholen, Gemeente Scherpenisse, inv.nr. 1 (6.2.1623); Stad Sint Maartensdijk, inv.nr. 1a (folio 19, 12.1.1600). GA Schouwen-Duiveland,
Heerlijkheid Haamstede, nr. H 87. ZA, Gemeente Westkapelle, inv.nr. 2 (15.3.1710). Poortvliet, 1778, Scherpenisse, 1757. Ook in dit
hoofdstuk worden de schoolreglementen aangehaald met de plaats en het jaar. Zie ook bijlage 2.
12 GA Tholen, Gemeente Scherpenisse, inv.nr. 1 (15.11.1631). ZA, Stad Veere, nrs. 78 (6.1.1602), 79 (2.6.1607). Veere, 1598. Delahaye, Land van
1000 Heren, 536-537.
13 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 481 (16.4, 1.6.1611). GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 1 (28/29.10.1609, 27.1,
28.7.1610, 13/14.4-26.10.1611, 29.2, 30.5.1612, 25.10, 27.11.1617).
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Een soortgelijk geval had zich in 1616 voorgedaan toen schout en schepenen van Grijpskerke zich moesten verantwoorden voor Gecommitteerde Raden. Ze hadden buiten medeweten van de classis Walcheren
een tweede schoolmeester toegelaten in hun dorp. Het excuus dat de daar werkzame schoolmeester zich
weinig gelegen had laten liggen aan zijn taak en ten slotte was gestopt, werd niet aanvaard. Zij kregen opdracht te zorgen dat de tweede meester zijn school zou sluiten en de eerste te rehabiliteren. De zaak werd
opgelost doordat deze tweede schoolmeester, Steven van Loo, in 1617 door de classis werd toegelaten als
schoolmeester te Buttinge, mits hij geen kinderen uit Grijpskerke zou aannemen.14
Het schoolreglement van de Staten-Generaal uit 1655 gaf in Staats-Vlaanderen duidelijkheid wie bevoegd was tot het geven van onderwijs. Tot dat moment hadden de lokale besturen de vrije hand in hun
toelatingsbeleid. Ook daar werd een concurrent weinig in de weg gelegd als de schoolmeester niet goed
functioneerde. Het college ’s Lands van de Vrije verbood in 1622, op verzoek van de classis Walcheren,
Cornelis van Hille in Groede een avondschool te houden. Toen hij vervolgens aanvoerde dat de jongemannen, aan wie hij les gaf, geen onderwijs wilden ontvangen van de schoolmeester aldaar - deze stond
bekend als onbekwaam - kreeg hij alsnog toestemming mits hij geen bord zou uithangen. Veel inwoners
van Oostburg waren niet tevreden over schoolmeester Pieter de Leeuw en vroegen daarom in 1629 aan
Abraham van der Leen om zich in die stad te vestigen. De baljuw verbood hem het schoolhouden, maar tot
een vertrek kwam het niet. Er werd hem niets in de weg gelegd en toen De Leeuw later dat jaar overleed,
werd hij diens opvolger.15
In Staats-Vlaanderen wilde een militair wel eens wat bijverdienen met het geven van onderwijs. Dat
werd verboden als het ging om een fort waar een schoolmeester was gevestigd zoals de soldaat Jacob de
Hont in 1625 te Lillo moest ervaren. Ging het om een fort waar geen schoolmeester was gevestigd, dan
werd een wisselend beleid gevoerd. In 1660 kreeg Reynout Plevier, soldaat op het fort Slikkenburg, een
verbod opgelegd na klachten van de schoolmeester in het naburige Oostburg en in 1662 gebeurde datzelfde met een bijschool in de schans Sint Cathelijne, eveneens dichtbij Oostburg gelegen. Maar in 1661
kreeg Plevier alsnog toestemming van de Raad van State om les te geven. Daarbij werd bepaald dat dit
alleen kinderen van de militairen van deze compagnie gold. Ook de magistraat van het Hulsterambacht
legde in 1692 een verbod op ten aanzien van een illegale schoolmeester in de schans Rooversberg. Ook in
steden met een garnizoen werd een wisselend beleid gevoerd. Soldaat Lucas Janssen kreeg in 1649 van de
kerkenraad van Sas van Gent een verbod opgelegd om school te houden. Toen hij dat het jaar daarop nog
steeds bleek te doen, net zoals kanonnier Jan de Vos, werd dit getolereerd. Sluis diende daarbij als precedent want daar werd op identieke wijze gehandeld door de kerkenraad en magistraat. De schoolmeester,
die had gevraagd om een verbod, kreeg zijn zin niet en werd aangemaand tot ijver. In Zeeland kwamen
lesgevende soldaten vrijwel niet voor. Waar dat het geval was, werd een identiek beleid gevoerd. In 1613
hadden de ambachtsheren van Vossemeer op verzoek van de schoolmeester het schoolhouden door een
soldaat verboden, die dat op korte afstand van het dorp, aan het Nieuwe Veer, deed.16
Bij dergelijke beslissingen werden de afstand tot de plaats met een schoolmeester en de belangen van
de jeugd meegewogen. Ondanks het verzoek van de schoolmeester van Hengstdijk om een verbod gaf de
magistraat van het Hulsterambacht in 1688 timmerman Huijgh Janssen Ridder toestemming om school
te houden in Stoppeldijk. Enkele landbouwers hadden in een brief erop gewezen dat het ondoenlijk was
voor hun kinderen om in de winter naar Hengstdijk te lopen. Voorwaarden waren dat hij zich moest be14 ZA, Classis Walcheren, inv.nrs. 4 (2.9-16.12.1660, 20.1, 21.7.1661), 25 (nr. 732, 2.12.1660); Staten van Zeeland, inv.nr. 484 (15, 24.11.1616).
Bouterse, Classicale Acta, 271, 274, 277, 279.
15 ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 152 (5.3, 23.3.1621, 15.2, 3, 15.3.1622); Classis Walcheren, inv.nr. 1 (1.2, 5.5, 11.8.1621, 7.2, 21.3.1622); Hervormde
gemeente te Groede, inv.nr. 1 (12.3.1622). GA Sluis, Stad Oostburg, inv.nr. 94 (Rekest van Abraham van de Leen, 1629).
16 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 488 (25.4.1625); Hervormde gemeente te Sas van Gent, Acta, 1644-1650 (24, 28.2.1649, 10-18.7.1650). NA,
Raad van State, inv.nrs. 82 (29.4.1661), 83 (23.5.1662). GA Sluis, Stad Oostburg, inv.nr. 40 (1, 15, 22.11.1660). GA Hulst, Hulsterambacht, inv.
nr. 26 (7.1.1692). Delahaye, Land van 1000 Heren, 536-537; Leune, Lillo en Liefkenshoek, 1, 627
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perken tot kinderen onder de veertien jaar, die in Stoppeldijk woonden, en dat hij alleen in de wintermaanden mocht lesgeven.17
Uit de eerdere voorbeelden blijkt dat de lokale overheid niet of minder bereid was andere scholen te
verbieden als de schoolmeester niet goed functioneerde. Schoolmeester Wouter van Hoochstraten in Terneuzen gaf jarenlang aanleiding tot klachten. Tevergeefs protesteerde hij tegen de bijscholen. Een beroep
op de classis haalde in 1666 niets uit omdat uit het ingestelde onderzoek bleek dat ‘yedereen klaechde over
syne negligentie in syn schooldienst als ander grove abuysen en misslagen’. Over de schoolmeester van
Axel waren eveneens klachten. Hier besloot de magistraat in 1673 de bijscholen wel te blijven weren. Tevens werd de schoolmeester aangezegd zich te beteren omdat anders een ander in zijn plaats zou worden
aangesteld. Ook werd gedreigd de betaling van zijn traktement te staken.18
Goed functioneren was een elementaire voorwaarde. Toen schoolmeester Apsalom du Buf in 1672 bij
het dorpsbestuur van Scherpenisse kwam klagen over het geringe aantal leerlingen vanwege de aanwezigheid van een bijschool kreeg hij het advies zich
‘neerstelijck ende getrouwelijck te quijten’ van zijn
plichten. Ook over schoolmeester Daniel Ame in
Aardenburg waren herhaaldelijk klachten. Toen
hij op zijn beurt in 1706 klaagde over illegaal onderwijs volgde geen verbod. Ame werd daarentegen aangezegd zich te houden aan het schoolreglement omdat anders maatregelen zouden volgen. In
1730 kwam Ame’s opvolger, Adriaen Blauwkamer,
met dezelfde klachten. Dit keer vaardigde de magistraat het gevraagde verbod uit. Tegelijkertijd
werd Blauwkamer aangezegd zich van zijn plicht
te kwijten want alleen dan wilde de magistraat
hem ter wille zijn. Het onderwijs van Blauwkamer
bleef te wensen overlaten. In 1735 werd Johannes de
Knegt uit Rotterdam, die zijn sporen had verdiend
in het onderwijs, door de regenten van het weeshuis aangesteld als nieuwe binnenvader. Door hem
de gelegenheid te geven ook andere kinderen in de
weesschool op te nemen, kregen de ouders een alternatief. Dit werd geen strobreed in de weg gelegd
door de magistraat.19 Dit soort situaties kwam niet
Een moeder brengt haar kinderen naar school, door Christina
vaak voor want verreweg de meeste schoolmeesters
Chalon, tweede helft achttiende eeuw (Rijksmuseum, Amsterdam)
functioneerden naar behoren. Zij konden dan ook
rekenen op bescherming van de magistraat. Maar
wie dat niet deed, liep het risico dat hij zou worden
tegengewerkt.
Schoolmeesters hadden veelvuldig contact met predikanten. Mochten die laatste les geven? In 1626
ontstond in Oostburg wrijving tussen de al eerder genoemde schoolmeester Pieter de Leeuw en de plaatselijke predikant, Salomon Panneel. Aanleiding daartoe was dat de predikant enkele kinderen leerde cij17 GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nr. 26 (20.12.1688).
18 ZA, Classis Walcheren, inv.nrs. 5 (13.5, 12.8.1666). GA Terneuzen, Stad Axel, nr. 685 (10.6.1673).
19 GA Tholen, Gemeente Scherpenisse, inv.nr. 1 (16.10.1672). GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 5 (6.12.1706), 7 (20.3.1730). Bauwens, ‘Het
wangedrag van twee binnenvaders van de burgerweeshuizen’, 107.
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feren. Met instemming van zijn kerkenraad was de dominee daarmee begonnen omdat de meester zijn
taak verwaarloosde waardoor sommige ouders hun kinderen niet naar zijn school wilden sturen ‘omdat
het rechte geltverquistijnge was’. Deze dominee was een uitzondering want er was sinds 1610 een synodale
uitspraak dat predikanten geen school mochten houden tenzij de omstandigheden daartoe noopten. Dat
mocht alleen met instemming van de overheid, de kerkenraad of de classis, die erop moesten toezien dat
de studie of het werk van de predikant er niet onder zouden lijden.20
Over het geven van avondonderwijs door anderen dan de schoolmeesters werd verschillend gedacht. In
Eede had de hoofdman en diaken Abraham de Munk in 1751 een schooltje voor avondonderwijs. In Veere
deed Frans Jansen Wouw, die buiten de Warwijksepoort woonde, hetzelfde. Hij mocht alleen lesgeven aan
kinderen van buiten de stad. Maar het verzoek van herbergier Martinus Baert te Oostburg, die eerder in
het onderwijs werkzaam was, om avondschool te mogen houden, werd in 1722 geweigerd door het stadsbestuur omdat dit schadelijk was voor de Nederduitse schoolmeester. Geen succes hadden schoolmeesters
met hun pogingen het zangonderwijs te monopoliseren. Isaäk du Flo in Groede en zijn collega Petrus
Nijtthus in Oostburg zagen hun verzoek om het geven van zangonderwijs te verbieden niet gehonoreerd.
Du Flo verzocht dat in 1736 en Nytthus in 1786 en 1790. Het geven van zangles viel buiten de werking van
het schoolreglement.21

Franse scholen
De aanwezigheid van Franse scholen houdt verband met de ontwikkeling en verbreiding van het Frans
als internationale taal die in de zestiende eeuw plaatsvond. Het Frans ging in de daarop volgende eeuw
alle moderne talen overheersen.22 Kennis van Frans in combinatie met vaardigheden in rekenen en kennis
van boekhouden waren onmisbaar voor een carrière in de handel. De oudste Franse school in Zeeland
was vermoedelijk die van Anthony de Bermeray, die zich in 1560 vanuit Brugge in Middelburg vestigde.
Binnen het volgende decennium had ook Zierikzee een Franse schoolmeester. In andere steden was het
volgen van Franse les nog een onderdeel van de Grote school. Zoals in Goes waar Pieter Carpentier in
1581 en zijn opvolger Jarich Claesz. in 1582 opdracht kregen om de ‘Walsche ende Latynsche spraecke’ te
doceren. In deze periode voltrok zich hier en elders een scheiding waardoor afzonderlijke Franse scholen
ontstonden. Daarbij was het uitgangspunt dat deze geen nadeel mochten berokkenen aan de Nederduitse
school. Daarom had de magistraat van Veere in 1576 bepaald dat de in dat jaar toegelaten Franse schoolmeester alleen les mocht geven in het Frans en overige gespecialiseerde vakken. Toen Jacques du Four in
1587 van de magistraat van Arnemuiden toestemming kreeg voor een school om de jeugd in het Frans te
leren schrijven en te cijferen, werd daarbij bedongen dat hij geen kinderen mocht aannemen om het Nederduits te leren lezen. Alleen zij die dat al konden, waren welkom om Frans te leren.23
Franse scholen voor uitsluitend Frans en cijferen werden al snel, nog in het laatste kwart van de zestiende eeuw, overvleugeld door de gemengde scholen: Nederduitse scholen waar ook Frans werd gegeven.
Omdat het Frans deel uitmaakte van de lesstof werden ook deze aangeduid als Franse scholen. In 1584
besloten de schoolmeesters Anthonius de Meijere en Thomas Bosscheloen in Sluis om samen te werken.
De laatste trad bij De Meijere in dienst als ondermeester en samen lieten zij hun school uitgroeien tot
een Franse school. In Veere besloot de magistraat na het vertrek van de Franse schoolmeester in 1607 om

20 ZA, Hervormde gemeente te Oostburg, inv.nr. 1 (31.1.1626). Bouterse, Classicale Acta Walcheren, 167 (28.4.1610); Reitsma en Van Veen,
Acta, 100.
21 ZA, Hervormde gemeente te Eede, Acta kerkenraad, 1748-1760 (16.1, 7.2.1753); Scholarchen Veere, Resoluties (10.1.1753); Vrije van Sluis,
inv.nrs. 62.1 (25.10.1736), 192 (27.10.1736). NA, Raad van State, inv.nr. 369 (folio 133v.-134r., 4.2.1790). GA Sluis, Stad Oostburg, inv.nrs. 3
(30.11.1722), 7 (6, 13.2.1786), 8 (18.1.1790), 70 (25.1.1790). Van Driel en Uil, ‘De levensgeschiedenis van Isaäk du Flo’, 24-25.
22 Frijhoff, Meertaligheid, 40-41; Houston, Literacy in early modern Europe, hoofdstuk 8.
23 GA Goes, RAZE, inv.nr. 1960 (19r., 15.4.1581; 25r., 3.1582). ZA, Stad Veere, nr. 1 (10.3.1576); Stad Arnemuiden, inv.nr. 13 (23.10.1587).
Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, IV’, 89.
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de Franse en Nederduitse school samen te voegen. De nieuwe stadsschoolmeester moest zorgen voor een
goede Nederduitse school. Was er behoefte aan Franse les, dan moest hij dat ook geven. De magistraten
stelden er grote prijs op dat er Franse scholen in hun stad waren ter wille van de zonen en dochters van
de burgerij. Maar ook omdat een Franse school bijdroeg aan de stedelijke status. Daarom sloot het Arnemuidense stadsbestuur in 1613 een contract met de befaamde Franse schoolmeester Johan Coutereels uit
Middelburg. Zijn komst was een succes, mede dankzij het feit dat Coutereels kostleerlingen had.24
In het laatste kwart van de zestiende en het eerste kwart van de zeventiende eeuw groeiden de Franse
scholen dankzij de economische voorspoed. Dat was van korte duur wanneer in de plaats sprake was van
een te geringe oriëntatie op de internationale handel. De eerste Franse schoolmeester in Tholen, Jaques
de la Motte, kreeg na zijn vertrek in 1597 geen opvolger. Bij de aanstelling van schoolmeester Jan Franssen
van ’s-Gravenpolder in Sint Maartensdijk in 1610 werd bepaald dat hij ook Frans zou instrueren. Bij latere opvolgers wordt daarvan geen melding meer gemaakt. In Brouwershaven verdween de laatste Franse
schoolmeester in 1627. In Arnemuiden, dat als voorhaven van Middelburg volop deelde in de handelsconnecties, wist het Franse onderwijs zich echter nog tot het einde van de zeventiende eeuw te handhaven.
In de dorpen is hetzelfde verschijnsel waarneembaar. In 1603 verbond Lieven van Hecke te Sint Annaland
zich om ook les te geven in de Franse of Engelse taal. Mathijs Hubrechtsen, schoolmeester in Scherpenisse,
kende weliswaar Latijn, maar geen Frans. Omdat enige ouders hun kinderen in het Frans wilden laten onderwijzen, werd hij in 1590 ontslagen.25 Zijn opvolger werd Abraham Buydens, tevoren Frans schoolmeester in Bergen op Zoom. Ook Zeger Pit, die Buydens in 1594 opvolgde, beschikte over de vaardigheid om
Frans te geven. Maar voor latere schoolmeesters was hier en elders kennis van het Frans geen voorwaarde
meer.
Franse scholen kwamen vanaf de eerste helft van de zeventiende eeuw vrijwel alleen nog voor in Zeeuwse steden met voldoende handelsrelaties. Was de stad groot genoeg dan specialiseerden de schoolmeesters
zich in het Franse onderwijs vanwege de groeiende behoefte. In 1646 besloot de Zierikzeese schoolmeester
Jean Fervaque om zijn Nederduitse leerlingen te bedanken en zich te beperken tot het geven van Frans
onderwijs. Het stadsbestuur moedigde hem aan door een toelage te verstrekken van 60 gulden mits hij
een ondermeester zou houden. Het Franse onderwijs in de steden werd ook op een andere manier gestimuleerd. Het was voor de hand liggend voor kinderen van Franstalige vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden, vooral na de val van Antwerpen in 1585. Die woonden in Zeeland vooral in de steden. Zij vonden hun geestelijk onderdak in de Waalse gemeenten die vanaf het laatste kwart van de zestiende eeuw
werden gevormd naast de Nederduitse gemeenten. De oudste Waalse gemeente in de Republiek was die te
Middelburg die in 1574 werd gesticht. Franstalige preken waren van belang voor het onderwijs. Daarom
pleitte de kerkenraad van de Nederduitse gereformeerde gemeente te Zierikzee in 1593 voor het vervullen
van de vacature van Waals predikant in het belang van de jeugd opdat die ‘oock in de voorschreven tale
moghen toenemen ende prompter leeren spreecken’.26
De stroom van Franse vluchtelingen op het eind van de zeventiende eeuw leek perspectief te bieden
voor meer Frans onderwijs. Abraham Charpentier, een Hugenoot die in Goes tot voorzanger en koster was
benoemd, werd op zijn verzoek in 1681 toegelaten als Frans schoolmeester naast de al bestaande school.
Pierre Flechon uit de Provence kreeg in 1682 toestemming om een Franse school in Veere te starten hoewel
de Nederduitse stadsschoolmeester Franse les gaf. Anthoni Marechal, ook een vluchteling uit Frankrijk,
24 ZA, Stad Veere, nr. 79 (2.6.1607); Stad Arnemuiden, inv.nr. 15 (20, 25.7.1613). Veere, 1612. Bauwens en Van der Bauwhede, Acta Sluis, 137
(nr. 602); Kesteloo, Arnemuiden, 311.
25 GA Tholen, Stad Sint Maartensdijk, inv.nr. 1a (24.7.1610, 7.9.1625). GA Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven, inv.nrs. 1 (19.11.1603,
23.2.1607, 10.3, 29.12.1608), 2 (21.6.1626, 5.12.1627); Hervormde gemeente te Brouwershaven, inv.nr. 1 (26.12.1610). GA Tholen, RAZE,
inv.nr. 5806 (Sint Annaland, 25.10.1603). ZA, Rekenkamer B, inv.nr. 29701 (Scherpenisse).
26 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 3 (27.7.1646). ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1207 (12.1.1593). Bots, Posthumus Meyjes en
Wieringa, Vlucht naar de vrijheid, 46, 51.
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kreeg in 1696 toestemming om met zijn vrouw een Franse kostschool in Goes te beginnen. Echter, Goes en
Veere boden voor twee Franse scholen te weinig potentieel.27
In Staats-Vlaanderen is een afwijkende ontwikkeling te bespeuren. Franse schoolmeesters waren
werkzaam in Sluis vanaf 1614, in Hulst vanaf 1648, in Sas van Gent en Aardenburg vanaf 1654. Hun aanwezigheid hing, anders dan in Zeeland, niet alleen samen met de omvang van de stad en de behoefte van
de inwoners, maar ook met de aanwezigheid van militaire garnizoenen met veel Franstaligen. Ook de getalsmatig sterke instroom van Franstalige vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden en het noordelijk
deel van Frankrijk heeft daaraan bijgedragen. Deze omstandigheden verklaren de stichting van Waalse
gemeenten in vooral het westelijk deel van Staats-Vlaanderen, ook in plaatsen met een relatief gering inwoneraantal. Dat stimuleerde de behoefte aan onderwijs in de Franse taal. Daarom werd in 1624 in Groede
Noë van der Wee als Nederduits schoolmeester benoemd, die ook Frans kon geven. Op verzoek van de
Waalse gemeente in dat dorp stelde de Raad van State in 1635 een jaarwedde beschikbaar voor een eigen
Franse schoolmeester en voorzanger, die het jaar daarop werd aangesteld.28
De steeds hardere maatregelen tegen de gereformeerden in Frankrijk, gevolgd door de herroeping van
het Edict van Nantes door koning Lodewijk XIV in 1685, waarbij de Hugenoten alle voorrechten werden
ontnomen, gevolgd door felle vervolgingen, zorgden voor een nieuwe exodus. Die leidde tot het stichten
van nieuwe Waalse gemeenten in plaatsen, die daarvan nog verstoken waren. De Staten-Generaal stelde
traktementen beschikbaar voor eigen dominees en schoolmeesters, die tevens als voorzangers fungeerden. Dat betekende dat Frans onderwijs ook werd gegeven in Cadzand vanaf 1685 en in Oostburg vanaf
1686. De vrede van Utrecht in 1713, waarbij het vijf jaar tevoren veroverde Lille weer aan de Franse koning
werd teruggegeven, betekende een nieuwe vluchtelingenstroom naar Groede en Cadzand en omgeving.
Het waren dan ook vooral kinderen van Franse refugiés, die leerlingen werden van deze Franse schoolmeesters.29 Deze Franse scholen onderscheidden zich qua niveau niet of nauwelijks van de Nederduitse.
De Franse vluchtelingen hebben grote waarde gehecht aan eigen gemeenten en eigen onderwijs omdat
dit de sociale binding tussen hen in stand hield. Gezien hun herkomst zullen zij tweetalig zijn geweest.
Dat wil zeggen dat zij naast het Frans ook Vlaams hebben gesproken. Maar alleen hun Franstaligheid
bood hen de mogelijkheid eigen predikanten en schoolmeesters te krijgen en te behouden. Om die reden
was sprake van een nauwe band tussen de Franse schoolmeesters en de Waalse gemeenten. De keuze voor
Frans onderwijs was een bijdrage aan hun identiteit waardoor zij een eigen subcultuur in stand hielden.30
Het geven van Franse les speelde een rol om het monopolie van de Nederduitse schoolmeesters te omzeilen. Anthoni van Eede in IJzendijke deed in 1629 zijn beklag bij de classis Walcheren omdat de commandeur geen verbod wilde uitvaardigen tegen de soldaat Jan Aertsen. Hij zou alleen Frans onderwijs geven terwijl hij in werkelijkheid ook Nederduits gaf. Van Eede wist te vertellen dat andere soldaten ook al
mogelijkheden zagen. Zij hadden gezegd: ‘Leert hy kinderen onder dexsel van Fransche school, wy willen
Latynsche school houden, op sulcke manier’. Dat het een voorwendsel was, onderbouwde Van Eede door
te stellen dat de kinderen Nederduitse boeken meenamen en dat er alleen Nederduits werd gesproken.
Om zijn monopolie te handhaven stelde Van Eede dat hij desgewenst kinderen ook Frans wilde leren.
Vermoedelijk staakte de soldaat het lesgeven want klachten werden niet meer vernomen. Om dergelijke problemen te voorkomen, werd in Staats-Vlaanderen een vrij strikte scheiding aangehouden tussen
27 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1824 (265v., 25.11.1681); Stad Veere, nr. 8 (22.10.1682). GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 17 (23.5, 15.10.1681), 20
(24.10.1696).
28 ZA, Vrije van Sluis, inv.nrs. 152 (7, 23, 30.1, 6, 9.2, 12, 26.3.1624), 165 (5.6.1635, 15.2.1636). Hardenberg, ‘De Hugenoten in Zeeland’, 61-65;
Van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, 25; De Hullu, ‘De overkomst van réfugiés’, 31-32.
29 NA, Raad van State, inv.nr. 107 (18.1, 8.8, 13.11.1686). GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 4 (5.1.1688). Bots, Posthumus Meyjes en Wieringa,
Vlucht naar de vrijheid, 50-51; Van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, 27; De Hullu, ‘De overkomst van réfugiés’, 44; De Hullu, ‘De
Waalsche kerk van Aardenburg’, 235-236; De Hullu, ‘De Waalsche kerk van Groede’, 242, 292; De Hullu, ‘De Waalsche kerk van Cadzand’, 5;
De Hullu, ‘De Waalsche kerk van Oostburg’, 201; De Hullu, Ter herinnering, 15-19.
30 Van Driel, ‘De Franse vluchtelingen in West-Zeeuws-Vlaanderen’, 65-69; Frijhoff, Meertaligheid, 52.
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het Nederduitse en het Franse onderwijs. Zo gelastte het stadsbestuur van Aardenburg in 1713 de Franse
schoolmeester Antoni Berlin om geen Nederduits onderwijs meer te geven. Wie zich daaraan hield, werd
niets in de weg gelegd. Tevergeefs was daarom de klacht van de Nederduitse schoolmeester Johan Willem
Rosier in Sas van Gent in 1725 bij de Raad van State over het feit dat de Franse voorzanger Pierre Buvon
Franse school hield. Het verzoek van Rosier om na het overlijden van Buvon hem op te volgen als Frans
schoolmeester werd afgewezen.31
In de loop van de achttiende eeuw verminderde het aantal leden van de Waalse gemeenten. De belangrijkste reden was de assimilatie van de Franstaligen. Daardoor zagen de Franse schoolmeesters hun
leerlingenaantal teruglopen wat zij probeerden te compenseren. De kerkenraden bleven zich daarentegen
inzetten voor de Franse identiteit en daarom ijverden zij voor het behoud van het Franse onderwijs. Toen
de Waalse kerkenraad van Aardenburg in 1738 vernam dat hun schoolmeester, Moise Martin de Campagnie, kinderen aannam om ze alleen les te geven in het Nederduits werd hij ter verantwoording geroepen.
De Campagnie stelde dat zijn Franse school weinig voorstelde en dat hij zonder zijn Nederduitse scholieren geen bestaan had. Uiteindelijk legde de kerkenraad zich erbij neer, vooral nadat in 1741 tevergeefs
was geklaagd bij de magistraat van Aardenburg. De teerling was geworpen en het liet zich raden dat het
aantal scholieren voor de Franse taal terug bleef lopen. Leopold Hallo kreeg in 1747 toestemming om zowel Nederduitse als Franse school te mogen houden ‘mits de kleijnheijt van de Walse gemeijnte’. Jacques
Guequierre, vanaf 1750 Frans schoolmeester in Oostburg, kreeg een jaar later van de magistraat toestemming zijn proef te mogen afleggen als bakker ‘oft hem somteyts mogh te passe komen’. Hij slaagde en had
daarmee een alternatief om desgewenst zijn inkomsten aan te vullen.32
Het onderwijs in de Franse taal in kleine plaatsen werd door de verdere terugloop van het ledental van
de Waalse gemeenten met de ondergang bedreigd. Die in Oostburg bijvoorbeeld telde in 1686 140 lidmaten, in 1770 waren dat er 80 waarna het verder daalde. De grote Waalse gemeente van Groede was in 1802
ingekrompen tot 80 zielen. Daarmee daalde het potentieel voor Franstalig onderwijs waardoor de inkomsten aan schoolgelden drastisch terugliepen. In Sas van Gent kostte het grote moeite om na het overlijden
van schoolmeester Pierre Bertrand in 1774 de vacature van Frans schoolmeester vervuld te krijgen.33 De
bezetting door Franse troepen in 1794 leek nieuw perspectief voor het Franse onderwijs te bieden maar
dat zou van tijdelijke aard blijken te zijn. Met uitzondering van Aardenburg waren de Franse schoolmeesters op het eind van de achttiende eeuw verdwenen of hadden zij hun activiteiten gestaakt. Doordat zij
geen traktementen meer kregen als voorlezers – een gevolg van de inlijving bij het Franse keizerrijk in
1794 – was een belangrijk deel van hun inkomen weggevallen.
Een ander beeld geven de ontwikkelingen in de Zeeuwse steden. Dat hing nauw samen met de ontwikkeling van het Frans, niet alleen voor de handel maar ook in intellectueel opzicht. De Franse taal werd bij
uitstek de taal van de elite. Die affiniteit vertaalde zich vanaf het begin van de achttiende eeuw in de keuze
van een deel van de stedelijke regenten en hun verwanten om lid te worden van de Waalse gemeente in
hun woonplaats.34 Zij zagen hun dochters en zonen – de laatste voor zover ze niet terecht kwamen op de
Latijnse school - graag geplaatst op een Franse school onder bekwame leiding waar zij niet alleen Frans
en andere vakken leerden, maar ook kennismaakten met verfijnde omgangsvormen. Ouders die zich dat
financieel konden permitteren, kozen vaak voor plaatsing op een kostschool in een andere plaats om hen

31 ZA, Classis Walcheren, inv.nrs. 2 (11.4.1629), 23 (11.1.1629). GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 5 (27.11.1713). Caland, Hervormde gemeente
Sas van Gent, 72-73; De Smidt, Waalse Kerk Sas van Gent, 12-13.
32 GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nrs. 8 (14, 21.7.1738), 9 (21, 28.8.1741), 10 (19.7.1747); Stad Oostburg, inv.nr. 5 (28.6, 6.12.1751). ZA, Waalse
gemeente te Aardenburg, nr. 477, Acta kerkenraad (3.9.1738); Verz. J. de Hullu, inv.nr. 17. Van Driel, ‘De Franse vluchtelingen in WestZeeuws-Vlaanderen’, 68; De Hullu, ‘Het kerkelijk leven’, 96-98; De Hullu, ‘De Waalsche kerk van Aardenburg’, 34-36, 98-99, 101.
33 ZA, Hervormde gemeente te Breskens, inv.nr. 2 (1802). De Hullu, ‘De Waalsche kerk van Oostburg’, 223; Van Melle, De Hervormde gemeente
van Breskens’, 114. De Smidt, De Waalse Kerk van Sas van Gent, 25-26.
34 Bots, Posthumus Meyjes en Wieringa, Vlucht naar de vrijheid, 64, 121; Frijhoff, Meertaligheid, 52-53.
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zo vertrouwd te laten worden met een andere omgeving. Het was ook ingegeven door de goede reputatie
die deze scholen genoten. De Franse scholen ondergingen daardoor een opwaardering. Deze kostscholen
waren een nieuw type, dat zich richtte op het bijbrengen van cognitieve en intellectuele vaardigheden
waardoor ze een alternatief vormden voor de Latijnse scholen.
Door de stadsbesturen werd een kwalitatief goede Franse kostschool voor jongens en/of meisjes als
een belangrijke voorziening beschouwd. De magistraat van Zierikzee vond in 1722 ‘dat er het intrest, het
honneur van de stadt en wel voornamentlijk het welsijn van de jeugt aan het maintien van een goede en
wel geschickte Fransche school grootelijkx gelegen legt’. In 1780 werd het in dezelfde zin geformuleerd.
De Franse school was voor het ‘algemeen belang der burgerij ter verzorging van een goed onderwijs en
geschikte opvoeding voor hunne kinderen’. De situatie in Middelburg illustreert hoe deze wens tot ingrijpende beleidswijzigingen kon leiden. In tegenstelling tot de meeste andere stadsbesturen verleende
de magistraat van Middelburg in de achttiende eeuw geen financiële steun aan het Franse onderwijs, een
beleid dat ze strikt bleef handhaven. De tendens dat Middelburgse ouders er steeds meer voor kozen om
hun kinderen op Franse kostscholen elders te besteden, noopte het stadsbestuur de koers te wijzigen. In
1751 werd dit gedaan voor het Franse onderwijs voor meisjes, waarover zo dadelijk uitvoeriger. Het jaar
daarop werd besloten om de Franse schoolmeester Joseph Bayart uit Den Haag, die zich in Middelburg
wilde vestigen, een jaarlijkse toelage van driehonderd gulden toe te kennen en hem vrij te stellen van het
lidmaatschap van het schoolmeestersgilde tegen betaling van een eenmalig bedrag. Het stadsbestuur besloot in 1763 het beleid nog verder bij te stellen en zelf een Franse kostschool voor jongens op te richten.
Ook hier was het motief om tegen te gaan dat kinderen op kostscholen elders werden besteed.35
De stadsbesturen van Zierikzee, Vlissingen, Veere, Goes en Tholen koesterden op identieke wijze hun
Franse scholen. In de eerste twee steden was voldoende potentieel voor onafgebroken Frans onderwijs.
Afgezien van enkele onderbrekingen was dat ook het geval in Veere vanaf 1707, in Goes vanaf in ieder geval 1726 en in Tholen vanaf 1741. Huisvesting, toelagen, emolumenten en het monopolie op het geven van
Frans onderwijs moesten ervoor zorgen dat bekwame schoolmeesters konden worden aangetrokken. Na
de status die de Franse school gaf en de bijdrage die de aanwezigheid van kostleerlingen leverde aan de
lokale economie, bleef het aanbieden van dit soort onderwijs het belangrijkste motief voor de stadsbesturen. De afwezigheid van een Franse school werd in 1755 in Veere als een ‘groot ongerijf’ ervaren waardoor
de kinderen van ‘fatsoenlijke lieden’ niet in hun eigen stad dit onderwijs konden volgen, aldus scholarch
en baljuw Lambert Jacob van Tets. De relatie met de Waalse gemeenten bleef gehandhaafd doordat de
meeste Franse schoolmeesters tevens voorzanger waren. De Franse scholen waren voor deze gemeenten in
de Zeeuwse steden van groot belang. Zo zag de Waalse kerkenraad te Vlissingen in 1792 een goede Franse
school ‘als alleenlijk in staat zijnde om hunne gehoorzaal en kudde in stand te houden’.36 Die uitspraak
was overtrokken maar illustreert hoe belangrijk het Franse onderwijs werd geacht.
Franse schoolmeesters, die rechtstreeks uit Frankrijk of een Franstalig land afkomstig waren, hadden het voordeel dat zij hun moedertaal uitstekend beheersten. Dat voordeel woog uiteindelijk niet op
tegen het nadeel dat zij niet of nauwelijks Nederlands spraken. Dat was het geval met de in 1755 in Veere
benoemde Michel Flamet. Hij en zijn vrouw slaagden er niet in leerlingen van buitenaf aan te trekken en
het aantal schoolkinderen uit Veere zelf was tot vijf gereduceerd. Ze waren daarom in 1757 genoodzaakt te
vertrekken. Dit soort ervaringen bracht G.J. Nahuys ertoe om zich in zijn aanhangsel bij de antwoorden
op de prijsvraag van het Zeeuws Genootschap onomwonden uit te spreken voor ‘een Fransche Monsieur
of Mademoisel’ van Nederlandse herkomst. Zijn mening werd niet gedeeld door de Franse schoolmeester

35 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nrs. 15 (6.8.1722), 42 (17.1, 3.10.1780). ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924; Aanwinst
1960.17, inv.nr. 307, p. 210-212 (15.7.1724, 22.1, 19.2.1752, 22.10, 19.11, 10.12.1763). Unger, De geschiedenis van Middelburg in omtrek, 65.
36 ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (8.1.1755). GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2939 (16.12.1792).
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Pierre François Perrenoud in Middelburg, die in zijn commentaar op de antwoorden zulke generalisaties
nuanceerde door erop te wijzen dat ‘parmi les Maitres étrangers & originaires, on en trouve plusieurs qui
se rendent tres recommandables par leur talens & par leurs moeurs’.37
In enkele plaatsen op het platteland werden Franse kostscholen gevestigd. Dat was het geval in Domburg vanaf 1691, met onderbrekingen, en in Oostburg van 1717-1727 en 1784-1786. In Sommelsdijk gaf
Leendert Dupper, die daar vanaf 1775 werkzaam was, Franse les en hij slaagde erin zijn school uit te bouwen tot een flinke kostschool. Elders, in de Zuidelijke Nederlanden, is een in omvang grotere ontwikkeling te zien. Eddy Put verklaart de bloei van deze Franse plattelandskostscholen uit de verbetering van
de veiligheid en de uitbouw van steenwegen. Wellicht speelde ook het overaanbod in de steden mee die
Franse schoolmeesters deed uitwijken.38 In Zeeland en Staats-Vlaanderen lijkt het meer voor de hand te
liggen de redenen voor deze plattelandscholen te zoeken in de landelijke omgeving en de rust die ervan
uitging, wat het onderwijs ten goede kwam.
Konden de Franse kostscholen zich in de grote steden handhaven, in kleinere liepen de aantallen leerlingen terug. De dalende interesse voor het leren van de Franse taal was daaraan debet. Het meer waarderen van het Nederlands ging gelijk op met het minder appreciëren van het Frans.39 Daarnaast slonk de
omvang van de elite in kleine steden. De Franse schoolmeester in Tholen had in 1799 weliswaar twintig
leerlingen maar slechts drie of vier leerden de Franse taal. Een jaar later werd dan ook besloten de vacature
van Frans schoolmeester voorlopig niet in te vullen.40
Frijhoff deelde de Franse scholen als volgt in: 1. de Frans-Nederduitse school voor jongens en meisjes;
2. de Franse meisjesschool; 3. de Franse jongensschool waar het onderwijs beroepsgericht was.41 Het laatste type was vooral in de grote steden vertegenwoordigt, het eerste op het platteland en in de kleine steden. Uit het voorgaande wordt duidelijk dat onder de term van Franse scholen inhoudelijk en kwalitatief
heel verschillend onderwijs schuilging dat in de loop van tweehonderd jaar sterk evolueerde en dat zich
daardoor lastig in een indeling laat samenvatten.

Kleine kinderscholen
Onderwijs aan de kleinsten werd gegeven in kleine kinderscholen, ook wel, kortweg, kinderschooltjes
genoemd. Een andere naam was die van matressenscholen naar de (school)matres of schoolvrouw. Zoals
de eerste naam aangeeft waren deze scholen bestemd voor kleine kinderen: peuters en kleuters. In de achttiende eeuw werd dan ook de term ‘kleuterschooltjes’ gebruikt, naast die van ‘meesteresseschool’.42 De
zorg voor kleine kinderen was bij uitstek een vrouwelijke bezigheid en om die reden waren het vrijwel
alleen vrouwen die zich bezig hielden met dit onderwijs.
In de literatuur worden deze kleine kinderscholen gezien als de opvolgers van middeleeuwse begijnenscholen die hun voortzetting vonden in ‘klopjesscholen’. Klopjes waren vrouwen die zich in dienst
stelden van de Rooms-katholieke kerk en zich richtten op godsdienstonderwijs, de eerste beginselen van
het lezen en handwerken voor meisjes. Dit katholieke onderwijs kon na het ontstaan van de Republiek
blijven voortbestaan omdat ze buiten de plaatselijke schoolverordeningen viel. Daarnaast ontstonden

37 ZA, Stad Veere, nrs. 355 (1757), 2043 (24.9.1757); Scholarchen Veere, Resoluties (8, 19.4.1755). Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch
Genootschap, 239-243, 495-499; Perrenoud, Remarques sur trois dissertations, 38-46 (citaat op 45), 106-109.
38 SA Voorne-Putten, Notariële archieven, inv.nr. 1139 (9.4.1782). In Arnemuiden was kortstondig, van 1750-1751, een Franse school. ZA,
Stad Arnemuiden, inv.nr. 24 (9.1.1750). Adriaanse, De Kroniek van Arnemuiden, 1695 t/m 1794, 171; Put, ‘Kostscholen op het 18de-eeuwse
platteland’, 68.
39 Frijhoff, ‘Verfransing? Franse taal en Nederlandse cultuur tot in de revolutietijd’, 605-607.
40 NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 294 (Brief Stad Tholen, 7.4.1799). GA Tholen, Stad Tholen, inv.nr. 14 (19.10.1800).
41 Frijhoff, ‘Van onderwijs naar opvoedend onderwijs’, 21-22. Zie ook: Dodde, ‘Franse scholen’, 36-38, 41.
42 Kleuterschool: GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930 (25.2.1756). Meesteresseschool: ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (20.6.1753);
Godshuizen Middelburg, inv.nr. 2109 (17.5.1779).
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protestantse kleine kinderscholen.43 Dit beeld gaat niet op voor Zeeland en Staats-Vlaanderen. Daar was
van continuïteit met de periode voor de Reformatie geen sprake. Bovendien was rooms-katholiek onderwijs verboden, ook aan kleine kinderen. Weliswaar wordt in de Zeeuwse schoolorde uit 1583 de ‘cleen kinderschole’ genoemd, maar wanneer dit artikel wordt vergeleken met de tekst van het concept blijkt dat
het gaat om de ‘alderjonckste kinderkens’ onder leiding van een schoolmeester.44 Uit het verband moet de
conclusie volgen dat hier niet de latere kleine kinderscholen worden bedoeld, maar Nederduits onderwijs
aan de jongsten.
Het onderwijs aan kleuters was aanvankelijk geïntegreerd in het gewone onderwijs. Veelal was het
de echtgenote van de schoolmeester die de kleintjes bezighield en begon met het aanleren van de letters
en het spellen en lezen. Bovendien leerde zij de oudere meisjes naaien en handwerken. In dat laatste onderwijs specialiseerden vrouwen zich vanaf de jaren tachtig van de zestiende eeuw. Later, vanaf het eind
van de zeventiende eeuw, werd ook les gegeven in breien. Naast deze meisjesscholen, waarover hierna
uitvoeriger, ontstonden de kleine kinderscholen. Omdat zowel de houdsters van meisjesscholen als van
kleine kinderscholen als schoolvrouwen werden aangeduid, zijn de beide onderwijssoorten lastig te onderscheiden.45 Bovendien waren beide types ook wel gecombineerd. Zo leerde in Terneuzen Grijtjen Bast,
de echtgenote van Dirck Nevil, in 1658 kinderen zowel spellen en lezen en oudere meisjes kantklossen.46
Vermoed moet worden dat kleine kinderscholen in de steden vanaf het eerste kwart van de zeventiende eeuw voorkwamen. Omdat de magistraten aanvankelijk dit schooltype grotendeels ongemoeid liet, is
er weinig van vastgelegd. Het oudst bekende besluit in Zeeland tot toelating van een kleine kinderschool
dateert uit 1621. Toen kreeg Stijnken Maertens, echtgenote van Raesse Lenerts, van het stadsbestuur van
Brouwershaven toestemming om school te mogen houden in het leren van het abc in plaats van de overleden Magdaleena Simons waarvan de toelating niet is vastgelegd. In andere steden is vanaf de jaren zestig
van de zeventiende eeuw sprake van dergelijke vergunningen. Het ging om kleine kinderscholen waar
kinderen van beide seksen leerden spellen en lezen. De professionalisering van het onderwijs bracht met
zich mee dat in de loop van de achttiende eeuw ook deze onderwijsvorm meer dan voorheen binnen de
regulerende taak van de overheid ging vallen. Zo gingen de eind 1752 door de magistraat van Veere aangestelde scholarchen ook de kleine kinderscholen visiteren en beloonden zij de beste leerlingen met prijsjes.
In 1779 stelden de scholarchen van Vlissingen de eisen vast waaraan de houdsters van een kleine kinderschool moest voldoen. Op basis daarvan werden voortaan vergunningen verleend.47
Op het platteland werd afzonderlijk onderwijs aan de kleinsten aanvankelijk geweerd omdat ze een
bedreiging vormden voor de schoolmeesters. In Haamstede hield de vrouw van de schout in 1586 school.
Naar aanleiding van klachten van de kerkenraad spraken Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland uit dat deze vrouw en anderen onder de bepalingen vielen van de Zeeuwse schoolorde. Het plakkaat van 1590, met daarin een strafbepaling voor degenen, die illegaal school hielden, gaf een handvat
om overtreders aan te pakken. In lijn daarmee verbood de classis Zuid-Beveland in 1596 het geven van
spel- en leesonderwijs op de dorpen door vrouwen. In navolging van de steden kwam hier en daar op het
platteland een kleine kinderschool voor maar veel hing af van het lokale beleid. Dat kon in de ene plaats
leiden tot een verbod en in de andere tot toelating. Schout en schepenen van Poortvliet verboden Tanneken van de Voorde in 1672 om school te houden nadat meester Jacobus Schepens over haar activiteiten
had geklaagd. Matjen Adriaans in Sint Philipsland was door ouders gevraagd school te houden nadat de
43 Bakker, Noordman en Rietveld-van Wingerden, Vijf eeuwen opvoeden, 439; Nijkamp, Van begijneschool naar kleuterschool, 16, 25; Van
Rijswijk-Clerkx, Moeders, kinderen en kinderopvang, 23-24.
44 Bijlage 1 (art. 6) en Piccardt, ‘De school en het onderwijs’, 153 (art. 8).
45 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 72-73.
46 GA Terneuzen, Stad Terneuzen, inv.nr. 11 (23.9.1658).
47 GA Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven, inv.nr. 2 (31.3.1621). GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 13 (13.10.1660). ZA, Stad Veere, inv.nr. 338
(16, 24.12.1678). Veere, 1752. GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930 (13.7.1779).
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Kleine kinderschool, door Christina Chalon, c.1778 (Rijksmuseum, Amsterdam).

schoolmeester gestopt was vanwege de zomerperiode. De kerkenraad stond in 1677 sympathiek tegenover
het voorstel, maar wilde de schoolmeester niet passeren. Deze verklaarde geen bezwaar te hebben waardoor in dat dorp wel een kleine kinderschool startte.48
Het verzet tegen kleine kinderscholen evolueerde tot medewerking. Op 8 april 1653 besloot het stadsbestuur van Arnemuiden dat niemand onderwijs mocht geven in lezen en schrijven dan alleen de Nederduitse schoolmeester. Kort daarop, op 12 mei, sprak de vroedschap echter uit dat dit besluit alleen gold
voor mannen. Vrouwen waren daarin niet begrepen. Mits de kleine kinderscholen geen nadeel berokkenden aan de schoolmeester werd hun weinig in de weg gelegd. Was dat wel het geval, dan kon de magistraat
ingrijpen. In 1679 bepaalde de magistraat van Arnemuiden dat alleen de stadsschoolmeester kinderen
48 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 471 (30.10.1586), 669 (23.11.1672), 1200 II (29.10.1586); Handschriftenverzameling, inv.nr. 265 (30.12.1596).
GA Tholen, Hervormde gemeente te Sint Philipsland, inv.nr. 1 (14.3.1677). Dekker, ‘Het ontstaan’, 29.
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mocht leren lezen. Dat besluit werd genomen omdat een door een vrouw opgerichte school inmiddels
dertig leerlingen had en daardoor een flinke concurrent was geworden van de stadsschool. Het geven van
les in naaien werd echter vrijgelaten. In 1705 werd dat beleid weer bijgesteld. Toen werd door de magistraat besloten dat schoolvrouwen naast les in handwerken ook kleine kinderen tot vier à vijf jaar mochten
leren spellen en lezen. In 1730 werd het aantal beperkt tot één kleine kinderschool die leerlingen mocht
aannemen tot ze zes of zeven jaar oud waren. Vanaf 1739 werd regelmatig toestemming verleend om kleine kinderscholen te starten waar ook naaien en breien werd geleerd.49
In de grote plaatsen in Staats-Vlaanderen gingen kleine kinderscholen, later, vanaf de tweede helft
van de zeventiende eeuw, van start. De trage bevolkingsgroei kan daarop van invloed zijn geweest want
het inwoneraantal bleef voor kleine kinderscholen van belang. Hoe groter de plaats, hoe sneller de behoefte ontstond aan dergelijk onderwijs. In formele zin kon alleen de Raad van State toestemming geven
om een kleine kinderschool te starten omdat ook deze vrouwen vielen onder het schoolreglement van de
Staten-Generaal uit 1655. Maar zoals met veel Haagse bepalingen stoorden de lokale besturen zich daar
weinig aan. Er is dan ook geen enkel besluit van de Raad van State bekend ten aanzien van de toelating van
een schoolvrouw in Staats-Vlaanderen, daarentegen wel van de lokale besturen. Zo besliste de magistraat
van Aardenburg vanaf 1726 op verzoeken om een kleine kinderschool te starten zonder de aanvragers naar
Den Haag te verwijzen.50
De Haagse regels konden ook worden omzeild. Het oppassen op kleine kinderen en het leren van linnennaaien werden niet genoemd in het schoolreglement. Wie alleen dat deed en zich niet bezighield met
spellen en lezen werd niets in de weg gelegd. De magistraat van Sas van Gent zonderde in 1738 schoolvrouwen uit toen zij illegale schoolmeesters en schoolvrouwen een verbod oplegden, mits zij zich beperkten tot het genoemde. Leerde de schoolvrouw toch lezen en schrijven, dan dreigde een probleem. Burgemeesters en schepenen van de stad en ambachten van Axel en Terneuzen verleenden in 1769 aan Katarina
Bartil, echtgenote van Jan Bolleman, woonachtig in Zaamslag, toestemming om jonge kinderen te leren
naaien en breien. Maar omdat ze de kinderen ook leerde spellen, maakte de schoolmeester bezwaar bij de
ambachtsheren van Zaamslag. Die wisten door het inschakelen van de gedeputeerden van de Staten-Generaal, die in Axel waren voor het aanstellen van nieuwe stadsbestuurders, met succes intrekking van de
benoeming te bewerkstelligen. Later, in 1786, moest schoolmeester Hendrik de Zager in Zaamslag tegen
zijn zin gedogen dat er een schoolmatres werkzaam was. Zij had toestemming gekregen van de ambachtsheren. Veel bleef afhangen van de omstandigheden. Wat in Zaamslag werd toegestaan, werd in Oostburg
in 1788 verboden. Daar besloot de magistraat na klachten van schoolmeester Petrus Nijtthus een verbod
uit te vaardigen tegen twee schoolvrouwen die onder het mom van breionderwijs kinderen leerden lezen.51
Kleine kinderscholen op het platteland bleven in de achttiende eeuw zeldzaam. In antwoord op vragen van de Agent van Nationale Opvoeding werd in 1799 op het Zeeuwse platteland melding gemaakt van
een schooltje in Westkapelle, twee of drie schooltjes in ’s-Gravenpolder, drie in Colijnsplaat en de Stadsambachten van Middelburg en drie à vier in Sint Maartensdijk. Ook al zijn die opgaven niet volledig, dan
nog wordt duidelijk dat het voorkomen van kleine kinderscholen vooral een stedelijke aangelegenheid
was.52 Op het platteland kwamen de meeste kleine kinderen, die leerden spellen en lezen, onder de hoede
van de schoolmeester.

49 ZA, Stad Arnemuiden, inv.nrs. 21 (8.4, 12.5.1653), 22 (4.1.1679), 23 (25.2.1705), 24 (14.11.1730, 6.1, 20.2.1739, 15.3.1740, 16.3.1746 enz.).
50 GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nrs. 7 (4.3.1726, 1.3.1728), 10 (21.2.1752), 14 (25.10.1790).
51 ZA, Heerlijkheid Zaamslag, inv.nr. 10 (24, 26.6.1769, 24.6.1770, 24, 25.6.1785, 14, 15.7.1786). GA Sluis, Stad Oostburg, inv.nr. 8 (8, 15.9.1788).
Caland, Hervormde Gemeente van Sas van Gent, 73-74.
52 NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nrs. 298 (24.5.1799), 299 (16.5.1799). Boekholt, De onderwijsenquête van 1799, 311, 317,
329. GA Tholen, Stad Sint Maartensdijk, inv.nr. 7 (2.4.1799). Zuurdeeg, Sint Maartensdijk, 40. Naast de genoemde plaatsen waren er op
het platteland in Zeeland in de achttiende eeuw in ieder geval schooltjes in Arnemuiden, Oud-Vlissingen en Sommelsdijk; in StaatsVlaanderen in Groede, Lillo, Oostburg, Sas van Gent, IJzendijke en Zaamslag.
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De verschillen en daarmee ook de grenzen tussen de kleine kinderscholen en de Nederduitse scholen, zijn in de tweede helft van de achttiende eeuw op twee manieren aan te duiden. In de eerste plaats
door de inhoud van het onderwijs. De kleine kinderschool had de functie van het oppassen of ‘bewaren’
van kinderen zodat de ouders de handen vrij hadden. Daarnaast leerde de matres de kinderen spellen en
lezen. Bij dat laatste vak ontstond, zoals we zagen, wrijving met de Nederduitse schoolmeesters die hun
monopolie aangetast zagen. Uit de beslissingen naar aanleiding van die geschillen werd duidelijk dat het
leren van letters en het spellen het domein werd van de kleine kinderscholen en het leren lezen dat van de
Nederduitse scholen. Gaandeweg is die grens vervaagd doordat ook het beginnend lezen op de kleine kinderscholen werd geleerd. Ook in het godsdienstonderwijs was er verschil. De kleuters beperkten zich tot
het leren van het Onze Vader, de Twaalf Geloofsartikelen en eenvoudige gebeden. Zij leerden alleen uit het
vragenboekje van Borstius, terwijl op de Nederduitse scholen ook andere, moeilijke catechisatieboekjes
werden gebruikt. De kleine kinderscholen gingen door deze lesstof fungeren als voorbereidend onderwijs
op de Nederduitse of Franse scholen.53 De tweede grens betrof de leeftijd. Een algemene regel werd daarin
niet gehanteerd, maar de meest gebruikelijke leeftijd werd zes tot acht jaar. Vanaf die leeftijd mochten de
kinderen niet langer op de kleine kinderscholen blijven.
De afstemming met de Nederduitse scholen wordt bevestigd door het weinige dat bekend is over het
schoolgeld op de kleine kinderscholen. Daaruit blijkt dat de tarieven van het leren van letters, spellen en
lezen aansloten bij die op de Nederduitse scholen. Het leren van letters en spellen kostte in Zierikzee en
Veere zes of acht stuivers per maand. Het leren lezen kostte in Veere tien stuivers. Daar gold een afzonderlijk tarief voor het thuisbrengen van kinderen: acht stuivers per maand extra (zie bijlage 5).

Nederduitse en Franse meisjesscholen
Bij het opsplitsen van de Grote school in de Latijnse en de Nederduitse school werden de jongere kinderen
en de meisjes toebedeeld aan de laatste, zoals in Arnemuiden in 1584 gebeurde. Naast lezen en schrijven
door de schoolmeester gaf zijn echtgenote, als zij daartoe de vaardigheid bezat, de meisjes les in naaien
en speldewerken (kantklossen). Datzelfde was ook het geval op de Franse scholen. Kon de schoolmeestersvrouw dat niet of had de schoolmeester geen andere vrouw tot zijn beschikking en was de bevolking groot
genoeg dan ontstond er ruimte voor een schoolvrouw die zich specialiseerde in dit meisjesonderwijs. In
het zoëven genoemde Arnemuiden was dat vanaf 1585 het geval.54
Ook in andere steden kwam vanaf het laatste kwart van de zestiende en het eerste kwart van de zeventiende eeuw meisjesonderwijs voor. De bevolkingsomvang was daarvoor bepalend. Arnemuiden bood
daarvoor te weinig potentieel want daar werd dit onderwijs in 1602 gestaakt. Vaak werd les gegeven door
alleenstaande vrouwen of weduwen. In 1595 kreeg Janneken Marinis Jacusdochter toestemming van het
stadsbestuur van Veere voor een meisjesschool. Haar man, de visser Jan Lowijs, was op zee omgekomen,
en ze moest een kind onderhouden. Als dochter van een schoolmeester had ze geholpen om kinderen te
leren lezen en de meisjes onder hen naaien en speldewerken. Daarom beschikte ze over de vaardigheden
om zelf een school te starten. Een vergelijkbaar geval was Elisabeth Adriaensdochter Rubbens, die in 1600
van het stadsbestuur van Brouwershaven toestemming kreeg om een meisjesschool te openen. Zij was de
dochter van de Franse schoolmeester Adriaen Rubbens uit Zierikzee.55
Vanaf het eind van de zestiende eeuw gingen vrouwen ook Frans geven. Zo kreeg Anna Artus uit
Antwerpen in 1589 toestemming van de magistraat van Goes een Franse meisjesschool te openen. Zulke
scholen konden een concurrent vormen voor de bestaande Franse school. Paesschynken Jansen van der
53 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 133.
54 ZA, Stad Arnemuiden, inv.nr. 13 (15.11.1584, 13.12.1585). Fortgens, ‘De Latijnsche scholen te Veere en te Arnemuiden’, 68; Kesteloo,
Arnemuiden, 315
55 ZA, Stad Veere, inv.nr. 351 (1.5.1595). GA Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven, inv.nr. 1 (30.5.1600).
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Meisjesschool, tweede helft achttiende eeuw (Rijksmuseum, Amsterdam).

Eycken, eerder Franse schoolvrouw in Goes en Arnemuiden, kreeg in 1593 toestemming een meisjesschool
te beginnen in Veere. In die stad was ze eerder in dienst van de Franse schoolmeester Jacques du Four. Deze
tekende bezwaar aan omdat hij achttien tot twintig meisjes op zijn school had, die hij graag wilde houden. Daarom had hij een nieuwe ondermeesteres, de dochter van de predikant van Zoutelande, in dienst
genomen die uitstekend voor haar taak berekend was. Het Veerse stadsbestuur legde dat bezwaar naast
zich neer. Toch bood ook Veere weinig perspectief voor een Franse schoolvrouw. Niettemin bleef de wens
bestaan om ook meisjes een volledig onderwijsprogramma aan te bieden. Daarom werd in 1612 bij een
vacature van de Franse schoolmeester als voorwaarde gesteld dat zijn echtgenote de meisjes moest leren
lezen, schrijven, naaien en speldewerken.56
Alleen de bevolking van Middelburg en Zierikzee had een zodanige omvang dat er mogelijkheden
bleven voor Franse meisjesscholen, die vooral bedoeld waren voor de lokale elite. Om zich van kwalitatief
goed onderwijs te verzekeren, gingen de stadsbesturen dit financieel ondersteunen. In Zierikzee gaf de
magistraat vanaf 1617 aan Janneken van de Velde voor het instrueren van ‘jonge dochterkens’ een jaarlijkse
vergoeding van 50 gulden voor huishuur. In 1634 kregen de burgemeesters van Middelburg van de vroedschap opdracht om uit te zien naar een bekwame schoolvrouw die, naast lezen en schrijven, meisjes kon
lesgeven in de Franse taal en handwerken. Verwezenlijkt werd dat initiatief niet. Later, in 1648, hielden
Louise de Savory en Anna Haleyn een Franse meisjesschool. Zij kregen van het stadsbestuur een jaarlijkse
56 GA Goes, RAZE, inv.nr. 1960 (28r., 9.1.1589). ZA, Stad Veere, inv.nr. 351 (c.1595). Dekker, Een schamele landstede, 534. Veere, 1612.
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subsidie van 120 gulden. Al na drie jaar werd de financiële steun gestaakt. Vermoedelijk omdat dit niet
paste in het beleid van de magistraat.57
In andere steden voorzagen Franse gemengde scholen in de behoefte aan onderwijs voor meisjes. Maar
er moesten wel voldoende mogelijkheden zijn. In Goes werd in 1646 Eustatius Parisius uit Leiden aangesteld als organist, terwijl zijn vrouw, Magdalena Spilbout, een Franse meisjesschool mocht openen. Een
traktement van 100 gulden gedurende zes jaar werd haar in het vooruitzicht gesteld. Het aanbod was niet
aantrekkelijk genoeg want beiden kwamen niet. Het jaar daarop, in 1647, werd Simon Perier als derde
meester in de Latijnse school aangesteld en tevens belast met het schrijfonderwijs. Zijn echtgenote, Helena van Alphen, mocht een Franse school starten. Maar Perier en zijn vrouw vertrokken nog in hetzelfde
jaar naar Kapelle waar hij als schoolmeester was benoemd. Blijkbaar waren er te weinig Goese meisjes voor
een dergelijke school.58
De exodus van Franse gereformeerden aan het eind van de zeventiende eeuw leek nieuwe mogelijkheden te bieden. Agniete Buenix kreeg van de magistraat te Goes in 1681 toestemming voor de vestiging
van een Franse meisjesschool, maar wel buiten bezwaar van de stadskas. Toen de Franse refugié Margriete
Barthelemy zich in 1703 in Middelburg wilde vestigen, zegde het stadsbestuur haar gedurende drie jaar
enkele emolumenten toe in de vorm van vrijstellingen van de wacht en de accijnzen op bier en wijn. In
1710 kreeg juffrouw Marschal van de magistraat van Veere toestemming een Franse meisjesschool te starten. In 1711 vestigden de Française Jeanne Houssart zich met twee dochters in Zierikzee, die de oudere
meisjes handwerken leerden. In 1719 werd in Goes weer een Franse meisjesschool gestart. De weduwe van
de Waalse predikant Jean de Romieu, Catharina Galland, begon deze kostschool. Geen van deze scholen
was een lang leven beschoren. Ook toen was er te weinig potentieel voor.59
Frans meisjesonderwijs droeg bij aan de luister van de stad. Daarom reageerde de magistraat van Aardenburg in 1734 positief toen ds. Nicolas Chalaire, de Waalse pastor loci, berichtte dat ‘seker Franse juffrouw’ mogelijk genegen was zich daar te vestigen. Vrijstelling van de stedelijke imposten werd haar in
het vooruitzicht gesteld. Ieder lid van het stadsbestuur was persoonlijk genegen ‘tot haar welzijn te contribueren als enigszins doenlijk is’. Niettemin kwam zij niet en daaraan zal de vrees voor een te gering aantal leerlingen debet zijn geweest. Waar vrouwen wel de uitdaging aangingen, bleken er andere problemen
te zijn. Net zoals bij de Franse schoolmeesters waren de ervaringen niet positief met het doceren van Frans
door iemand die zelf het Nederlands niet of onvoldoende beheerste. Daarom werd Jeanne Houssart, toen
ze in 1712 van het Zierikzeese stadsbestuur een toelage kreeg van 100 gulden voor huishuur, de verplichting opgelegd om een dochter of nicht, die het Nederlands beheerste, over te laten komen als assistente.60
In de jaren dertig en veertig van de achttiende eeuw voltrokken zich in het meisjesonderwijs veranderingen. Net zoals bij de Franse (jongens)scholen werd een verfijnde opvoeding gemeengoed voor de
sociale bovenlaag. Voor meisjes werd het bon-ton om Frans en handwerken te leren, samen met muziek en
tekenen. Scholen die deze vakken op een moderne manier onderwezen en bestuurd werden door madames of mademoiselles die het Frans en het Nederlands goed beheersten, hadden veel meer kans op succes.
Plaatsing op een kostschool elders paste in de behoefte aan vorming buiten de eigen vertrouwde omgeving als toerusting voor de toekomst. Zeeuwse meisjes gingen voor dat doel naar Holland. Het bracht de
Zeeuwse stadsbesturen tot nadenken. Zij gingen de vestiging van Franse meisjesscholen stimuleren, zoals
in Zierikzee. Daar kreeg Johanna le Soin, ondermademoiselle in de Franse kostschool in Delft, in 1743

57 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 1b (22.12.1617). ZA, Handschriftenverzameling, inv.nrs. 847f (4.5.1634), 847g (9.5.1648), 847h
(25.11.1651). Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, VI’, 41, 59; Idem, ‘Stadsrekeningen, VI’, 51; Unger, De geschiedenis van Middelburg in omtrek, 64-65.
58 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 501 (12.10.1647). GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 12 (10.9.1646, 13.3.1647).
59 GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 17 (24.9.1681), 24 (7.1.1719). ZA, Handschriftenverzameling, Aanwinst 1960.17, inv.nr. 307 (p. 210, 10.3.1703,
4.5.1709); Stad Veere, nr. 13 (15.3.1710).
60 GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 8 (6.12.1734). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 13 (3.3.1712).
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toestemming van het stadsbestuur om een Franse kostschool voor meisjes te starten. Haar motief om zich
in Zierikzee te vestigen was gelegen in de omstandigheid dat enkele dochters van Zierikzeese regenten
leerling in haar Delftse kostschool waren. Omdat een dergelijke school in het belang van de stad was, legde
het stadsbestuur het negatieve advies van de scholarchen naast zich neer. Deze hadden de Franse schoolmeester Johannes Luijdens en diens zuster in bescherming willen nemen.61
Luijdens begreep de nieuwe tijden. Hij hertrouwde in 1751 met de Franse schoolvrouw Margaretha
de Fargues en samen startten zij in dat jaar een Franse school in Middelburg. Daar wilde de magistraat
tegengaan dat Middelburgse ouders ervoor kozen om hun dochters elders te plaatsen. Het stadsbestuur
kende aan Margaretha de Fargues een jaarlijkse toelage van 300 gulden toe voor het onderwijs aan ‘jonge
juffrouwen’. Na Luijdens’ overlijden in 1761 startte Margaretha de Farques een Franse meisjesschool in
Vlissingen. Van 1755 tot 1781, met een korte onderbreking, ontvingen in Middelburg zelfs twee Franse
kostschoolhoudsters elk de beschikbare subsidie van 300 gulden. Met deze financiële steun, die hoger was
dan tevoren, was de toon gezet door de magistraat van Goes. Daar vestigden zich in 1732 de zusjes Judith
en Jeanne Louise Maurice om een Franse kostschool te starten. Het stadsbestuur stelde 200 gulden gedurende acht jaar beschikbaar.62 Dergelijk onderwijs was in de tweede helft van de achttiende eeuw in
Goes, Veere, Vlissingen en Tholen niet permanent, in tegenstelling tot Middelburg en Zierikzee dat wel
voldoende potentieel bood.

Naai- en breischolen
In de tweede helft van de zeventiende eeuw was een nieuw type meisjesonderwijs ontstaan dat bekend
werd onder de naam van naai- en breischolen. Het ging om een variant van de kleine kinderscholen met
dit verschil dat er ook speldewerken, naaien en breien werd geleerd. Bovendien werden deze scholen door
meisjes langer bezocht, dat wil zeggen tot hun negende of tiende jaar, om zich onder leiding van de matres verder te bekwamen in de genoemde vakken. De magistraten legden hen weinig in de weg mits dit
onderwijs geen al te grote concurrent werd voor de Nederduitse scholen. Daarom kregen in Terneuzen in
1664 de vrouwen, die een bijschool hielden om te leren speldewerken, een verbod opgelegd om jongens te
leren spellen en lezen. Meisjes mochten ze echter wel les geven mits ze hetzelfde tarief hanteerden als de
schoolmeester.63 Het onderwijs in naaien en breien was vaak een uitvloeisel van het feit dat zij zelf actief
in dat werk waren. Op de luifel van een breischooltje in Middelburg was te lezen:
Hier woont Jannetje Simons jonge dochter met eere.
Sij braait kousens voor de lui,
En houdt oog op jonge dogtertjes om dat te leere.64
Tegen het eind van de zeventiende eeuw is een omslag waar te nemen. Het bezwaar tegen het combineren
van naai- en breiles met leesonderwijs verdween. In Goes verzocht Tanneken Gortse in 1690 toestemming
om de jonge jeugd te leren spellen en lezen, speldewerken en breien. Het stadsbestuur stond dat toe maar
uitsluitend voor die twee laatste vakken. Het leren spellen en lezen werd haar verboden. Echter, drie jaar
later kreeg Maria Booms, weduwe van Pieter Wijma, permissie om jonge kinderen zowel te leren lezen als
te leren naaien en breien. Zij werd in Goes de eerste van een lange reeks van dergelijke schoolvrouwen die

61 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nrs. 23 (28.1.1743), 193 (24.11.1742). [De Vos], ‘Een herinneringswoord bij de opheffing van
school D’.
62 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924; Aanwinst 1960.17, inv.nr. 307, p. 211 (2.10.1751), Idem, inv.nrs. 849.7 (2.10.1751), 924. GA Goes,
Stad Goes, inv.nr. 27 (7.6.1732). Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, IX’, 132-133.
63 GA Terneuzen, Stad Terneuzen, inv.nr. 12 (6.11.1664).
64 Trimpe Burger, ‘De aantekeningen van Frederik Nagtglas’, 23.
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kinderen leerden spellen, lezen en breien. Soortgelijk onderwijs werd in alle steden geïntroduceerd. Omdat het accent lag op het leren naaien en breien van meisjes en het leesonderwijs weinig voorstelde, was
van concurrentie nauwelijks sprake en dat gaf aanleiding tot een ruimhartiger toelatingsbeleid. Frictie
werd zoveel mogelijk vermeden. Kort na de oprichting van de Linnennaai- en kinderschool te Middelburg
in 1759 kwam Jozias Moens, deken van het schoolmeestersgilde, klagen over de concurrentie voor de bestaande scholen. Op de nieuwe school, die bedoeld was voor kinderen van armen en behoeftigen, was het
onderwijs gratis. De regenten zegden toe het toelatingscriterium strak te hanteren.65
Op het platteland werd slechts sporadisch les gegeven in naaien en breien in schoolverband. Als er
ook sprake was van leesonderwijs werd het met argusogen gevolgd. Schoolmeester Jacob de Beer in Sint
Laurens klaagde in 1644 bij de kerkenraad over een vrouw die zich in het naburige Brigdamme had gevestigd en daar school hield. Het ingestelde onderzoek wees uit dat het om een weduwe ging die vier meisjes
leerde naaien. Vanwege haar armoede verzocht ze dringend haar dit niet te beletten onder de belofte dat
ze niet meer kinderen zou aannemen. De kerkenraad besloot dit ‘stillekens door de vingers te sien’. Was de
plaats groter, dan hoefde er geen sprake te zijn van concurrentie voor de schoolmeester. De magistraat van
Westkapelle maakte daarom in 1709 een uitzondering voor het brei- en naaischooltje toen zij besloot om
de toestemming voor andere scholen dan die van schoolmeester Nicolaes van Damme in te trekken.66 De
aanduiding van kinderschool bleef voor deze brei- en naaischolen in gebruik. Het verschil met de kleine
kinderscholen, waar alleen spellen en lezen werd geleerd, bleef gering en vaak zijn ze dan ook niet of nauwelijks van elkaar te onderscheiden.

Weeshuizen
De grotere plaatsen kenden weeshuizen. Het waren doorgaans forse panden waarin kinderen, van wie
een of beide ouders waren overleden, werden ondergebracht. Dat gebeurde vooral wanneer de familie
niet in staat was de zorg voor hen op zich te nemen. Deze weeshuizen werden bestuurd door een college
van regenten of van diakenen, die veelal verantwoording schuldig waren aan het stadsbestuur. De oprichting en instandhouding van weeshuizen had een pragmatisch en idealistisch uitgangspunt. Enerzijds was
het een ontlasting van de diaconieën en armbesturen, die de wezen, voor zover die tot hun last kwamen,
konden laten opnemen in deze tehuizen. Anderzijds kon hun een betere opvoeding worden geboden dan
door ze onder te brengen bij particulieren. De wezen verbleven als regel in deze weeshuizen van hun zesde
tot hun vijfentwintigste jaar. Geletterdheid maakte een geïntegreerd onderdeel uit van de vorming. Het
was een principiële keuze. Als reden noemde de kerkenraad van Hulst in 1719 ‘om soo sorge te dragen dat
sy lesen en schrijven kunnende, sy oock voedsel na de ziel mogen ontfangen, en hun te kunnen oeffenen in
het lesen van Gods Heiligh Woord’. Het leren lezen werd trouwens ook indirect gestimuleerd.67
De oudste Zeeuwse weeshuizen stonden in Middelburg en Zierikzee. Daarna werden weeshuizen gesticht in Goes, Veere en Vlissingen. In Staats-Vlaanderen waren weeshuizen in Aardenburg, Axel, Hulst,
Sluis en IJzendijke. Weeshuizen werden aanvankelijk geassocieerd met scholen wat blijkt uit de benamingen. In Middelburg stond het Armweeshuis bekend als de Armschool. Die naam had het weeshuis gekregen vanwege de combinatie met een onderwijsvoorziening voor de kinderen van armen. In de tweede
helft van de zestiende eeuw was de taak als weeshuis het belangrijkste, maar de naam bleef gehandhaafd.
Nadat in 1564 een nieuwe armschool werd opgericht, stond de oude bekend als de Grote Armschool en de
nieuwe als de Kleine Armschool. De armenkinderen kregen voortaan onderwijs in de Kleine Armschool.

65 GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 19 (2.10.1690), 20 (6.7.1693). ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nr. 2109 (3.9.1759).
66 ZA, Hervormde gemeente te Sint Laurens, inv.nr. 2 (23.10, 6.11.1644); Gemeente Westkapelle, inv.nrs. 2 (14.10.1708, 5.6, 4.11.1709);
Hervormde gemeente te Westkapelle, inv.nr. 1 (14.10.1708, 27.10.1709).
67 ZA, Stad Veere, nr. 229 (Ordonnantie, 1781). GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 4 (17.12.1668). GA Terneuzen, Stad Axel, nr. 685 (25.10.1670).
GA Hulst, Hervormde gemeente te Hulst, nr. 55 (2.3.1719). Van der Vlis, Weeshuizen, 15-19.
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Het Burgerweeshuis te Middelburg, 1846 (ZA, Zelandia Illustrata, II, 675a).

De wezen bleven onderwijs genieten in de Grote Armschool. Ook in Vlissingen en Veere werd het weeshuis aanvankelijk aangeduid als armschool.68
In 1720 kwam in Middelburg een Burgerweeshuis gereed. In tegenstelling tot het Armweeshuis waren
de criteria voor opneming veel strenger. Het moest gaan om kinderen van wie de vader of moeder in Middelburg geboren moest zijn of het burgerrecht hadden verworven en er tenminste zeven jaar woonden.
Vader en/of moeder moesten lidmaat zijn van de Gereformeerde kerk en onbesproken van gedrag. Door
deze en andere eisen werden de wezen van het Burgerweeshuis beschouwd als van een sociaal hogere klasse. In Zierikzee bestond een soortgelijke scheiding met dit verschil dat daar het Burgerweeshuis de oudste
instelling was. In 1673 werd er een Armkinderhuis ingericht. In 1795 werden de beide instellingen samengevoegd. In 1742 stichtte de Lutherse gemeente in Middelburg als enige in Zeeland een eigen weeshuis,
dat werd gebouwd naast het kerkgebouw aan de Bree. Een bijzonderheid was dat ook het Middelburgse
Leprozenhuis een schoolmeester had in de periode 1611-1622. Vermoedelijk was het aantal daarin opgenomen kinderen zo groot dat dit de reden was om een schoolmeester aan te stellen. In de andere steden
waren de weeshuizen kleiner en veelal jonger. In Goes bijvoorbeeld kwam het in 1628 tot de stichting van
een weeshuis. Vermoedelijk was de in de periode 1577-1582 vermelde armschool, een initiatief van de arm-

68 ZA, Godshuis Veere, inv.nr. 1. GA Vlissingen, Diaconie Hervormde gemeente te Vlissingen, inv.nr. 1 (16.11.1583, 30.6, 7.7.1584). Van Deinse
en Fokker, ‘Iets over armenverzorging [te Vlissingen]’, 317.
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meesters, eveneens een weeshuis.69 In enkele gevallen, zoals in Veere, was het weeshuis gecombineerd met
een arm- en gasthuis en in hetzelfde pand ondergebracht. Elders, zoals in IJzendijke, heeft het weeshuis
slechts kort bestaan, van 1678 tot 1710.
Voor de dagelijkse gang van zaken werd een binnenvader en –moeder aangesteld, bij voorkeur echtparen zonder kleine kinderen. Die laatsten waren een sta in de weg bij de taakuitoefening en daarom minder
gewenst. De binnenvader, die belast was met de dagelijkse leiding, verzorgde het onderwijs, eventueel
bijgestaan door de binnenmoeder ten aanzien van het spellen en lezen. Vaak waren het de grotere weeshuizen waar schoolmeesters werden aangesteld. Dat was het geval in het Armweeshuis en het Burgerweeshuis in Middelburg en voor kortere periodes in de weeshuizen te Zierikzee, Vlissingen, Goes en Hulst
en het Lutherse weeshuis in Middelburg. Ook in Veere was er een schoolmeester voor de wezen omdat de
binnenvader de leiding had over het wees-, arm- en gasthuis. Deze schoolmeesters waren vaak ongehuwd
en inwonend. Ook werden wel schoolvrouwen aangesteld die les gaven in naaien, breien en kantklossen
aan de meisjes. Was er behoefte aan zowel een schoolmeester als een schoolvrouw dan werden echtparen
aangetrokken. Ook in zulke gevallen was er een voorkeur voor kinderloze paren.70
In kleinere weeshuizen bleef de binnenvader belast met het leren van de kinderen. In andere gevallen
werden zij naar de school van een van de plaatselijke schoolmeesters gestuurd, zoals in Goes. In het kader
van de reorganisatie van het weeshuis werd daar in 1743 besloten het onderwijs van de wezen voortaan te
laten verzorgen door de binnenvader. Financiële overwegingen lagen daaraan ten grondslag. In de grotere weeshuizen was vaak een kleermaker werkzaam. Hij verzorgde niet alleen de kleding van de wezen,
maar leidde ook weesjongens op. Net zoals de vaak inwonende naaister, die zorgde voor het naai- en verstelwerk en het linnengoed, tevens de meisjes naaien leerde als er geen schoolvrouw was. Zij assisteerde de
binnenmoeder. In Veere waren lange tijd de functies van schoolmeester en kleermaker gecombineerd. Als
de omvang van het aantal wezen daartoe aanleiding gaf, waren er een of twee ondermeesters werkzaam,
zoals het geval was in het Armweeshuis in Middelburg en in het Weeshuis in Vlissingen. Daarvoor werden
wezen genomen, die daartoe bekwaam waren bevonden.71
In de Middelburgse, Zierikzeese en Veerse weeshuizen werden de kinderen opgenomen vanaf hun zesde jaar. Ze genoten tot hun elfde of twaalfde jaar onderwijs bij de binnenvader of de schoolmeester. Deze
gaven de kinderen als regel op dezelfde tijden les als op de Nederduitse scholen. Ook inhoudelijk sloot de
methodiek van het onderwijs nauw aan bij die op de scholen. Er werd gebeden bij het begin en het eind
van de morgen en de middag, de wezen leerden lezen, schrijven en sommigen ook cijferen en rekenen, ze
zongen psalmen, ze leerden de catechismusvragen en de bekwaamsten moesten die zondags opzeggen in
de kerk. Roe en plak stonden ter beschikking om kwaaddoeners te straffen. In de winter werd ’s avonds les
gegeven aan de oudere jongens en meisjes die overdag buitenshuis werkten. Veel aandacht kreeg de godsdienstige opvoeding. In Middelburg ging de binnenvader met de schoolgaande wezen behalve op zondag
ook op woensdagmorgen naar de kerkdienst en ’s middags naar de catechisatie die een predikant gaf in de
Gasthuiskerk. Aanvankelijk gingen de wezen ook naar de kerkdienst op vrijdagmorgen.72
De aanwezigheid van weeshuizen was aanleiding voor een nadere bezinning op het monopolie om
les te geven. Als de wezen les kregen in het weeshuis, mochten daar dan ook andere kinderen onderwijs
volgen? Met die vraag werd ambivalent omgegaan. Voor de betreffende binnenvaders of schoolmeesters
69 GA Goes, RAZE, inv.nr. 1960, 19r., 15.4.1581; 25v., 3.1582. Barth en Kort, “Een troostelijk woord is der armen spijs”, 16; Dekker, Een schamele
landstede, 533-534; Kesteloo, ‘De leprozen te Middelburg’, 141; De Vos, De voormalige liefdadige kloosters en liefdadige instellingen te
Zierikzee, 43-56, 86-88.
70 ZA, Godshuis Veere, inv.nrs. 1 (29.12.1649, 14.2.1651), 2 (18.7.1663, 5.6.1669), 5 (25.11.1676), 7 (3.10.1685); Stad Veere, nr. 229 (Ordonnantie,
1781).
71 GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 11 (18.11.1642), 13 (7.1.1658, 14.3.1662), 28 (11.5-5.10.1743), 679 (folio 241). ZA, Handschriftenverzameling,
inv.nr. 924. Barth en Kort, “Een troostelijk woord is der armen spijs”, 116, 118, 125; Schmidt, ‘Werken voor wezen’, 170.
72 GA Vlissingen, Diaconie Hervormde gemeente te Vlissingen, inv.nr. 47 (11.1.1758, 8.7.1761). ZA, Hervormde gemeente te IJzendijke, inv.
nr. 4 (13.2.1684, reglement voor de binnenvader en –moeder). Kool-Blokland, De zorg gewogen, 391-394.
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betekende een groter aantal leerlingen een welkom extraatje. Dat kon echter in het nadeel zijn van andere
schoolmeesters maar ook van het onderwijs aan de wezen. Om die laatste reden werd het de schoolmeester van het weeshuis in Veere in 1645 verboden nog langer kinderen aan te nemen. Hier en elders kregen
de schoolmeesters en binnenvaders later meer vrijheid mits het getal niet te groot werd en de wezen er
geen nadeel van ondervonden. Zo mocht de in 1675 aangestelde schoolmeester in het Veerse weeshuis ten
hoogste twaalf leerlingen van buiten aannemen. Elders kwam een hoger aantal voor zoals in Aardenburg
waar de weesvader maximaal dertig leerlingen mocht aannemen. Was het aanbod groter dan dat aantal
dan moest hij de voorkeur geven aan kinderen uit de stad boven die van buitenaf.73 Het verschijnsel van
andere kinderen dan wezen in de weesscholen kwam alleen voor in de weeshuizen in de kleinere plaatsen.
Veel minder kwam voor dat binnenvaders ouderen les gaven. Als daar sprake van was, hing dat samen met de specifieke bekwaamheden. Dat was in Goes het geval waar de in 1743 benoemde binnenvader, Cornelis van der Weel, ouderen les mocht geven in de beginselen van de wiskunde, werktuigkunde,
stuurmanskunst, tekenen en dergelijke. Het waren vakken waarin hij ook aan de daarvoor in aanmerking
komende wezen instructie gaf. Ook mocht hij onderwijs geven aan particulieren in cijferen, maar niet in
lezen en schrijven.74

Armscholen
Middelburg bleef lang de enige
Zeeuwse stad met een armschool.
Het mogelijk maken van onderwijs aan kinderen waarvan de ouders het schoolgeld niet konden
betalen, was het motief voor het
kinderloze echtpaar Jacob Heyndricxzoon van Grijpskerke, burgemeester van Middelburg, en Janneke Heyndricxdochter. Een niet
onbelangrijke andere bedoeling
met deze en andere armscholen
was de kinderen van de straat te
houden. Het echtpaar legateerde in 1561 1200 gulden ineens en
2000 gulden jaarlijks gedurende
tien jaar voor het stichten van een
Tekening van het bord dat boven de ingang van de Armschool te Middelburg hing (ZA,
Zelandia Illustrata, II, 677).
school voor ‘schamele’ kinderen,
zowel jongens als meisjes. Drie
jaar later, in 1564, werd deze wens
verwezenlijkt door de start van de Kleine Armschool. Ook in andere steden, vooral in de zuidelijke Nederlanden, waren dergelijke scholen voor gratis onderwijs gesticht. De schoolmeester, die aan deze school,
gevestigd in de Korte Noordstraat en vanaf 1572 in de Sint Janstraat, was verbonden, kreeg salaris, vrije
inwoning en brandstof. De kinderen, die er geplaatst werden, genoten gratis onderwijs en leerden lezen,
schrijven, cijferen en rekenen. Na de reformatie bleef de school bestaan. Het bestuur werd gevormd door
de gasthuismeesters, samen met de armmeesters, later de diakenen van de Nederduits gereformeerde ge-

73 ZA, Godshuis Veere, inv.nr. 1 (20.12.1645), 5 (24, 31.1.1674, 4.10.1675). GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 7 (2.9.1720, 25.6, 2.7.1731).
74 GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 28 (11.5-5.10.1743).
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meente. Zij gaven hun fiat voor plaatsing van kinderen op de school.75
In Vlissingen werd in 1713 door de kerkenraad een Armschool gesticht. Door de functie van schoolmeester te combineren met die van voorzanger in de Kleine kerk kon een voldoende traktement worden
aangeboden. Op deze school werden de kinderen geplaatst die door de Nederduitse diaconie werden onderhouden en kinderen van onvermogende ouders, die het schoolgeld niet konden betalen.76
Nieuwe initiatieven in de achttiende eeuw, vooral ingegeven door de economische omstandigheden,
bleven beperkt tot Middelburg. Daar werd in 1758 in een pand in de Oude Kerkstraat een Linnennaai- en
kleine kinderschool opgericht, die werd bestuurd door de diaconie van de Nederduits gereformeerde gemeente en financiële steun kreeg van het stadsbestuur. De armenscholen die in Holland waren opgericht,
gaven hiervoor inspiratie. In de kleine kinderschool leerden kinderen van vier tot acht jaar lezen en schrijven. Vanaf 1778 werd deze, vooral uit financiële overwegingen, veranderd in een breischool voor oudere
meisjes in combinatie met godsdienstles. Het andere onderdeel was een linnennaaischool voor meisjes
van tien tot vijftien jaar, die ook les kregen in schrijven en godsdienst. Door goed te leren breien en naaien
konden zij bijdragen aan het gezinsinkomen. De Waalse gemeente in Middelburg had kort voor 1758 een
schoolmeester voor hun armen aangesteld.77
In Zeeland werd meer gezien in het opzetten van werkverschaffingsprojecten in combinatie met onderwijs. Het was naar het voorbeeld in Holland en elders, zoals in Arnhem, het Zeeuwse antwoord op de
verslechterde economische situatie. Zowel voor kinderen als voor volwassenen was het Stadsfabriekhuis
(later Spinschool genoemd) bedoeld, dat door het stadsbestuur van Middelburg in 1778 werd gesticht
en waar iedere werkloze kon leren spinnen en weven. Het stond onder leiding van Hermanus Cramer,
die soortgelijke initiatieven ontplooide in Veere, Vlissingen en Westkapelle. Hij had voor de kinderen in
Middelburg een matres in dienst. Armen kregen les in het spinnen van vlas, wol of katoen. De kinderen
onder hen kregen ook les in lezen, schrijven en godsdienst. In 1783 werd wegens het toegenomen aantal
kinderen een schoolmeester aangesteld. In Veere begon Cramer ook in 1778 met een spinschool volgens
dezelfde opzet. Van het stadsbestuur kreeg hij 1/8 rijksdaalder per dag voor het loon van de door hem
aan te stellen schoolmatres die de kinderen leerde spinnen en les gaf. Bovendien stelde de stad een ruimte ter beschikking. Het jaar daarop werd besloten om deze spinschool te verplaatsen naar het weeshuis.
Soortgelijke initiatieven waren, voor een deel al eerder, vanaf 1771, opgezet in Zierikzee, Goes en Westkapelle. Die waren vooraf gegaan door nettenbreischolen in Zierikzee in 1763 en in Vlissingen in 1769. In
1784 volgde Middelburg. Een soortgelijk plan in Veere werd in 1773 afgeblazen. In Zierikzee kwam er ook
een lijnbaan voor garen. Deze initiatieven waren weinig succesvol omdat een sluitende exploitatie niet
te verwezenlijken viel. Een deel werd al na enkele jaren geliquideerd. Aan de aanstelling van een schoolmeester of matres kwamen ze niet toe. In 1799 werd in Zierikzee een andere weg ingeslagen. Daar werd
een garen- en wolfabriek opgezet waar de te werk gestelde kinderen les kregen in lezen en schrijven van
de stadsschoolmeester. Ook die fabriek was niet succesvol.78 Het stichten van armscholen en de genoemde
75 ZA, Verz. Verheije van Citters, inv.nr. 54b. ’s Gravezande, Vredegroet, 39-40, 58-59, 111-116; Kool-Blokland, De zorg gewogen, 360;
Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat, XIX, 213; Lantsheer en Nagtglas, Zelandia Illustrata, I, 339-340; De Ridder-Symoens,
‘Steden en hun onderwijs’, 210-211; Swalue, ‘De eerste Armenschool in Zeeland’, 113-123.
76 GA Vlissingen, Kerkenraad Hervormde gemeente te Vlissingen, nr. K 304 (18, 25.4, 2.5.1699, 20.9.1710, 27.8, 3.9.1712, 18, 25.2, 25,
28.3.1713). Van Deinse en Fokker, ‘Iets over armenverzorging in vroegere dagen [te Vlissingen]’, 324, 330; Peters, ‘Kort historisch overzicht
onderwijs Vlissingen’, 4-5.
77 Van Benthum Jutting, ‘Leendert Bomme’, 21-22; Van der Giezen, De eerste fase van de schoolstrijd, 7-11;’s Gravezande, Vredegroet, 62-63;
Van Gijlswijk, ‘Stadsarmenscholen’, 7-12; Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, IX’, 134; Nagtglas, De algemeene kerkeraad, 193; Verhandelingen
Zeeuwsch Genootschap, 1780, 31-32.
78 NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nrs. 299 (Brief Stad Middelburg, 25.5.1799), 309 (Brief Stad Zierikzee, 12.8.1800). ZA, Godshuis
Veere, inv.nr. 31 (10.10.1778, 30.1, 4.12.1779). GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 35 (18.5, 15.6.1771, 2, 9.1, 24.7.1773), 36 (12.11.1774). GA
Vlissingen, Diaconie Hervormde gemeente te Vlissingen, inv.nrs. 197-202. GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, inv.nrs. 38 (2,
5.11.1771), 61 (25.10.1799); RAZE, inv.nrs. 3943, 3944. Van den Eerenbeemt, Armoede en arbeidsdwang, 63-65, 67, 72-74, 122-126, 158-159,
172-174; ’s Gravezande, Vredegroet, 64-66; Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, IX’, 122. Medema, “Om van een grote overlast en van leeggangers
bevrijd te zijn’, 214-221.
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werkverschaffingsprojecten was, afgezien van Westkapelle, een stedelijk fenomeen. Op het platteland was
en bleef de aandacht gericht op onderwijs aan armen en minvermogenden, een onderwerp dat aan de orde
komt in hoofdstuk 6.

Engelse en Duitse scholen
Engelstalige gemeenschappen in Middelburg, Vlissingen en Veere hadden hun oorsprong in de handelscontacten met Engeland en Schotland. Kerkelijk vonden zij hun onderdak in Engelse gereformeerde
gemeenten, die waren gevormd naast de Nederduitse en Waalse. Daarnaast was er een Schotse gemeente
in Veere. Deze gemeenten bleven klein waardoor de mogelijkheden voor eigen scholen gering waren. Ook
de stadsbesturen zagen aanvankelijk weinig heil in het bevorderen van dergelijk onderwijs. Het verzoek
van de Schotse natie aan het stadsbestuur van Veere in 1647 om een eigen school te faciliteren, werd dan
ook niet gehonoreerd. Van Engels onderwijs is sporadisch sprake. In Vlissingen gaf Daniël Feutrel les in
Engels en Hoogduits in 1662. Hoogduits was de aanduiding voor wat we nu Duits noemen, in tegenstelling tot het Nederduits of Nederlands. Feutrel kreeg in dat jaar toestemming om in die talen in Arnemuiden onderwijs te geven.79
Het stadsbestuur van Middelburg ging in 1726 over tot het geven van financiële steun voor Engels
onderwijs. Dit hield verband met de economische banden met Engelstalige landen. Vanaf het genoemde
jaar kreeg de koster van de Engelse gemeente in Middelburg uit de stadskas een jaarlijkse toelage van 75,
later 100 gulden, mits hij bereid was om les te geven in de Engelse taal. In 1735 werd dat bedrag nogmaals
toegezegd voor een nieuw aan te trekken functionaris, die tevens voorzanger zou zijn. Pas in 1766 was opnieuw sprake van Engels onderwijs. Toen vroeg John Nicolson, geboren in het Engelse York, toelating als
schoolmeester in het Engels en Nederduits en een toelage van 100 gulden. De magistraat wees het laatste
af maar liet hem wel toe en in dat kader werd hij geëxamineerd. Nicolson plaatste een advertentie in de
Middelburgsche Courant met het aanbod leerlingen in de hele en halve kost te nemen. Al een jaar later vertrok hij naar ’s-Hertogenbosch waar hij zich op verzoek van het stadsbestuur vestigde om Engelse les te
geven. Ook Charles Maitland kreeg in 1772 een negatief antwoord toen hij verzocht om financiële steun
bij de Middelburgse magistraat.80
Vanwege de handelscontacten was er ook in Vlissingen belangstelling voor Engelse les. Vanaf 1761 was
er een Engelse schoolmeester en zelfs korte tijd een Engelse schoolvrouw. Over het aantal leerlingen is
alleen iets bekend uit het einde van die eeuw. In 1799 had de Engelse schoolmeester in Vlissingen slechts
vier leerlingen. Daar werd Casper Rahm in 1788 toegelaten als ‘Hoogduits schoolmeester’ en vertaler. Ook
dit was een gemengde school want Rahm gaf eveneens les in het Nederduits.81
De schaarse gegevens wijzen erop dat in Zeeland het Engelse en Duitse onderwijs in schoolverband
weinig zal hebben voorgesteld. Het geringe potentieel aan leerlingen, naast het feit dat deze talen ook
konden worden geleerd via privaatonderwijs, zullen daarvoor de belangrijkste redenen zijn geweest.

Thuisonderwijs
Onderwijs was niet iets dat alleen aan schoolmeesters werd overgelaten. Elisabeth Bekker (1738-1804), later bekend als de schrijfster Betje Wolff, groeide op in Vlissingen en maakt ons deelgenoot hoe ouders, die
de tijd en gelegenheid daartoe hadden, de lust tot leren wisten op te wekken. Samen met Agatha Deken
schreef Betje het Geschrift eener bejaarde vrouw waarin ze vermoedelijk eigen herinneringen verwerkte.

79 ZA, Stad Arnemuiden, inv.nr. 34 (8.4.1662). Fortgens, ‘De Latijnsche scholen te Veere en te Arnemuiden’, 59.
80 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nrs. 851d (lemma Schoolmeesters, 1.3, 14.6.1766), 855.4 (p. 402, 14.11.1772), 856 (lemma Engelse
natie, 16.3, 31.7.1726, 16.4.1729, 26.4.1732, 17.12.1735). De Haas, Bossche scholen, 235; Middelburgsche Courant, 20.2.1766.
81 NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 299 (Brief Stad Vlissingen, 26.5.1799). GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2930, 2939
(14.6.1788).
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‘Zes jaar zijnde, leerde mijn vader mij, op met inkt getrokken lijnen, met potlood schrijven, wees hij mij, hoe
ik zitten, het papier leggen en de pen houden moest en
beloofde mij, zo ik leerzaam bleef, evenzo als moeder
met inkt te leren schrijven. Met inkt schrijven – evenzo als moeder! Welk een aanmoediging! Ik weet niet of
veel kinderen in dit opzicht op mij leken, maar wel dat
dit vooruitzicht mij opgetogen hield. Denk eens, schrijven zoals moeder, met inkt, welk een geluk. Vervolgens
schreef mijn vader met schone, grote letters, leerzame,
voor mij bevattelijke gezegden die dikwijls op mij pasten. Eerst moest ik die lezen, en om te tonen dat ik die
begreep, met andere woorden uitdrukken. Miste ik
daarin, men onderrichtte mij, mij tonende waarom ik
gedwaald had. Dan schreef ik die met grote letters over.
Een vrouw als mijn moeder, die het grootste gedeelte des
jaars buiten woonde, en als zij in de stad was, weinig
mensen zag, had tijd in overvloed om haar enig kind
zorgvuldig op te voeden, een paar talen te leren, haar
smaak voor muziek en het tekenen bij te brengen. Zij
kende het Engels niet; zij nam een meester om haar die
Elisabeth Bekker (Rijksmuseum, Amsterdam).
taal te leren. Haar bijoogmerk was, om mij zelf daarin naar de regels te onderwijzen. De uitspraak kon zij
niet krijgen, doch zij wilde ook geen vertoning maken
en vergenoegde zich daarmede, dat zij alle, ook de zwaarste schriften even wel verstond alsof die in haar moedertaal geschreven waren. Ondertussen wist niemand buiten ons gezin iets van hetgeen mijn moeder ondernam en even weinig
van het oogmerk, dat zij omtrent mij had’.
Betje Wolff deed kennis op van moderne talen, wiskunde en wat Latijn door met haar broer Jan mee te
leren. Over geschiedenis en natuurkunde las ze veel.82
Onderwijs in lezen en schrijven door ouders kwam voor maar over de mate waarin zijn we nauwelijks
geïnformeerd. Een deel van de ouders zal hun kinderen hebben leren spellen en lezen. Daar hoorden ook
de eerste beginselen van de geloofsleer bij. Jacobus Fruytier, geboren in 1659 in Middelburg en later predikant, kreeg het eerste onderwijs van zijn ouders. Het zelf les geven aan eigen kinderen was niet aan regels
gebonden, net zo min als het laten lesgeven in de eigen woning. Schoolmeesters keken argwanend toe
wanneer door anderen thuisonderwijs werd gegeven en slaagden er soms in de overheid tot ingrijpen te
bewegen omdat zij hun monopolie bedreigd zagen. Johan Rombouts in Hulst ging bij burgers aan huis
kinderen leren lezen en schrijven. Na klachten van de Nederduitse schoolmeester werd Rombouts in 1709
door de magistraat aangezegd dat hij daarmee moest stoppen. In Veere was in 1753 catechiseermeester
Thomas Spence actief in het geven van les in lezen en schrijven aan huis. Hij kreeg een verbod opgelegd en
diende zich te beperken tot catechetisch onderwijs. Ook vanwege de aantasting van zijn monopolie maakte schoolmeester Robbert de Bruijn te Lillo in 1762 bezwaar tegen het geven van schrijfles door de soldaat

82 Wolff en Deken, Geschrift eener bejaarde vrouw. Zie ook: Buijnsters, Wolff en Deken, 17, 22; Ghijsen, Betje Wolff, 4-6; Ghijsen, Dapper
vrouwenleven, 8-9.
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Augustus Wilhelmus in de huizen van burgers in het fort.83
Ook Franse schoolmeesters waren waakzaam om hun monopolie te handhaven. In 1782 deed Guillaume Cavalhés in Vlissingen bij de scholarchen zijn beklag over ene Soeler, een voormalige sergeant, die
onderwijs gaf. Bij onderzoek bleek het wel mee te vallen. Soeler had in een enkel geval bij iemand les
gegeven maar had zich niet gepresenteerd als schoolmeester. Niettemin werden hem en alle anderen deze
activiteiten verboden op een boete van drie gulden. Bij de tweede keer gold de dubbele boete en bij de
derde keer volgde gerechtelijke vervolging. In 1753 was in Veere een Zwitsers garnizoen gelegerd waaraan
een schoolmeester was verbonden. Hij gaf ook enkele kinderen uit de burgerij les. De commandant kreeg
het verzoek van scholarchen om dit laatste te verbieden. Beperkte zich het lesgeven tot de militairen en
hun kinderen dan werd een dergelijke schoolmeester niets in de weg gelegd en zo nodig gefaciliteerd. Zo
stelde het stadsbestuur van Tholen in 1760 de ruimte van de Burgerwacht aan de Grote Markt voor dat
doel ter beschikking.84
Uit deze gevallen wordt duidelijk dat het lesgeven in verschillende huizen tot een verbod leidde. Wie
dat in beperkte mate deed, kon zijn gang gaan. Dat gold trouwens ook voor schoolmeesters die als bijverdienste les gaven aan huis. Zo gaf schoolmeester Charles Braems in Terneuzen in 1638 na schooltijd les aan
het neefje van Jaqueline Sibelle van Cruininghen.85 Thuisonderwijs door een schoolmeester was ook een
oplossing in bijzondere omstandigheden. Johan Pieter Bourjé (1774-1834) in Middelburg, later bekend als
schilder en ijker, verloor op zesjarige leeftijd zijn gehoor en gedeeltelijk zijn spraak. Zijn ouders, die tot
de gegoede middenstand behoorden, lieten hem aan huis lesgeven in lezen, schrijven, rekenen en Frans
en vermoedelijk ook in de beginselen van de natuurkunde. Thuisonderwijs door onderwijsgevenden aan
hun eigen kinderen zal vaak zijn voorgekomen. Isaac Beeckman, afkomstig uit Middelburg en rector in
Dordrecht, leerde in 1627 zijn tweejarig dochtertje Catelyntje het alfabet in twee of drie maanden.86

5.2

Huisvesting

De eerste vereiste voor het onderwijs was huisvesting. Les moest worden gegeven in een daarvoor geschikt
vertrek. Voor een deel voorzagen schoolmeesters en schoolvrouwen zelf in huisvesting en vond het lesgeven en wonen onder hetzelfde dak plaats. De term schoolhuis was daarvoor een kenmerkende aanduiding.
In toenemende mate ging de Zeeuwse overheid zich inzetten voor de huisvesting. Dat waren de plaatselijke besturen maar ook de daaraan gerelateerde colleges van kerkmeesters of armmeesters. Daarnaast was
er bemoeienis van de Staten van Zeeland en, in mindere mate, van de ambachtsheren. In Staats-Vlaanderen waren het de plaatselijke besturen en de Raad van State die zich bezighielden met de huisvesting. In
Zeeland speelden lokale fondsen een belangrijke rol, meer dan in Staats-Vlaanderen het geval was.

Schoolhuizen
De nationale synode, die in 1586 te Dordrecht werd gehouden, vroeg aandacht voor de staat waarin zich
de huizen van schoolmeesters bevonden. Dit werd in een adem genoemd met de toestand van de kerkgebouwen en de woningen van de predikanten. De synode besloot bij de overheid aan te dringen op herstel.
Ondanks deze aandrang van kerkelijke zijde hebben de stadsbesturen in Zeeland, afgezien van de Latijnse
scholen, zich aanvankelijk niet intensief bemoeid met de huisvesting van het onderwijs. Dat gold ook
83 GA Hulst, Stad Hulst, nr. 3 (12.7.1709). ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (10.1.1753, 18.9.1754). Leune, Lillo en Liefkenshoek, 1, 628; 3b, 402
(2.1.1762).
84 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930 (20.11, 10.12.1782). ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (10.1.1753). GA Tholen, Stad Tholen, inv.
nr. 7 (15.5.1760).
85 ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 23 (26.5.1638). Wellicht gaat het om Emmery van Cruininghen. Dek, ‘Genealogie der Heren van Cruijningen’,
28-29.
86 Lobatto, ‘Iets over Johan Pieter Bourjé’, 4-5; De Waard, Journal tenu par Isaac Beeckman, II, 388.
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voor de dorpsbesturen. In veel gevallen was en bleef dit de verantwoordelijkheid van de onderwijsgevenden zelf. Daarom was in het eerste artikel van het schoolreglement van Grijpskerke, het oudste op het
Zeeuwse platteland, bepaald: ‘In den eersten sal hij gehouden zijn syne woonplaetse selve te besorghen,
sonder de prochie te belasten’.87 Schoolmeesters en schoolvrouwen gaven daar invulling aan door een woning te kopen of te huren.
Dat een schoolmeester of schoolvrouw woonde in de plaats waar hij of zij onderwijs gaf was vanzelfsprekend. Niettemin werd dat hier en daar op het platteland vastgelegd in het schoolreglement om misverstanden uit te sluiten. Slechts bij uitzondering werd het toegestaan elders te wonen. Andries Persoon,
schoolmeester in Sint Jansteen, kreeg in 1667 toestemming om in de stad Hulst te wonen vanwege de
oorlogsdreiging. Dit onder voorwaarde dat hij dagelijks school zou houden in Sint Jansteen en er geen
klachten over hem zouden komen.88
Scholen in de steden waren herkenbaar aan de uithangborden aan de gevels. Alleen zij die officieel
waren aangesteld of toegelaten, mochten een dergelijk bord bevestigen. Op dit bord was te lezen dat daar
een school was gevestigd al of niet met vermelding van de naam van de meester. Ook kon er een ‘kaerte’
of ‘monster’ (voorbeeld) hangen met een proeve van bekwaamheid in het schrijven, eventueel aangevuld
met een gedicht. Voorwaarde was dat de schoolmeesters dit eigenhandig moesten vervaardigen. De tekst
mocht niet misleidend zijn en geen vakken vermelden waarvoor zij niet geëxamineerd waren.89 In de steden was de ligging en grootte van het schoolhuis belangrijk. In 1617 klaagde schoolmeester Karel de Keyser
in Veere dat zijn huis ongunstig gelegen was omdat ouders hun kinderen niet zo ver wilden laten lopen en
daarom de voorkeur gaven aan andere schoolmeesters. In Hulst had de Nederduitse schoolmeester Pieter
van Staeijen in 1664 het moeilijk. Zijn collega Jaques Cappron beschikte over een riant en doelmatig pand
dat prominent gelegen was. Van Staeijen moest, door zijn financiële omstandigheden gedwongen, in een
huis aan een achterstraat wonen. Het gevolg was dat Cappron de meeste leerlingen had en Van Staeijen
slechts twintig à dertig kinderen, meest van ‘geringe’ burgers en soldaten.90
Net zoals in de steden, kochten of huurden schoolmeesters op het platteland een huis. Vanwege hun
financiële mogelijkheden werd dat vaak huur. In Breskens kozen van de zeventien schoolmeesters vanaf
1632 er dertien voor het huren van een pand. Een van hen kocht het door hem gehuurde huis en een ander
liet een schoolhuis bouwen dat werd gekocht door de volgende twee meesters. Het kopen werd mede beïnvloed door de keus om in die plaats te blijven. Was dat laatste het geval dan werd sneller voor aankoop
besloten. In Sint Philipsland kozen de meeste schoolmeesters voor huur. Twee van hen, Pieter Roelandsen
van Sierevelt en Cornelis Noordhoek, kochten een pand, in het ene geval een jaar en in het andere geval
vier jaar na hun aanstelling. Beiden bleven in dat dorp tot hun overlijden. Het betrof de periode 1657 tot
1742 toen een schoolgebouw gereed kwam.91
Bij koop namen de schoolmeesters vaak de woning van hun voorganger over. Zo kocht Abraham Cornelis de Hollander te Sint Maartensdijk in 1653 het pand aan de Markt van de weduwe van zijn voorganger. Elias Danckaert kocht in 1657 de woning met school en erf in Zuidzande van zijn voorganger Jan Willemsen de Groote voor 360 gulden. Soms waren zij daartoe verplicht zoals in Haamstede waar dit in 1734
werd vastgelegd in het schoolreglement. Het werd min of meer gewoonte dat de nieuwe schoolmeester in
de gelegenheid werd gesteld het huis van zijn voorganger te kopen of te huren. Om dat te bereiken werd
zo mogelijk het pand voor dat doel vrijgehouden tot de komst van de nieuwe meester. Voor nieuwbouw

87 Grijpskerke, 1612. Rutgers, Acta van de Nederlandsche synoden, 551, 631-633.
88 GA Hulst, Heerlijkheid Sint Jansteen, inv.nr. 7 (23.3.1667).
89 Middelburg, 1591; Vlissingen, 1603; Zierikzee, 1659, 1773; Goes, 1768. GA Sluis, Stad Oostburg, inv.nr. 3 (22.3.1723). GA Vlissingen, Stad
Vlissingen, 2930 (23.5.1771). Ter Gouw, Kijkjes in de oude schoolwereld, I, 6-8.
90 ZA, Stad Veere, nr. 351 (1617). GA Hulst, Stad Hulst, inv.nr. 532a (18.1, 25.10.1664).
91 Plankeel, Kadastrale atlas, Breskens, 13; Hoogerhuis et al, Kadastrale atlas, Sint Philipsland, 36, 47.
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van een schoolhuis deinsde menige schoolmeester terug vanwege de hoge kosten. Ook bij koop kon het
om grote bedragen gaan. 360 gulden betaalde Danckaert, maar De Hollander 1000 gulden. In 1647 kocht
de schoolmeester van Terneuzen het schoolhuis aan van het stadsbestuur voor 1425 gulden. 1200 gulden
kostte de woning met school in Zaamslag in 1767. Francois Villée moest voor het schoolhuis in Serooskerke (Walcheren) in 1786 een bedrag van 1400 gulden betalen.92
De meeste schoolmeesters konden zulke koopsommen niet op tafel leggen. Zij moesten het bedrag
vaak geheel of gedeeltelijk lenen. Om hen daarin tegemoet te komen, verstrekten kerkenraden een lening
uit de diaconiekas. Zoals in Haamstede waar Nicolaes Brant in 1689 600 gulden tegen een rente van 5 procent leende van de diaconie. Een ander voorbeeld is Breskens waar een bedrag van 900 gulden werd uitgeleend aan schoolmeester Adriaan de Priester in 1736. Een Walchers voorbeeld betreft Aagtekerke waar
schoolmeester Adriaan van Velsen in 1794 eveneens 900 gulden leende tegen 4 procent. De kerkenraad in
Sluis hanteerde ook 4 procent in 1706 toen deze 300 gulden uitleende aan de Franse schoolmeester Pierre
Tessier. Zelden kwam het voor dat de overheid een lening verstrekte. Het stadsbestuur van Hulst besloot
in 1752 uit de geldmiddelen van het weeshuis een bedrag van 600 gulden te lenen tegen 4 procent rente
aan de substituut-schoolmeester Willem Krook. Uiteraard konden de schoolmeesters ook elders een geldschieter proberen te vinden. Zo leende schoolmeester Jan Onderdijk uit Wissenkerke in 1729 405 gulden
van de Goese predikant Aegidius Stokmans.93
Werd gekozen voor huur dan kon het plaatselijk bestuur of de kerkenraad steun geven door deze
kosten voor hun rekening te nemen. Dat deden schout en schepenen van Aagtekerke in 1588. Vaker ging
het om een bijdrage in de huur. In Gapinge kreeg de schoolmeester in 1611 van de kerkenraad 12 gulden.
Omdat het huizenaanbod vaak gering was, konden deze huren hoog liggen. In 1627 huurde Jacob van
Assche in Biggekerke het pand van zijn voorganger. De huur bedroeg 48 gulden per jaar. De kerkenraad
nam daarvan 12 gulden voor zijn rekening, die betaald werden door de diakenen. Twee jaar later werd de
toelage weer ingetrokken omdat de mogelijkheden tot huur ruimer waren geworden. Dat de huren hoog
lagen, kan met twee andere voorbeelden worden geïllustreerd. In Zaamslag huurde de schoolmeester van
een particulier in 1669 een woning voor 60 gulden per jaar. In Kleverskerke betaalde de schoolmeester 54
gulden aan huur.94 Afgezet tegen hun traktementen uit de geestelijke goederen ging het om tweederde
(Zaamslag) of ruim de helft (Kleverskerke) daarvan.
Een andere vorm van steun konden de schoolmeesters op het platteland krijgen van hun ambachtsheer. Deze had het recht van naasting, dat wil zeggen dat hij een pand, dat verkocht werd, kon overnemen
tegen de afgesproken koopsom. De ambachtsheer kon vervolgens dat pand doorverkopen aan de schoolmeester. Op die wijze was de schoolmeester niet gedwongen een huis tegen een te hoge prijs te kopen als
er geen of weinig panden beschikbaar waren. Op die wijze hielp de ambachtsheer van Bruinisse in 1666
schoolmeester Cornelis Heijndricksen van Sprundel door een pand aan de Oudestraat te naasten voor
600 gulden. Een ambachtsheer kon zijn schoolmeester ook helpen met het lenen van een bedrag voor
de financiering van diens woning. Cornelis de Jonge, ambachtsheer van Dreischor, verstrekte in 1780 een
lening van 950 gulden tegen 4 procent rente aan schoolmeester Johannis Visser voor de aankoop van een
pand aan de Ring. Tot slot kon een ambachtsheer financieel steunen. Zo kreeg schoolmeester Anthonij

92 GA Tholen, RAZE, inv.nr. 5294 (Sint Maartensdijk, 5.12.1653). ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 735 (nr. 48, 26.4.1657); Heerlijkheid Zaamslag, inv.nr.
10 (3.12.1767); Hervormde gemeente te Serooskerke (W.), inv.nr. 17 (6.8.1786). Haamstede, 1734. GA Terneuzen, Stad Terneuzen, inv.nr. 9
(18.4, 6.6.1647).
93 GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nr. 4945 (17.9.1691). ZA, Hervormde gemeente te Aagtekerke, inv.nrs. 32, 38; Hervormde gemeente
te Breskens, inv.nr. 2 (31.10.1736); Hervormde gemeente te Sluis, inv.nr. 9 (6.5.1706). GA Hulst, nr. 9 (10, 17.10.1752). GA Noord-Beveland,
RAZE, inv.nr. 3730 (Wissenkerke, nr. 61, 10.2.1758). Van Melle, De Hervormde gemeente van Breskens’, 101.
94 ZA, Rekenkamer B, inv.nr. 24582 (Aagtekerke); Hervormde gemeente te Biggekerke, inv.nr. 2 (21.2.1627, 14.1.1629); Hervormde gemeente
te Gapinge, inv.nr. 1 (20.2.1611); Heerlijkheid Zaamslag, inv.nr. 10 (21.9.1669). NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Agent van Nationale
Opvoeding, inv.nr. 295 (Brief Kleverskerke, 17.4.1799).
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Bosschenblij 50 gulden van de heer van Oosterland als bijdrage voor het herstel van zijn huis.95 In deze
dorpen ging het om de woonhuizen van de schoolmeesters want de schoolvertrekken waren in of bij de
kerk gelegen.
Panden waarin kostscholen gevestigd waren, moesten groter zijn vanwege de slaapplaatsen voor de
scholieren. Waren er zowel jongens als meisjes, dan moesten die gescheiden zijn. Bovendien was een grote eetkamer nodig. Moesten Franse schoolmeesters zelf in hun huisvesting voorzien, dan was het hun
ambitie om een groot huis te kopen of te huren om kostleerlingen te kunnen aannemen. Jacob Cochefer,
merkte bij zijn aanstelling in 1685 te Cadzand op: ‘avec le tem[p]s, s’il peut avoir une demeure commode,
il prendra des pensionnaires qu’il instruira […] en la langue Francoise’. Vanzelfsprekend ging het bij de
koop van dergelijke panden om hogere bedragen. De Franse kostschoolhouder Guillaume Dubiau kocht
in 1727 in Domburg de twee huizen aan de Markt waar voorheen de Franse school gevestigd was voor 1000
dukatons (zilveren rijders) of 3150 gulden. Hij betaalde 600 gulden contant en moest de rest afbetalen in
termijnen met 3 procent rente.96

Overheidsbemoeienis in Zeeland
In toenemende mate heeft de burgerlijke overheid voorzien in de huisvesting van het onderwijs. Van
oudsher deden dat de steden die een Grote of, zoals ze later werden genoemd, Latijnse school hadden.
Deze panden waren eigendom van de stad, dat ook zorgde voor het onderhoud. Ze deden tevens dienst als
woning voor de rector, diens gezin en zijn kostleerlingen. Zo was het in Middelburg, Zierikzee, Goes, Tholen, Veere en Vlissingen. In Goes en Veere werd van stadswege bovendien voorzien in de huisvesting van
de Franse en Nederduitse stadsschoolmeesters. Dat was ook het geval in Zierikzee voor de Franse scholen

Voorgevel van de Latijnse school te Middelburg na de verbouw in 1691. Reconstructie door M. van Doorn
95 GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nrs. 4475 (Bruinisse, 2.12.1666), 4545d (Dreischor, nr. 9), 4781 (Oosterland, 10.7.1676).
96 ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 384; RAZE, inv.nr. 206 (11.7.1727). Kesteloo, Domburg, 208-209.
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en in Tholen was de Nederduitse school gevestigd in een stedelijk pand.
De stadsbesturen bemoeiden zich op het eind van de zestiende eeuw en in het eerste kwart van de
zeventiende eeuw intensief met de huisvesting van het Latijnse onderwijs, vooral vanwege de groei van
het aantal leerlingen. De school in Middelburg werd in 1592 vernieuwd en kort daarop, in 1595/1596, uitgebreid. In 1610 werd het ernaast staande huis aangekocht voor een nieuwe uitbreiding die vijf jaar later
werd verwezenlijkt. Tot dat moment werd in een en dezelfde ruimte les gegeven. In 1691 werd de school,
inclusief het woonhuis, ingrijpend verbouwd. Het stadsbestuur van Zierikzee besloot in 1594 het huis
naast de school erbij te trekken als woning voor de rector. In 1601 werd een pand aan de westzijde van de
Manhuisstraat aangekocht en geschikt gemaakt als school. Ook voorzag het stadsbestuur in de huisvesting van de Franse school die naast de Latijnse school werd gevestigd.97
In Goes werd de Grote school in 1584 gevestigd in een genaast pand van de kerk dat geschikt werd
gemaakt als school en woning. Vanaf 1613 werd school gehouden in de kapel van het voormalige Sint Agnesklooster. Twintig jaar later verhuisde de Latijnse school naar een deel van het voormalige Kruisbroederklooster aan de Beestenmarkt. Er werd onder meer een keuken bijgebouwd. Aan die markt stond ook
het pand waarin de Nederduitse en Franse stadsschool was gevestigd en dat eveneens van de stad was. In
Vlissingen was de Latijnse school gevestigd aan de Oude Markt en vanaf 1586 in een pand aan de Nieuwstraat. Kort daarna werd de school gehuisvest in een pand aan het Groenewoud. In Veere kocht het stadsbestuur in 1605 de woning, die de rector huurde. Vijf jaar later, toen de post van rector vacant kwam, werd
het pand verkocht. Later gaf het stadsbestuur een bedrag voor huishuur, zoals al eerder het geval was, of
werd een woning gehuurd.98
Ook in de Zeeuwse smalsteden en op het platteland zorgde de overheid voor schoolhuizen. Maar het
beleid was ambivalent. Zo werd in Arnemuiden het huis de Groote Sterre aan de Langstraat, dat eigendom van de stad was, vanaf het laatste kwart van de zestiende eeuw tot in de zeventiende eeuw gebruikt
voor het onderwijs. Afwisselend werd het bewoond door de Latijnse, Franse en Nederduitse onderwijzer.
Daarna moesten de Nederduitse en Franse schoolmeesters zelf in hun huisvesting voorzien. In Domburg
werd in 1596 een pand aan de Noordstraat door het stadsbestuur aangekocht om als school te dienen. In
1617 werd het pand van de hand gedaan omdat de nieuwe schoolmeester een groter pand had gekocht.
Ook zijn opvolgers hebben zelf in hun huisvesting voorzien. In Brouwershaven daarentegen bleef het
stadsbestuur steeds zorgdragen voor huisvesting. Meestentijds was de school gevestigd in een pand aan
het kerkhof.99
Voor de huisvesting van schoolmeesters op het platteland werd een beroep gedaan op Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland om financiële steun uit de geestelijke goederen. Uit de ingediende
aanvragen blijkt dat de huisvesting in een aantal dorpen primitieve vormen had. In Oostkapelle leek de
school, die in 1582 in gebruik was, meer op een koeienstal dan op een ordentelijk onderkomen voor de
jeugd. In Bruinisse werd school gehouden in een ‘stroohutte’, die daarvoor totaal ongeschikt was. Veel
ouders hielden daarom hun kinderen thuis. In 1597/1598 werd tegen de zuidzijde van de kerk een school
gebouwd. In Gapinge was de meester in 1600 gehuisvest in het ‘schoolhuysken’ dat weinig meer was dan
97 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 103 (folio 139, 23.1.1594; folio 140, 9.9.1601). ZA, Handschriftenverzameling, inv.nrs. 847c
(17.4, 16.7, 26.8.1610), 847d (1.4.1615). Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, IV’, 86; Idem, ‘Stadsrekeningen, V’, 85; Idem, ‘Stadsrekeningen, VIII’, 110111; Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 361, 373, 377, 414-415, 434-435; [De Vos], ‘Over de oude Fransche (kost)
school te Zierikzee’; De Vos, ‘De Latijnsche school te Zierikzee’, 7, 9.
98 GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 9 (28.10.1613), 10 (10.1.1627, 14.3-14.11.1633, 27.2.1634), 90 (26.2.1584). ZA, Stad Veere, nrs. 78
(1.8.1605), 79 (13.2.1606, 23.8.1610). Buijs, ‘De Goese Latijnse school’, 27-28; Dekker, Een schamele landstede, 533-534; Dommisse, ‘De
ambachtsheerlijkheid van Oud Vlissingen’, 168-169, 174-177; Fortgens, ‘De Latijnse school te Goes’, 20; Fortgens, ‘De Latijnsche scholen te
Veere en te Arnemuiden’, 55-65; Steutel, De Waalse kerk van Vlissingen, 83-84.
99 ZA, Stad Arnemuiden, inv.nrs. 13 (15.11.1584), 14 (12.2.1594), 15 (24.2.1601, 23.4.1602), 17 (22.4.1606, 11, 22.5.1610, 19.11.1611), 18 (22,
30.12.1617, 12.5.1618, 30.3.1619), 1451. GA Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven, inv.nrs 1 (8.4.1584, 22.2.1598, 3.7.1600, 2.2.1605,
8.2.1606), 3 (14.2.1644), 4 (25.11, 11.12.1652, 4.2.1661). Delst, ‘Huisnamen in Brouwershaven’, 88; Fortgens, ‘De Latijnsche scholen te Veere
en te Arnemuiden’, 68; Kesteloo, Arnemuiden, 309-310, 316; Kesteloo, Domburg, 74, 90.
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een afdak tegen de kerk. Dit kleine onderkomen was zowel woning als school. De rentmeester van de geestelijke goederen, die advies moest geven over herstel, was verbaasd dat het bewoonbaar was.100
De gevraagde steun werd door Gecommitteerde Raden mondjesmaat gegeven en op verschillende wijze. Zo kreeg meester Jan van der Heyde in Hoedekenskerke in 1590 materialen om daarmee een huisje te
bouwen. Twee jaar later werd positief beslist op het verzoek van schoolmeester Ghysbrecht Brandt uit
Serooskerke (Walcheren) om in zijn huisvesting te voorzien. Vaker waren Gecommitteerde Raden minder
tegemoetkomend. Het verzoek van de schoolmeester van Terneuzen om herstel van zijn woning werd in
1590 afgewezen. Wel kreeg hij 18 gulden mee naar huis. De kerkenraad van Gapinge zag zijn verzoek om
de schoolmeester te voorzien van een huis in 1612 al evenmin beloond. De ambachtsheren en magistraat
van Westkerke vingen in 1660 bot op hun verzoek om het vervallen koor van de kerk te herstellen om daar
school te kunnen houden.101
Waren er geen verplichtingen voor het gewest, dan werd geen helpende hand uitgestoken. De huisvesting bleef een lokale verantwoordelijkheid. Daarom was in 1635 het verzoek van de kerkenraad van
Biggekerke voor de bouw van een school voor rekening van het gewest afgewezen. Gecommitteerde Raden volgden daarin het advies van de Rekenkamer. De kerkenraad werd verwezen naar de ambachtsheren
en de inwoners met de suggestie hen te vragen het benodigde bedrag bijeen te brengen of anders dit te
doen door het heffen van accijnzen waarvoor ze een octrooi konden aanvragen bij de Staten. Wel wilden
Gecommitteerde Raden of de Staten op andere wijze helpen. De ambachtsheren van Kapelle en Biezelinge
waren in 1636 van plan om halverwege de weg tussen beide dorpen een school te bouwen. Ze verzochten
de traktementen van beide schoolmeesters samen te voegen zodat de nieuwe functionaris, die voor zowel
Kapelle als Biezelinge was benoemd, voldoende salaris kreeg om huishuur te kunnen betalen. Gecommitteerde Raden gingen daarmee akkoord. Bovendien gaven ze de grond voor de nieuwe school in erfpacht.102
Van verplichtingen voor het gewest was sprake als de school zich bevond in, tegen of bij een kerk waarvan het onderhoud ten laste was van de geestelijke goederen. In dergelijke gevallen was dat inclusief het
meubilair. Op Schouwen ging het om Elkerzee en Kerkwerve en op Duiveland om Bruinisse, Nieuwerkerk, Oosterland, Ouwerkerk en Sirjansland. In Nieuwerkerk bijvoorbeeld was de sacristie in gebruik als
school en in Ouwerkerk was de noordelijke kapel van het kerkgebouw bestemd tot school door het metselen van een binnenmuur. Op het eiland Tholen behoorden de scholen in Oud-Vossemeer en Poortvliet
tot de geestelijke goederen. De steun uit dit fonds beperkte zich vaak tot het onderhoud en wenselijke
aanpassingen. In Elkerzee werd in 1680, doordat een boom omviel, de school, die zich in een gammele
staat bevond, verpletterd. De Staten volstonden met een gift van 150 gulden aan de magistraat en kerkenraad. Wel werden werkzaamheden aan deze school, zoals het leggen van een zolder in 1742, ten laste van
de geestelijke goederen betaald. In Sirjansland echter werd in 1761 voor rekening van dit fonds een nieuwe
school gebouwd.103
In Zuid-Beveland waren de kerkelijke goederen in plaatselijk beheer. Ook daar kwam het voor dat
de school in of tegen de kerk was gebouwd. Dat betekende ook hier dat de onderhoudskosten ten laste
kwamen van de kerkelijke goederen. Deze stonden onder beheer van plaatselijke kerkmeesters die benoemd werden door de ambachtsheren. Zo was in ’s-Heer Abtskerke, Kattendijke, Nisse en Sinoutskerke
de school tegen de kerk gebouwd. In Ellewoutsdijk, Oudelande en Ovezande was de school ondergebracht
100 ZA, Rekenkamer van Zeeland, B, inv.nr. 24372 (Oostkapelle), 27322 (Bruinisse); Staten van Zeeland, inv.nrs. 476 (11.7, 29.8.1596); 1215
(30.4.1600); Heerlijkheid Bruinisse, inv.nr. 9 (419, 496-500); Hervormde gemeente te Gapinge, inv.nr. 1 (20.2.1611). Kesteloo, Oostkapelle,
41; Uil, ‘Het onderwijs in Bruinisse’, 27.
101 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 472 (14.2, 22.5, 6, 15.6.1590, 12.3.1592), 482 (18.5.1612), 513 (2.11.1660).
102 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 495 (29.11.1635), 496 (18, 31.3.1636). Lepoeter, Kerk Kapelle, 218.
103 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 685 (12, 17.9.1680), 686 (1.5.1681), 735 (7.5, 15.10.1742), 789 (10.5.1742), 1367 (nrs. 10, 1.2.1742; 56,
10.5.1742). GA Schouwen-Duiveland, Verz. M.J. de Jonge, inv.nr. 39 (20.5.1761); Verz. P.D. de Vos, Uittreksels uit de rekeningen van de
rentmeesters van het extra-ordinair over Schouwen en Duiveland, 1573-1594 (1578-1579). Van Holthe tot Echten, ‘De kerk van Ouwerkerk
na 1580’, 13.
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in een afgescheiden deel van de kerk. In Wolphaartsdijk, Schore, ’s-Heer Arendskerke en Baarland en vermoedelijk aanvankelijk ook in ’s-Gravenpolder was het koor van de kerk als school in gebruik. In dit laatste dorp werd in 1666 ten laste van de kerkelijke goederen een bestaand pand tegenover de kerk tot school
verbouwd.104 In Kloetinge werd de school in de noordelijke kapel gehuisvest. Daartoe was in 1658 besloten
waarna de school, die eigendom was van het dorp, verkocht werd. Daarentegen behield het dorp een huis
dat verhuurd werd aan de schoolmeester als woning. Later werd school gehouden in het pand naast dit
huis. In ’s-Heer Hendrikskinderen, Wemeldinge en aanvankelijk in Nisse behoorde het schoolhuis tot de
kerkelijke goederen.105
Ook elders kon de school in de kerk gehuisvest of ertegen gebouwd zijn. In Dreischor was dat in de
noordelijke beuk. In Noordgouwe was de school tegen de kerk gebouwd. In 1729 werd in Sint Annaland,
waar de school tot dat moment tegen de kerk was gebouwd, de voorkerk tot school bestemd. In dergelijke gevallen betrof het uitsluitend het schoolvertrek. De schoolmeesters moesten zelf een woning kopen
of huren. Toch was het niet vanzelfsprekend dat als de school tegen het kerkgebouw stond, deze tot de
kerkelijke goederen behoorde. In Aagtekerke was het schooltje tegen de kerk gebouwd maar eigendom
van het dorpsbestuur. Het onderhoud kwam voor rekening van plaatselijke fondsen waarvoor ook wel
geld van de Armen werd benut. Net zoals elders hoefde de schoolmeester voor het gebruik van de school
niets te betalen. Daarentegen was het onderhoud van het meubilair voor zijn rekening. Ook elders waren
panden als school in gebruik die behoorden tot de kerkelijke goederen, zoals in Sint Maartensdijk waar
dat tot in de zeventiende eeuw het geval was. In Meliskerke was het kapelaanshuis herbestemd tot school
en woning van de schoolmeester.106
In de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek hebben de Staten van Zeeland voorzien in huisvesting van
het onderwijs door panden beschikbaar te stellen of te laten bouwen. In Lillo werd deze steun verleend
tot 1749 toen het schoolgebouw, dat twee jaar tevoren ernstig was beschadigd tijdens het beleg door de
Fransen, werd verkocht. Vijf jaar later werd het door de kerkenraad gekocht met geld van de diaconie. De
Staten volstonden daarna met het geven van een vergoeding voor de huisvesting van de school. In Liefkenshoek bleef de school in onderhoud bij de Staten van Zeeland tot de overdracht van het fort, samen met
Lillo, aan de Oostenrijkse Nederlanden in 1786.107
In toenemende mate hebben de plattelandsbesturen zich ontfermd over de huisvesting van het onderwijs. In Colijnsplaat liet het dorpsbestuur op zijn kosten in 1602 een school tegen het gerechtshuis bouwen. In Poortvliet werd in 1641 een schoolhuis gebouwd. Twee jaar later werd in Wemeldinge in opdracht
van de kerkmeesters een nieuwe school gebouwd. In 1660 werd in Nieuw-Vossemeer op initiatief van de
inwoners door het dorpsbestuur een pand aangekocht voor school. In het daarop volgende jaar werd het
vergroot door de aanbouw van een schoollokaal. De ambachtsheren ondersteunden het initiatief door het
geven van een subsidie. In Westkapelle nam ambachtsheer Martinus Veth het initiatief om na zijn aantreden in 1679 een school te bouwen op een hem toebehorend perceel aan de Zuidstraat. In Yerseke werd aan

104 GA Borsele, Hervormde gemeente te Oudelande, inv.nr. 32. Van der Baan, Wolfaartsdijk, 271, 375; Van Binsbergen, Schore en Vlake, 15; De
Ruiter, Baarland, 42, 52; De Ruiter, Ellewoutsdijk, 48; De Ruiter, ’s-Gravenpolder, 63-64; De Ruiter, ’s-Heer Abtskerke, 47; De Ruiter, ‘Het kerkje
van Sinoutskerke’, 5; De Ruiter, Nisse, 59; De Ruiter, Oudelande, 39-41; De Ruiter, Ovezande, 35, 45-46; De Smit, ’s Heer Arendskerke, 30; Visser,
Vernieuwing van het lager onderwijs in Zeeland, 131.
105 GA Goes, Gemeente Kloetinge, inv.nrs. 1 (3.1.1658), 629. ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 18 (Wemeldinge, 24.10.1746);
Handschriftenverzameling, inv.nr. 1062 (’s-Heer Hendrikskinderen). GA Borsele, Hervormde gemeente te Nisse, inv.nr. 116-120. GA Goes,
Families Brouwer c.s., inv.nr. 510 (’s-Heer Hendrikskinderen). Kloetinge, 1778. De Ruiter, Nisse, 59; Vogel-Wessels Boer, Kloetinge, 39, 58.
106 NA, Nassause Domeinraad, inv.nrs. 13854, e.v. ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 467 (18.11.1580), 471 (2.7.1587, 12.1.1588), 1202.2
(29.12.1587); Hervormde gemeente te Aagtekerke, inv.nrs. 2 (1.10.1738), 30 (1769/1770); Heerlijkheid Sint Annaland, inv.nrs. 4 (26.4,
28.11.1729), 31. GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Noordgouwe, inv.nr. 71. Kesteloo, Aagtekerke, 52, 55; Klompe,
Dreischor, 64.
107 Leune, Lillo en Liefkenshoek, 1, 620-624, 630; 3b, 594, 596.
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het eind van de zeventiende eeuw een nieuw schoolhuis gebouwd.108
Ook kwam het voor dat gekozen werd voor huur. In Sint Philipsland was door de kerkenraad vanaf
1673 een kamer in een particuliere woning gehuurd. In Stavenisse werden in 1701 door het dorpsbestuur
twee huizen gehuurd waarvan de ene diende als woning en de andere als school. Ook kwam voor dat op
huur koop volgde. In de Middelburgse Polder (Nieuwland) werd voor de schoolmeester, die eind 1650
was benoemd, een pandje gehuurd. Drie jaar later werd besloten het aan te kopen. Wie het schoolhuis
kocht, hing af van de plaatselijke omstandigheden. Had het armbestuur of de diaconie voldoende financiële middelen tot zijn beschikking dan kon deze de aankoop financieren. In 1714 werd ten laste van de Armen van Vrouwenpolder het huis van de overleden schoolmeester aangekocht. In bijzondere gevallen kon
een afwijkende regeling worden getroffen over het onderhoud. In Nieuw-Vossemeer werden de kosten
van het onderhoud van kerk en school omgeslagen. Tweevijfde was voor rekening van de ambachtsheren,
tweevijfde ten laste van de ingezetenen, ongeacht hun religie, en een vijfde deel werd door de Diaconie
betaald. Zo hadden de Staten van Zeeland in 1768 beslist na lokale onenigheid over de verdeling van de
lasten.109
Het gratis bewonen van het pand behoorde tot de emolumenten. Ook kon huur worden gevraagd,
maar dan werd de huursom bewust laag gehouden om zo doende de schoolmeester te steunen. Dit met
als tegenprestatie dat de meester zorgde voor het onderhoud. Zoals in Meliskerke waar de schoolmeester
vanaf 1717 12 gulden per jaar betaalde aan de Armen. Hij moest zorgen voor het onderhoud van het glas
en het pand waterdicht houden. De schoolmeester van Westkerke betaalde 15 gulden per jaar aan het dorp
voor de huur van het schoolhuis waarvan het onderhoud van het glas voor zijn rekening was. In Gapinge was de meester in 1790 24 gulden verschuldigd, maar bij het schoolhuis hoorde ook een schuur en
het bedrag was inclusief het gebruik van het schoolmeubilair. Voor het in 1764 aangekochte pand in Sint
Maartensdijk betaalde de schoolmeester 42 gulden per jaar. Het nadeel van een dergelijk emolument was
dat de gever zich rechten aanmatigde. Het collegium qualificatum van Westkapelle besloot in 1765 dat
het schoolvertrek steeds tot hun beschikking moest staan. Vervolgens besloten de kerkenraad en de beide
burgemeesters in 1787 om het lokaal in gebruik te nemen voor catechisaties en hun vergaderingen.110
Op het eind van de achttiende eeuw maakte meer dan driekwart van de schoolmeesters gebruik van
een schoolhuis of schoolvertrek dat beschikbaar werd gesteld door de overheid. In de onderstaande tabel
is dat inzichtelijk gemaakt.111
Tabel 1: De eigenaren van Nederduitse schoolgebouwen in Zeeland, 1799.
Schoolmeesters

Plaatselijke
besturen

Kerkmeesters

Armbesturen

Staten van
Zeeland

Ambachtsheren

20

29

24

4

9

3

Het aandeel van de Staten van Zeeland liep verder terug omdat een aantal gemeentebesturen op Schouwen-Duiveland en Tholen vanaf 1798 en 1799 zich als eigenaar van deze scholen ging beschouwen. In Mid108 ZA, Staten van Zeeland, inv.nrs. 909 (Colijnsplaat), 1097 (Nieuw-Vossemeer); Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 5 (21.9, 6.10.1694). GA Tholen,
Gemeente Poortvliet, inv.nr. 15. GA Kapelle, Hervormde gemeente te Wemeldinge, voorl.nr. Mul 4 (kerkrekening, 1639-1643). Baart,
Westkapelle, 137; Delahaye, Nieuw-Vossemeer, 42; Van IJsseldijk, 1000 jaar Yerseke, 224.
109 GA Tholen, Gemeente Stavenisse, inv.nr. 23; Hervormde gemeente te Stavenisse, inv.nr. 3 (19.6.1701). ZA, Hervormde gemeente te
Vrouwenpolder, inv.nr. 28; Handschriftenverzameling, inv.nr. 798 (10.6.1765, 30.6.1766, 13.6.1768). GA Schouwen-Duiveland, Stad
Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1768 (25.2). Delahaye, Nieuw-Vossemeer9, 51-54; Uil, Sint Philipsland, 107-108; Walraven
en Polderdijk, Nieuw- en Sint Joosland, 136, 174-175, 178.
110 ZA, Hervormde gemeente te Gapinge, inv.nr. 4 (5.2.1790); Hervormde gemeente te Westkapelle, inv.nr. 181 (26.12.1787). Meliskerke, 1717,
1753, 1801; Westkapelle, 1765. GA Tholen, Gemeente Westkerke, nr. X 7 (11.1.1763); Wezenarmbestuur van Sint Maartensdijk, inv.nrs. 101
e.v. Zuurdeeg, ‘Westkerke’, 20.
111 De specificatie van deze gegevens is opgenomen in bijlage 7.
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delburg, Vlissingen en Zierikzee bleven de schoolhuizen, afgezien van de armscholen, eigendom van de
Nederduitse schoolmeesters. De stadsbesturen gingen eerst in de loop van de negentiende eeuw over tot
het beschikbaar stellen van huisvesting.

Overheidsbemoeienis in Staats-Vlaanderen
In Staats-Vlaanderen waren de plaatselijke overheden verantwoordelijk voor de huisvesting. In het
schoolreglement van 1655 was bepaald dat de dorpsbesturen moesten zorgen voor het gratis ter beschikking stellen van schoolhuizen. Bleven zij in gebreke dan moest de Raad van State daarvoor zorg dragen. Al
eerder hadden de lokale besturen hun verantwoordelijkheid genomen. In Sluis werd in 1584 een huis voor
de schoolmeester gehuurd door de kerkmeesters. Na de eeuwwisseling huurde de magistraat een huis
voor de stadsschoolmeester en voorzag dit van schoolmeubilair. In 1611 werd in Cadzand op aandrang van
het Vrije van Sluis bewerkstelligd dat tegen de kerk een schoolhuis werd gebouwd voor de nieuwe schoolmeester Jan van de Putte. De kosten waren voor het plaatselijk bestuur en de kerk, ieder voor de helft. Ook
in Groede werd een schoolhuis gebouwd dat in 1643 werd vergroot wegens het groeiende aantal kinderen.
Later in de zeventiende eeuw waren zowel voor de Nederduitse als de Franse schoolmeester schoolhuizen
beschikbaar waarvan de lasten werden gedragen door het plaatselijk bestuur.112
In overeenstemming met de bepaling in het schoolreglement ging de Raad van State de huisvesting
bevorderen. Om een schoolhuis te bouwen kregen de hoofdmannen in IJzendijke in 1662 van de raad een
subsidie van 300 gulden. In de forten kreeg de schoolmeester een ‘landshuis’, zoals in Retranchement, of,
wat vaker voorkwam, een van de barakken, zoals in Moerspui. Dat laatste was ook het geval in vestingsteden, zoals Philippine en Sas van Gent. In die laatste stad kreeg de schoolmeester in 1709 een magazijntje om daarin school te houden. Ook nieuwbouw werd niet geschuwd. De Raad van State gaf in 1670
opdracht om een woning te bouwen voor de schoolmeester in het fort Sint Anna.113 In Sint Jansteen deed
de schoolmeester in 1657 met succes een beroep op de bepaling in het schoolreglement. Het dorpsbestuur
besloot een woning voor de schoolmeester te huren. Later kreeg hij een vergoeding voor huishuur. Dat
laatste gold ook voor de schoolmeesters van Hontenisse, Ossenisse en Hengstdijk die dit ontvingen op last
van de magistraat van het Hulsterambacht. Deze stelde daarnaast in deze drie dorpen schoolvertrekken
in of bij de kerken, inclusief het meubilair, beschikbaar. Ook in Sint Jansteen werd vanaf 1667 school in
de kerk gehouden maar later, in de achttiende eeuw, opnieuw in het schoolhuis. In Kieldrecht huurde de
magistraat van het Hulsterambacht een woning voor de schoolmeester met de afspraak dat deze moest
zorgen voor het water- en winddicht houden. In Retranchement werd in 1682 door de hoofdmannen het
huis ‘de Jonge Prince’ aangekocht, dat door de schoolmeester werd gehuurd.114
Toch moesten in de tweede helft van de zeventiende eeuw veel schoolmeesters nog steeds zelf in hun
huisvesting voorzien. Nicolaas Segers, schoolmeester van Oudeman, had in 1661, drie jaar na zijn benoeming, nog geen huis tot zijn beschikking waardoor hij genoodzaakt was in IJzendijke te blijven wonen.
Segers verzocht een huis van de generaliteit of een vergoeding voor de huur. Uiteindelijk kon hij een huis
huren. Na het verlaten van Oudeman liet zijn opvolger, Maerten Thomas, in 1676 een huis bouwen in Waterlandkerkje. In 1688 werd dit pand aangekocht door de kerkelijke gemeente om te dienen als pastorie.
Bij de inval van de Fransen in 1708 werd het schoolhuis, toen in onderhoud bij de Raad van State, in brand
112 ZA, Vrije van Sluis, inv.nrs. 153 (7.7.1643), 163 (10.5.1611), 164 (10, 14.9.1611), 165 (31.3, 2.5.1634), 170 (15.10.1661); Waalse gemeente te
Groede, inv.nr. 1 (31.5.1687); Hervormde gemeente te Sluis, inv.nr. 1 (30.3, 7.5.1605). Bauwens en Van der Bauwhede, Acta Sluis, 22, 160 (nr.
759).
113 NA, Raad van State, inv.nrs. 78 (30.10.1657, folio 378v.), 83 (25.2.1662, folio 97v.), 168 (26.4.1709, folio 922). ZA, Hervormde gemeente
te Sas van Gent, nr. 517, Acta kerkenraad Philippine (18.8.1789); Handschriftenverzameling, inv.nr. 169 (folio 19r., 31.12.1670). Caland,
Hervormde Gemeente van Sas van Gent, 68, 76; Cornelis, Stad en Land van Philippine, 19, 28-29.
114 NA, Staten-Generaal, inv.nrs. 10132 (Rekening Hulsterambacht, 1702, folio 46v.), 10635 (Rekening Sint Jansteen, 1657); Raad van State, inv.
nr. 1572 (verbaal 1661 maart). GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nrs. 10 (13.2.1672), 26 (14.11.1689), 197, 203, 204; Heerlijkheid Sint Jansteen,
inv.nrs. 7 (11.7.1657, 21.3.1658, 3.10.1663, 28.7.1666, 23.3.1667, 19.10.1669), 11 (23.8.1752). ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 760 (26.5.1682).
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gestoken evenals de kerk en de predikantswoning. Tot herbouw kwam het aanvankelijk niet en de schoolmeester moest opnieuw zelf in zijn huisvesting voorzien. Ook de schoolmeester in Eede verzocht in 1692
tevergeefs om een woning. Vanwege de oorlogsomstandigheden lieten de financiën van het plaatselijke
bestuur een dergelijke uitgaaf niet toe.115
Een structurele oplossing voor de huisvesting kon worden geboden via de geestelijke goederen, een
weg die vanaf het midden van de zeventiende eeuw werd ingeslagen toen de ontvangsten dit toelieten.
In Oostburg en Schoondijke werden op kosten van de geestelijke goederen schoolhuizen gebouwd. In
Ossenisse nam de schoolmeester vanaf 1682 zijn intrek in het voormalige predikantshuis. In 1750 werd
het pand verkocht aan de schoolmeester onder gelijktijdige toekenning van een bedrag voor huishuur.
In Hontenisse en Hengstdijk werden scholen beschikbaar gesteld waarvan het onderhoud voor rekening
van het Hulsterambacht kwam. Bovendien kregen de schoolmeesters, behalve die te Ossenisse die in de
school woonde, een vergoeding voor huishuur. Daarnaast besloot de magistraat van het Hulsterambacht
in 1765 de schoolmeester in Graauw een jaarlijks bedrag te geven met als tegenprestatie dat hij voor eigen
rekening een huis met school liet bouwen. Om de onderwijsbelangen veilig te stellen, werd bepaald dat
verkoop of verhuur alleen plaats mocht vinden met toestemming van de magistraat, die bovendien een lening verstrekte. Op verzoek van de schoolmeester van Lamswaarde werd in 1789 bepaald dat zijn opvolger
verplicht was zijn schoolhuis over te nemen tegen de taxatiewaarde. 116
In de steden werd een ambivalent beleid gevoerd dat vooral bepaald werd door de financiële mogelijkheden. Meer dan eens kwam het voor dat stadsbesturen zorgden voor huisvesting maar dat vervolgens
overlieten aan de schoolmeesters. In Aardenburg besloot het stadsbestuur in 1613 de stadsschool weer op
te bouwen. Daarna werd een woning voor de schoolmeester gehuurd. Later bemoeide de magistraat zich
niet meer met de huisvesting. In Terneuzen liet het stadsbestuur een schoolhuis bouwen. In 1647 werd de
toen benoemde schoolmeester verplicht het pand aan te kopen. In Hulst werden de Nederduitse en Franse
scholen in 1648 gevestigd in panden die door de Staten-Generaal aan de stad waren toegewezen. Het ging
om het voormalige Recollettenklooster en een pand aan de Gentsestraat. Vanwege de hoge herstelkosten
werden de scholen in 1661 en 1664 verkocht. Die in het voormalige klooster werd gekocht door de Franse schoolmeester Jaques Cappron. Om de twee Nederduitse schoolmeesters te compenseren werden hun
traktementen verhoogd. Voor de Latijnse school stelde het stadsbestuur geen pand ter beschikking. De
rector moest zelf voorzien in zijn huisvesting. Vanaf 1683 kreeg hij daarvoor een jaarlijkse vergoeding van
30 gulden.117
Voor zo ver valt na te gaan stelde op het eind van de achttiende eeuw van de stadsbesturen in StaatsVlaanderen alleen die van Sluis een gebouw ter beschikking aan de Nederduitse schoolmeester door ruimte te huren van het Gasthuis. Kerkelijke gemeenten konden bij gebrek aan middelen zich nauwelijks inzetten voor de huisvesting van de schoolmeesters. Een uitzondering was de Waalse gemeente in Aardenburg. De kerkenraad kocht eind 1751 voor de nieuwe Franse schoolmeester een pand aan. Het werd op zijn
naam gezet en de koopsom werd hem als lening verstrekt uit de kas van de diaconie.118
In tegenstelling tot Zeeland moesten in Staats-Vlaanderen de meeste schoolmeesters zelf in hun huis115 NA, Raad van State, inv.nrs. 168 (folio 775v.-776r., 9.4.1709), 176 (folio 862r., 31.3.1711), 1572 (verbaal 1661 maart), 1574 (verbaal 1668
maart). ZA, Vrije van Sluis, inv.nrs. 120 (6.3.1688), 155 (23.9.1692), 166 (30.8.1659, 13.4, 15.5.1660), 170 (6.8.1661), 754 (folio 100, 114,
8.5.1676); Verz. J. de Hullu, inv.nr. 99.
116 NA, Staten-Generaal, inv.nrs. 10223 (Rekening Hulsterambacht, 1792/1793), 10336, 10337 (Rekeningen geestelijke goederen Oostburg,
1654-1655), 12548.336 (Bestek Schoondijke, 1656). ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 388 (Resolutie Staten-Generaal, 5.4.1658); Verz. J. de Hullu,
inv.nr. 99. GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nrs. 26 (19.10.1682), 35 (2.2.1750), 38 (12.8.1765), 40 (23.6.1783, 21.3, 11.4.1785), 41 (16.3,
10.8.1789), 856.
117 GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nrs. 2 (8.7.1613), 189. NA, Staten-Generaal, inv.nrs. 9655 (Rekening Aardenburg, 1615), 9971 (Rekening
Hulst, 1654/1655, folio 81v.). ZA, Hervormde gemeente te Terneuzen, inv.nr. 1 (19.4.1647). GA Hulst, Stad Hulst, inv.nr. 1 (1, 10.4, 25.7,
21.9.1648, 22.3, 27.7.1649, 13.11.1654, 2.11.1660, 1.2.1661, 29.2.1664); 3 (29.6.1683).
118 NA, Staten-Generaal, inv.nr. 10815 (Rekening Sluis, 1792/1793, folio 38v.). ZA, Verzameling J. de Hullu, inv.nr. 17 (25.12.1751, 2.1.1752). De
Hullu, ‘Het kerkelijk leven’, 99.
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vesting voorzien. De volgende tabel illustreert dat de overheid zich deze taak in veel mindere mate dan in
Zeeland heeft aangetrokken. Waar dat wel was gebeurd, ging het vooral om het platteland en meestal op
kosten van de geestelijke goederen met toestemming van de Raad van State. Mogelijk hebben bij dit beleid
de naar verhouding royale traktementen van de schoolmeesters een rol gespeeld en werd aangenomen dat
zij op basis daarvan zelf in staat waren deze lasten op te brengen. De krappe financiële mogelijkheden van
de plaatselijke besturen was wellicht een andere reden. Anders dan in Zeeland hebben de kerkmeesters,
armbesturen en ambachtsheren geen rol bij de huisvesting gespeeld.119
Tabel 2: De eigenaren van Nederduitse schoolgebouwen in Staats-Vlaanderen, 1790/1795.
Schoolmeesters

Plaatselijke besturen

Land

20

2

12

In de periode dat Staats-Vlaanderen ingelijfd was bij Frankrijk zijn de schoolgebouwen, die gebouwd waren op kosten van de geestelijke goederen, eigendom geworden van de plaatselijke besturen, net zoals in
Zeeland.120

De school van buiten en van binnen
Schoolhuizen, zowel in de stad als op het platteland, waren als regel in weinig of niets te onderscheiden
van gewone huizen. Ook de panden die als scholen gebouwd waren, vielen niet bijzonder op tussen de andere. Alleen de Latijnse scholen en in mindere mate de Franse scholen waren beter herkenbaar. De stadsbesturen besteedden er extra zorg aan omdat ze bijdroegen aan het prestige van de stad. Het zijn als regel
ook alleen die scholen die op stadsplattegronden werden aangegeven. De relatie met de stad kwam visueel
tot uitdrukking zoals in Middelburg waar de deuren en luiken van de Latijnse school geschilderd waren
in de stadskleuren: wit, rood en geel. De Middelburgse trots klinkt door in de hoogdravende beschrijving
in de Tegenwoordige Staat (1751): ‘De Latynsche School […] is, ten opzigte des Gebouws, zoo schoon, ruim
en gemaklyk, als ‘er ergens in gantsch Nederland een gevonden wordt’. Dit was ook de enige Zeeuwse
school waaraan een ‘custos’ of ‘claviger’ (conciërge) verbonden was, die voor de dagelijkse gang van zaken
zorgde.121
De Latijnse scholen waren niet op centrale locaties gehuisvest wat het voordeel bood van een
rustige omgeving. Ze hadden vaak als kenmerk
dat ze toegankelijk waren via een poort, zoals in
Middelburg, Vlissingen, Zierikzee en Goes. Boven
die poort was een steen te vinden die de bezoeker
erop wees dat het om meer ging dan een fysieke
toegang. In Zierikzee was een spreuk van Horatius
aangebracht: ‘COELO MUSA BEAT’ (de Muze zegent met onsterfelijkheid) en in Goes: ‘AMANDA
PALLAS EXITU’ (Pallas moet om haar uitkomst
worden bemind). De letters MDLLXIV in deze
Gevelsteen van de Latijnse school te Vlissingen (GA Vlissingen).
spreuk maken samen het jaar 1614. De Vlissingense
119 De specificatie van de aantallen is opgenomen in bijlage 7.
120 Zie de gegevens in bijlage 7 en Visser, Vernieuwing van het lager onderwijs in Zeeland, 131, 137.
121 Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat, XIX, 176; Jansen, ‘Schoolgebouw en schoolvertrek’, 13; Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, VIII’,
110; Idem, ‘Stadsrekeningen, IX’, 132.
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school had een gevelsteen met daarop: ‘Gymnasivm Rep: Flissinganae’. In Middelburg werden na herstellingen in 1691 en 1726 herdenkingsstenen aangebracht met Latijnse teksten.122
Illustre Gymnasium
Reip. Medioburgensis
Instauratum MDCXCI
paLLaDIs.haeC.aeDes.sVnt.haeC.penetraLIa.phoebI.
saCra.Choro.soLers.strVCta.IVVenta.tIbI.
De som van de hoofdletters, omgezet in Romeinse cijfers
en opgeteld, geeft: 1726
De Latijnse school in Middelburg telde vier lokalen, bereikbaar via de binnenplaats, en die van Goes twee.
Van andere schoolgebouwen kennen we het aantal lokalen niet maar we kunnen ervan uitgaan dat ze als
regel gelijke tred hielden met het aantal docenten. Achter de school in Goes lag een ‘speelhoff’ die voor een
deel werd ingericht als bolbaan tot ‘lijffouffeningh’ voor de leerlingen. Ook kon daar worden gekaatst. De
rector kreeg er bovendien een tuin met fruitbomen op het aangrenzende ravelijn tot zijn beschikking.123
Het onderwijs werd als regel op de begane grond gegeven. Meestal lag het schoolvertrek in kleine kinderscholen en in de Nederduitse en Franse scholen direct na de voordeur. Dit vertrek werd de ‘vloer’ of
‘voorvloer’ genoemd.124 De leerlingen zaten, samen met hun meester, in deze ruimte. De achterliggende
keuken bleef het domein van het gezin van de schoolmeester. Soms, zoals in Oostkapelle, werd school gehouden in een zijkamer van het pand. Ook werd wel school gehouden in de achterkamer zoals in Nieuwland. In de steden werd incidenteel wel eens in een hoger gelegen ruimte schoolgehouden. In 1620 kreeg
Zacharias Wulgaert toestemming om zijn Franse school te vestigen op de zolder van het Sint Jacobshuis
in Zierikzee. De begane grond van het pand diende voor de opslag van wapens. Het trappenlopen was niet
zonder gevaar. Vanwege de herhaalde ongelukken werd de Nederduitse schoolmeester Jacob van Bensschop te Hulst in 1724 gelast school te houden op de begane grond. Afzonderlijke gebouwen, die als school
werden gebruikt, waren in de steden zeldzaam. In Zierikzee bevond in 1627 het schoollokaal van Heyndrick Adriaense zich achter zijn woning aan de Fonteine. Het was door middel van een pad bereikbaar
vanaf de westzijde van de Bagijnestraat. Ook op het platteland kwam het voor dat de school in een aparte
ruimte werd gehouden, die tegen of bij de woning stond, zoals in Kapelle, Ritthem en Sommelsdijk.125
Enkele maten in meters, alle uit de achttiende eeuw, geven een indruk van de grootte van de schoolvertrekken.

122 Bos, ‘Giswerk naar Latijn te Goes’, 337-338; Fortgens, ‘De Latijnse scholen te Zierikzee, Brouwershaven en Tolen’, 78-79; Fortgens, ‘De
Latijnse school te Goes’, 20; Peters, ‘Kort historisch overzicht onderwijs Vlissingen’, 4; Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde
tijdvak’, 415, 434-435; Westendorp Boerma, Honderd jaar blokken. 1869 Zierikzee 1969, 3, 6. Van der Blom, ‘Giswerk naar Latijn te Goes (2)’,
211-212, suggereert dat er twee poortjes waren en dat op het tweede het vervolg stond: Et Introitum Tuum Custodiat Dominus – De
wijsheid dient te worden bemind. Je uitgang en ingang beware de Heere.
123 GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 10 (10.1.1627, 14.3, 5.4, 31.10, 14.11.1633, 27.2.1634).
124 Bijvoorbeeld in 1702 bij Martin Del Fortrie en zijn opvolger Remijnis Janssen van Paassen in 1707 in hun woning aan de Oude Haven
noordzijde in Zierikzee. GA Schouwen-Duiveland, Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 173/13 en 180/17.
125 GA Hulst, Stad Hulst, nr. 5 (21.1.1724). GA Schouwen-Duiveland, Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4172. Braber, Sommelsdijk, II, 34; Kesteloo,
Oostkapelle, 65; Lepoeter, ‘Onderwijs en onderwijzers in Kapelle’, 60; De Meij, Ritthem, 116; De Vos, De voormalige liefdadige kloosters en
liefdadige instellingen te Zierikzee, 93; Walraven en Polderdijk, Nieuw- en Sint Joosland, 174, 178.
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Tabel 3: Maten van schoolvertrekken in de achttiende eeuw.126

Baarland
Elkerzee
’s-Heerenhoek
Heinkenszand
Kruiningen
Ovezande
Sint Maartensdijk
Wolphaartsdijk
Zaamslag

Lengte
8.35
7.90
8.10
8.90
11.78
7.38
12.30
11
7

Breedte
7.95
5.11
6.70
8.50
6.82
6.36
5.80
7
6.50

Hoogte
4.84
2.80
3.10
3.67
4
3

Wanneer de maten worden afgezet tegen het aantal leerlingen moeten deze vertrekken als klein worden
aangemerkt. In Elkerzee bedroeg dat aan het eind van de achttiende eeuw 50, in ’s-Heerenhoek 56, in
Heinkenszand 75, in Kruiningen 70 en in Ovezande 90. Dit zijn gemiddelden over een heel jaar want in de
winter was het aantal (veel) hoger dan in de zomer. Alleen van Sint Maartensdijk kennen we een cijfer van
het aantal leerlingen in de winter. In het schoolvertrek kregen daar 120 tot 130 scholieren les. In een ruimte
van ruim 71 vierkante meter is de aanduiding ‘propvol’ dan ook de beste.127
De vloeren waren aanvankelijk veelal van leem. Later lagen op de vloer meestal rode plavuizen, klinkers of witte natuurstenen. Steeds vaker kwamen houten vloeren voor. Hier en daar hing aan de muur
een reglement waarin de gang van zaken op school was samengevat. In Vlissingen ging dat zowel over ‘de
diligentie als correctie van de kinderen als van de repartitie van de lessen’. Ook konden er proeven van de
schrijfkunst van de meester hangen. Tegen de muur hingen ook, aan touwtjes, vellen papier met schrijfoefeningen van de leerlingen. In de buurt van de zitplaats van de meester was vaak een zandloper. De
binnenmuren van het schoollokaal werden veelal
eenmaal per jaar gewit met kalk.128
De leerlingen hingen hun ‘schooltassen’ op aan
een spijker in de muur. Een dergelijke tas werd ook
aangeduid als ‘schoolbord’ of ‘schooldoos’. Dit was
een houten kistje of lade met een handvat waarin
de kinderen hun spulletjes bewaarden. Het kistje
was afgesloten met een schuif of een scharnierend
deksel. Ook kon het voorzien zijn van een slotje en
fraai beschilderd en versierd zijn. Deze ‘schoolberden’ waren niet al te duur. De broers Willem en Jan
Cornelisse Boot in Haamstede hadden er elk een.
De waarde van beiden werd in 1629 getaxeerd op
fl. 0,75. In 1731 kostte een schooltas 3 stuivers. Een
School door Dirck de Bray, zeventiende eeuw. Een leerling zegt zijn
les op, een ander wacht op zijn beurt (Rijksmuseum, Amsterdam).
schooldoos met een slotje kostte 9 stuivers. De kin-

126 De scholen in Baarland, Ovezande en Wolphaartsdijk waren gehuisvest in kerken. ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1367 (nr. 56, 10.5.1742;
Elkerzee); Handschriftenverzameling, inv.nr. 754 (Kruiningen, 1776). Van der Baan, Zaamslag, 299; Van der Baan, Wolfaartsdijk, 386;
Raas, ’s-Heerenhoek, 140; De Ruiter, Baarland, 53; De Ruiter, Ovezande, 46; De Ruiter, Heinkenszand, 76; Sandberg, Kruiningen, 127; Visser,
Vernieuwing van het lager onderwijs in Zeeland, 131.
127 Boekholt, De onderwijsenquête van 1799, 315, 317, 318, 320, 327; Zuurdeeg, Sint Maartensdijk, 42.
128 NA, Staten-Generaal, inv.nr. 12548.336 (Bestek schoolmeestershuis te Schoondijke, 1656). ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 754
(Kruiningen). GA Hulst, Heerlijkheid Sint Jansteen, inv.nr. 11 (23.8.1752). Vlissingen, 1603. GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 4004
(28.7.1784). Ter Gouw, Kijkjes in de oude schoolwereld, I, 25; Jansen, ‘Schoolgebouw en schoolvertrek’, 21-22; Leune, Lillo en Liefkenshoek, 1,
624; De Meij, Ritthem, 116; Uil, Sint Philipsland, 109.
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Schooltas van W.K., 1793, dicht en open (Burghse Schole, Burgh).

deren konden hun schoolbord of de schuif op de knieën leggen en die als ondergrond gebruiken.129
De daken van de schoolhuizen waren aanvankelijk van stro of riet. In 1611 werd het door de wind aangetaste dak van stro op de school in Sint Maartensdijk vervangen door riet. Later werden ze gedekt door
pannen die gemeengoed werden. Niettemin bleef het schooltje van Westkerke tot in de negentiende eeuw
voorzien van zo’n strooien dak. Soms was de zoldering zo laag dat er een bedompte lucht kon hangen. Dat
was zeker het geval in barakken, zoals in Staats-Vlaanderen. Daarom verzocht de schoolmeester van Sas
van Gent in 1772 de zolder van zijn barak met 1½ à 2 voet te verhogen. Van een drukkende atmosfeer kon
ook sprake zijn als er geen of nauwelijks ventilatie was. In de school van Oostkapelle moest de verse lucht
op het eind van de achttiende eeuw binnenkomen door de reten in de glas-in-loodramen.130

Indeling en meubilair
De Zeeuwse schoolorde van 1583 bepaalde dat afzonderlijk onderwijs voor jongens en voor meisjes de
voorkeur had. Waar dat niet haalbaar was en beide samen onderwijs kregen, moesten ze gescheiden van
elkaar zitten. Ook in stedelijke reglementen en op het platteland evenals in Staats-Vlaanderen waren gescheiden zitplaatsen voorgeschreven. Die was met het oog op de ‘eerbaare tuchtigheydt’, zoals het in het
schoolreglement van de Staten-Generaal stond uitgedrukt. Voor zover de schoolmeesters in de weeshuizen en armscholen ‘burgerkinderen’ mochten aannemen, zaten deze apart van de wezen en de armenkin-

129 GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nr. 4981 (Weeskamer Haamstede, 1629). GA Tholen, RAZE, inv.nr. 5383 (folio 248v. 20.12.1731). Sluijter,
‘Houten schooltassen’, 25-26. De aanduiding van ‘schoolbord’ onder andere in ZA, Classis Walcheren, inv.nrs. 14 (23.3.1747), 28 (31.1.1747);
RAZE, inv.nr. 420 (Veere, 3.9.1765). Zie ook: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 14, kol. 820.
130 NA, Nassause Domeinraad, inv.nrs. 14007, 14020. Caland, Hervormde Gemeente van Sas van Gent, 76; Kesteloo, Oostkapelle, 65; Zuurdeeg,
‘Westkerke’, 21.
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‘De slapende schoolmeester’ door Jan Steen (uit: Wouters en Visser, Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs).

deren, zoals in Vlissingen.131 De volgorde van het zitten van de leerlingen werd bepaald door hun vorderingen in het onderwijs waarover hierna uitvoeriger.
Herhaaldelijk is op basis van zeventiende-eeuwse afbeeldingen van schoolinterieurs - schilderijen van
vooral Jan Steen uit het derde kwart van de zeventiende eeuw suggereren dit - beweerd dat het voorschrift
van het gescheiden zitten van jongens en meisjes is genegeerd en dat er sprake is van verschil ‘tussen wet
en werkelijkheid’. Van de scheiding tussen jongens en meisjes kwam niets terecht en er heerste geen orde.132 Hoewel sommige afbeeldingen inderdaad een rommelige indruk van de scholen geven, is bij nadere
analyse te zien dat de meeste meisjes en jongens bij elkaar zitten of in elkaars buurt zijn. Ook de spellers,
lezers en schrijvers zitten bij elkaar waardoor er ook een ordening naar leeftijd is op te merken. Bovendien
moet Jan Steen in zijn schilderijen niet als een betrouwbare waarnemer van het schoolleven worden beschouwd want humor en spotlust waren voor hem belangrijker dan het weergeven van de realiteit.133 Alles
wijst erop dat de voorgeschreven scheiding werd nageleefd maar dat de beperkte ruimte ertoe leidde dat

131 Bijlage 1 (art. 4 en 5); Elkerzee, 1774; Kloetinge, 1778; Middelburg, 1591; Nieuwerkerke, 1796; Veere, 1612; Vlissingen, 1603, 1742, 1792;
Wolphaartsdijk, 1770; Zierikzee, 1659.
132 De Booy, Weldaet der scholen, 79; Braster, De klas in beeld, 6-7; Braster, ‘Van schoolruimte naar studiehuis’, 15-16; Jansen, ‘Schoolgebouw en
schoolvertrek’, 20-21; Kloek en Mijnhardt, 1800. Blauwdrukken voor een samenleving, 268.
133 Jansen (red.), Jan Steen, schilder en verteller, 212-215, 231-234; Kloek, Een huishouden van Jan Steen, 45. Zie ook: Roosenboom, De
dorpsschool in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 213.
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jongens en meisjes dicht bij elkaar zaten. Het gescheiden zitten werd ‘soo veel doenlijck’ aangehouden.134
De scheiding gold ook voor de kostleerlingen. In de Middelburgse schoolorde van 1591 was vastgelegd
dat schoolmeesters die jongens in de kost hadden geen meisjes mochten aannemen en ook omgekeerd
gold dat. In de zeventiende eeuw werd dat standpunt genuanceerd. In het schoolreglement van de Staten-Generaal en in de Goese schoolorde, beide van 1655, was vastgelegd dat schoolmeesters met jongens
in de kost geen meisjes ouder dan negen of tien jaar mochten aannemen. Degenen die meisjes hadden,
mochten geen jongens boven de twaalf of dertien jaar in huis hebben. Het Goese voorbeeld werd door Zierikzee in 1659 gevolgd. Ook in Middelburg in 1791, bij de vaststelling van een nieuwe schoolordonnantie,
werd een dergelijke bepaling opgenomen, met aanpassing van de leeftijden. In jongensscholen mochten
geen meisjes boven de twaalf jaar worden aangenomen, in meisjesscholen geen jongens boven de dertien
jaar, tenzij de scholarchen ontheffing verleenden. Boetes variërend van anderhalve tot twaalf gulden voor
elke kostganger werden overtreders in het vooruitzicht gesteld.
In de kleine kinderscholen werd geen strikte scheiding aangehouden en zaten de kinderen op banken
zonder leuningen. Dat laatste was ook het geval in de Nederduitse scholen waar de kleinste leerlingen op
banken zaten waarop ze leerden spellen en lezen. Daarom werden die ook wel aangeduid als de ‘a.b.c.banken’. Het hout was van wagenschot. Dit waren gladde dunne planken, die gezaagd waren van over de volle
lengte gekloofde stammen van eikenbomen. Banken van wagenschot werden bijvoorbeeld in 1597/1598
gemaakt voor de school in Bruinisse. In de kleine
kinderschool, onderdeel van de Linnennaai- en
kinderschool in de Oude Kerkstraat in Middelburg, stonden 27 banken. Bij een leerlingenaantal
van 70 à 80 kwam dat neer op drie leerlingen per
bank. Maar er waren tijden dat het getal hoger
lag, zelfs tot 120. Dan moesten er vier of vijf op een
bank zitten. Gingen de leerlingen schrijven, dan
verhuisden ze naar de zitbanken met een tafel. Ook
die banken waren vaak zonder leuning. Aan het
eind van de achttiende eeuw zaten de banken ook
wel vast aan de tafels. Hoewel zeldzaam kwamen
ook tafels met stoelen voor. Vaak ging het om grote
tafels waaraan de leerlingen aan beide zijden konSchool door Isaac Vincentsz. van der Vinne, omstreeks 1700. De
den zitten. Schrijftafels waren op de Nederduitkinderen links zijn bezig met spellen en lezen. Achter in het lokaal
se scholen vanaf de zeventiende eeuw in gebruik.
zijn leerlingen aan het schrijven en rekenen. Een van de leerlingen
pakt zijn schooltas van de muur (Rijksmuseum, Amsterdam).
Deze tafels werden ook gebruikt door degenen die
135
leerden rekenen.
Een indruk van de inrichting van een schoollokaal krijgen we uit Breskens. In 1703 stond in de school
het volgende meubilair: twee nieuwe schrijftafels met twee nieuwe banken, twee oude banken, zes zitbanken, twee oude korte banken die bij de haard stonden met een plank, die op de einden werd gelegd om
zo te dienen als derde bank en ten slotte het ‘komtoirtje’ van de schoolmeester. In de school te Biervliet
stonden in 1730 acht banken en twee tafels. Schoolmeester Jan Persant in Goes had in 1740 in zijn lokaal
zes banken en twee tafels. De inrichting van de Franse scholen was dezelfde als die van de Nederduitse. In
de school van de Franse schoolmeester Adriaen Rubbens in Zierikzee stonden in 1589 twee tafels en enkele

134 Brouwershaven, 1752; Dreischor, 1749; Gapinge, 1727; Nieuwerkerk, 1752; Wissenkerke, 1760; Zonnemaire, 1660, 1761.
135 Gapinge, 1727. ZA, Rekenkamer van Zeeland, B, inv.nr. 27322 (Bruinisse). Jansen, ‘Schoolgebouw en schoolvertrek voor 1800’, 24-25; Ter
Gouw, Kijkjes in de oude schoolwereld, I, 12-13; Kesteloo, Domburg, 75.
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banken. De Franse schoolmeester Estienne Brousse in Zierikzee zat in 1704 achter een lessenaar op een
verhoging. In het lokaal waren enkele schooltafels en banken. Ook waren er vier stoelen. Tot het meubilair
hoorde verder onder meer twee voetenbankjes en drie stoven. In de Franse kostschool te Domburg stonden in 1801 onder meer vijf tafels met banken eraan vast en twee losse banken.136
De afmetingen van de schooltafels en banken waren verschillend. Daarbij zullen de afmetingen van
het schoolvertrek en het aantal leerlingen een rol hebben gespeeld. In de school van Noordgouwe werd
in 1602 een tafel geplaatst van 3.72 meter lang, met banken. Voor de school in Oostburg werd in 1754 een
schrijftafel van 2 à 2½ meter lang gemaakt en twee jaar later voor de school in Schoondijke een van 6 meter
lang. Voor datzelfde Schoondijke werden in 1764 ook nog twee banken vervaardigd van 2 à 2½ meter lang.
De schrijftafel, die in 1752 voor de school van Waterlandkerkje werd gemaakt, was ruim 4 meter lang en 82
cm. breed. In deze school stonden vier banken met elk een lengte van 2.75 meter. In de kostscholen was behoefte aan ruimte voor de leerlingen om hun papieren en boeken in op te bergen. In de Franse kostschool
voor jongens in Middelburg werd in 1764 in een deel van de schrijftafels, die ‘lessenaarsgewijze’ waren
gemaakt, bergruimte gemaakt. Ze waren voorzien van sleutels waarvoor twee gulden moest worden betaald aan de schoolmeester. Ook was er een kast met loketten (vakjes) voor de andere leerlingen om hun
schoolspullen in te bergen.137
Het ‘comptoir’, later ‘canthoor’ genoemd, was de gebruikelijke plaats waar de schoolmeester zat. Het
bestond uit een houten vierkant, vaak in de vorm van een vlonder, met daarop een lessenaar, eerder ook
wel kantoortafeltje genoemd, en een stoel. 138 Ook wel vormden lessenaar en zitplaats een geheel, afgesloten met klapdeurtjes. De bedekking van de lessenaar was vaak van laken. Dit kantoor was in de achttiende
eeuw circa 1.25 meter hoog. De lessenaar was ongeveer 60 cm. breed. Het had een centrale plaats in het
lokaal. Omdat het hoger stond, had de schoolmeester een goed overzicht over het lokaal en de scholieren.
Om de afstand tussen de schoolmeester en de leerling, die werd overhoord of iets te vragen had, niet te
groot te maken, kon de laatste op de rand van de verhoging staan die daarvoor voldoende breed was. Om
een te grote opstap te vermijden, waren er ook wel treden gemaakt.139
Onder de lessenaar was een bergruimte in de vorm van een of twee laden. Omdat daarin geld of waardevolle zaken geborgen werden, was deze lessenaar veelal voorzien van een slot. In de buurt van dit comptoir, meestal erachter, hing of stond veelal een kastje voor de boeken van de schoolmeester. Voor zover ze
geen plaats kregen in de lessenaar, werden in dit kastje ook de voorraden schoolboekjes, pennen, papier
en inkt geborgen. Het werd, vanwege de inhoud, een ‘papier casse’ genoemd, was vaak even breed als het
‘comptoir’ en telde meestal drie of vier planken en kon afgesloten zijn met twee deurtjes.140 Onder dat
kastje of in de buurt hingen de plak en eventueel een roede of een rietje als strafwerktuigen. Die konden
ook hangen aan de zijkant van de lessenaar.
Moest de schoolmeester zelf in een schoolhuis voorzien, dan waren de kosten van het meubilair voor
zijn rekening. Er waren uitzonderingen, zoals in Kleverskerke waar de schoolmeester een woning huurde

136 ZA, Rechterlijke archieven Zeeuws-Vlaanderen, inv.nr. 1041 (nr. 23, Boedelinventaris Adr. Beeckman, 1730); RAZE, inv.nr. 217 (Domburg,
16.11.1801). GA Goes, RAZE, inv.nr. 1991-2, 2e gedeelte, nr. 399. GA Schouwen-Duiveland, Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 200a (nr. 11, E.
Brousse), 1791 (A. Rubbens). Plankeel, Kadastrale atlas. Breskens, 13.
137 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Noordgouwe, inv.nr. 64 (1602-1603). Middelburg, Franse school, 1764. ZA, Kerkvoogdij
Hervormde gemeente te Oostburg, nr. 67 (1764); Hervormde gemeente te Aardenburg, Daniel Sappius, Bestekken, 1752 (Schoolhuis
Waterlandkerkje).
138 Comptoir: ZA, Heerlijkheid Zaamslag, inv.nr. 10 (6.2.1766). Canthoor: ZA, Hervormde gemeente te Gapinge, inv.nr. 4 (16.9.1783); GA
Terneuzen, Stad Axel, nr. 695 (22.2.1794). Kantoortafeltje: GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Noordgouwe, inv.nr. 64
(1602-1603).
139 ZA, Hervormde gemeente te Aardenburg, Daniel Sappius, Bestekken, 1749, 1752 (schoolhuizen Oostburg en Waterlandkerkje);
Heerlijkheid Sint Philipsland, inv.nr. 138 (Rekening kerk en school, 1758-1763).
140 GA Schouwen-Duiveland, Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1824 (Joh. Drubbels); RAZE, inv.nrs. 4263 (nr. 129, 16.5.1779), 4504 (8.1.1700). ZA,
Hervormde gemeente te Aardenburg, Daniel Sappius, Bestekken, 1752 (Schoolhuis Waterlandkerkje); Kerkvoogdij Hervormde gemeente
te Oostburg, inv.nr. 67 (1757).
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maar het schoolmeubilair ten laste was van de Armen. Ook in Sint Maartensdijk huurde de schoolmeester
een pand van de Wezenarmen maar de kosten van het meubilair werden voldaan door de rentmeester
van de domeinen van de prins van Oranje. Incidenteel kreeg de schoolmeester een tegemoetkoming in de
kosten van het meubilair. In 1632 kreeg die van Breskens een bijdrage van fl. 15,25. In 1646 vroeg de nieuwe
schoolmeester van Sint Laurens, Abraham van Merris, hulp aan de kerkenraad voor het vervaardigen van
schoolmeubilair. Hij kreeg 12 gulden met als voorwaarde dat bij vertrek of overlijden de banken aan de
kerk zouden komen om ze zo voor de school te behouden.141
Was het schoolhuis eigendom van de overheid, de kerk of de armen dan waren de kosten van het meubilair als regel voor de eigenaar van het pand tenzij daarover een bepaling werd gemaakt of een regeling
werd getroffen. Zo moest de schoolmeester van Lillo vanaf 1754 het onderhoud van de schooltafels en banken voor zijn rekening nemen. Voorheen stond dit in het pand dat hem beschikbaar werd gesteld. Nu hij
zelf in zijn huisvesting voorzag, kreeg hij dit meubilair ter beschikking mits hij voor het onderhoud zou
zorgen. In Veere liet de stad in 1724 banken en tafels maken voor de Franse schoolmeester, die zelf in zijn
huisvesting moest voorzien. Zijn opvolger kreeg in
1727 van de stad een pand tot zijn beschikking inclusief de banken en tafels. Een andere variant was
van toepassing in Aardenburg. Daar werd in 1748
het schoolmeubilair na het vertrek van de Franse
schoolmeester overgenomen door de Waalse kerkenraad ten behoeve van zijn opvolger.142
De kosten van het meubilair waren relatief laag,
mede gelet op het feit dat het lang meeging. In 1595
kostte het maken van zes banken en twee tafels voor
de school in Terneuzen 3 gulden. Te Noordgouwe
was in 1602 met het vervaardigen van een lange
tafel met banken en een lessenaar voor de meester
een bedrag van 34 schellingen en 6 groten Vlaams
(fl. 10,35) gemoeid. Het meubilair voor de schoolmeester in het fort Sint Anna in Staats-Vlaanderen
in 1659 kostte 11 gulden. In 1748 werden de kosten
voor een kantoortje voor de meester in Nieuw-Vossemeer begroot op £ 2-15-6 (fl. 16,65). De kosten van
een zitbank, waarop de kinderen leerden lezen, bedroegen fl. 1,25 en een tafel voor de schrijvers kostte
fl. 6,20. In 1752 werd een nieuwe inventaris aangeSchool door Noach van der Meer II naar een schilderij van Jan
schaft voor de Franse school in Zierikzee. De kosten
Steen (Rijksmuseum, Amsterdam).
voor het maken van tafels, banken en een zitstoel
voor de meester waren 30 gulden. De waarde van al
in gebruik zijnde schooltafels en banken was verschillend vanwege de grootte en ouderdom. Het schoolmeubilair van schoolmeester Christiaan Poperinganus in Zierikzee werd in 1645 getaxeerd op 13 gulden.
Het bedrag voor de koop van de banken en tafels door de Waalse kerkenraad in Aardenburg in 1748 was
5 gulden. De 30 gulden die in 1752 werd betaald voor het meubilair in de Franse school te Zierikzee moet

141 NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 295 (Brieven Sint Maartensdijk, 2.4.1799; Kleverskerke, 17.4.1799). ZA, Hervormde
gemeente te Sint Laurens, inv.nr. 2 (9.9.1646). Plankeel, Kadastrale atlas. Breskens, 13; Zuurdeeg, Sint Maartensdijk, 42.
142 ZA, Stad Veere, nrs. 15 (22.4.1724), 16 (7.12.1726); Verz. J. de Hullu, inv.nr. 17. Leune, Lillo en Liefkenshoek, 1, 630.
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een gebruikelijk bedrag zijn geweest want toen de tafels en banken van schoolmeester Bartoldus Renou in
die stad in 1770 werden verkocht, bedroeg de opbrengst ruim 30 gulden.143

Verwarming
In de winter moesten de leerkrachten zorgen voor verwarming van het schoollokaal. Dat geschiedde met
turf of hout in de haard waarvan elk schoolvertrek voorzien was. Het was in Zeeland en Staats-Vlaanderen
gebruik dat de leerlingen brandstof meebrachten naar school. Voor de armenkinderen kon daarin worden
voorzien door de armmeesters of de diakenen. Veelal waren dat turven of stukken hout in de vorm van
knuppels die in een grote bak in een hoek van het
schoollokaal bijeen werden verzameld. De haard
was groot zodat in de winter zoveel mogelijk kinderen zich konden warmen. Daarom stonden aan
de zijkanten van de haard banken. Daarop zaten
veelal de jongens. De meisjes bleven meestal op
hun plaatsen en verwarmden zich met stoven, die
ze van huis meebrachten. Waren er veel kinderen
dan mochten ze zich om de beurt bij de haard opwarmen. Tenminste, als ze een turf of stuk hout
hadden meegebracht. Jongens hadden er aardigheid in om de grootst mogelijke blokken hout mee
te nemen wat meer tot genoegen van hun leermeesters was dan van hun ouders.144
In een aantal plaatsen werd het een eis om
brandstof mee te nemen. In Goes en Zierikzee waren de leerlingen verplicht om elke winter een ton
turf aan hun meester te leveren of, elke keer als zij
naar school kwamen, een turf mee te brengen. In
Goes en Tholen mocht dat ook een stuk hout zijn.
In deze stad moest voor de avondschool een halve
School door Bernardus van Schijndel, omstreeks 1700. Ter wering
ton turf per jaar worden geleverd of elke keer een
van de tocht is de haard afgeschermd met een kleed. Een van de
turf of stuk hout worden meegebracht. In plaats
kinderen leest zijn les op. De schoolmeester wijst de woorden aan
die hij moet spellen. Achter hen wachten twee leerlingen op hun
van dat laatste mochten de kinderen ook een duit
beurt. De kinderen op de voorgrond zijn bezig met spellen en lezen
geven. In Middelburg en Zierikzee moesten de
(Rijksmuseum, Amsterdam).
leerlingen van de Latijnse school turf meebrengen,
een plicht die in de eerstgenoemde stad al in 1522
wordt vermeld en die daar in 1708 werd afgeschaft. In de achttiende eeuw kwam in toenemende mate
steenkool in zwang. De kolen werden na afloop van de schooldag uit de testen in een doofpot gestopt ter
vermijding van brandgevaar. Ook op het platteland was het meebrengen van hout of turf gewoonte. In
Nieuwerkerk mochten de leerlingen het hout zelf op het vuur gooien. Weliswaar zweeg het schoolreglement van de Staten-Generaal erover, maar ook in Staats-Vlaanderen was het meebrengen van hout en turf

143 NA, Staten-Generaal, inv.nr. 9866 (Terneuzen); Raad van State, inv.nr. 1571 (verbaal 1659 september, folio 8r., Fort Sint Anna). GA SchouwenDuiveland, Hervormde gemeente te Noordgouwe, inv.nr. 64 (1602-1603); Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 3650 (Chr. Poperinganus), 4088 (B.
Renou); Stad Zierikzee, nr. 27 (7.8.1752). ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1379.2 (21.11.1748).
144 ZA, Kerkvoogdij Hervormde gemeente te Oostburg, inv.nr. 67 (1754). GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 1
(5.12.1629, Noordwelle). Brouwershaven, 1752; Colijnsplaat, 1770; Zonnemaire, 1660. GA Sluis, Stad Oostburg, inv.nr. 52 (11/12.1.1712).
Jansen, ‘Schoolgebouw en schoolvertrek’, 25; Kesteloo, Domburg, 75; Pattist, ‘Gedenkschriften van mr. Ph. van den Broecke’, 10.
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gebruikelijk. Een flinke reductie van de stookkosten kon worden bereikt door de ramen te voorzien van
glas. In de Latijnse school in Middelburg kregen de vensters in 1703 glas. Eerder waren ze beplakt met papier. Tot dan moesten in de donkere winterdagen de luiken worden geopend om voldoende licht binnen
te krijgen.145
De kinderen moesten het volle profijt van de warmte krijgen. Het gebruik van de haard voor eigen
doeleinden was ongewenst. De schoolmeester van Serooskerke (W.) mocht geen ketels of dergelijke in de
haard hangen. Nodig was dat ook niet want als regel telde het schoolmeestershuis meer dan een haard. Zo
waren er in het in 1656 gebouwde schoolhuis te Schoondijke drie schouwen: in de school, in de keuken en
in de ‘afganck’, het tegen het pand aangebouwde deel. Daarentegen werd ook de schouw in het schoollokaal benut om spekken in te hangen om die te roken. Spekken, hammen en ander vlees hingen ook in de
schouw in het schoollokaal van het Weeshuis te Aardenburg. In de tweede helft van de achttiende eeuw
werden de haarden hier en daar vervangen door kachels. In de Armschool in Vlissingen werd in 1764 op
verzoek van de schoolmeester een kachel geplaatst. In 1782 kreeg de schoolmeester van Liefkenshoek een
kachel en een halve hoed kolen (765 kilogram) voor de winter.146

Hygiëne
Aandacht voor de hygiëne op school was er vanaf het midden van de zeventiende eeuw. In Goes en andere
steden moesten de scholen elke zaterdagmiddag worden schoongemaakt. Bovendien moest elk kwartaal
een grote schoonmaakbeurt plaatsvinden tegen de tijd van het schoolbezoek door de visitatoren. Elders,
zoals in Veere, werd geen specifiek tijdstip genoemd, maar volstaan met ‘soo dikwils mogelyk’. Voor de
ruimten in de weeshuizen waar school werd gehouden, golden soortgelijke voorschriften. De vensters van
de schoollokalen in de weeshuizen moesten elke dag na schooltijd worden opengezet. Ook werd de school
geveegd. Zaterdags moest de school worden geschuurd en ’s woensdag gedweild.147
De bepaling over de wekelijkse schoonmaakbeurt op zaterdag werd overgenomen in dorpsreglementen. Daarnaast werd een grote schoonmaakbeurt voorgeschreven zoals in ’s-Heer Abtskerke waar dit twee
keer in de winter moest gebeuren. In Nieuwerkerk werd de haard buiten schooltijd schoongehouden
zonder dat daarvoor scholieren mochten worden ingeschakeld. Ook in Brouwershaven mocht de schoolmeester de leerlingen geen veegwerk laten doen. Daarentegen mocht de schoolmeester van Kortgene wel
de oudste leerlingen voor het wekelijkse veegwerk inschakelen. Die van Renesse mocht de meisjes om
beurten de vloer laten vegen terwijl de jongens de tafels en de banken verzetten. In Kloetinge was naast de
wekelijkse schoonmaakbeurt bepaald dat het de schoolmeester verboden was om in de zomer in de school
te stoken of er met zijn gezin te wonen. Al die voorschriften waren ook in het belang van de schoolmeester.
Netheid maakte een school aantrekkelijk, het omgekeerde niet. In 1658 hadden de kinderen in Terneuzen
grote weerzin om naar de school van Wouter van Hoochstraten te gaan, niet alleen omdat ze er weinig
leerden, maar vooral vanwege de stank en vuiligheid. De magistraat gaf hem een geduchte uitbrander.148
Het voorkomen of de dreiging van pest was een reden om de scholen te sluiten. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Sluis in 1584, in Terneuzen in 1603 en in Sluis en Axel in 1666. In dat laatste jaar gelastte het
stadsbestuur van Goes de sluiting van alle scholen. Toen het gevaar geweken scheen te zijn, openden en145 Goes, 1768; Middelburg, Linnennaai- en kinderschool, 1759; Nieuwerkerk, 1673, 1752, 1767; Tholen, 1786; Zierikzee, 1773; Idem, Latijnse
school, 1712. De Hullu, ‘Het kerkelijk leven’, 99; Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Eerste tijdvak’, 228, 244; Idem, ‘Tweede-Vierde
tijdvak’, 417, 421, 424.
146 NA, Staten-Generaal, inv.nr. 12548.336 (Schoondijke). GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 9 (27, 29.2.1740). GA Vlissingen, Stad Vlissingen,
inv.nr. 4912 (22, 29.9.1764). Leune, Lillo en Liefkenshoek, 1, 358, 629; 3b, 439 (3.7.1782); De Meij, Serooskerke, 115, 119.
147 Goes. 1655, 1768; Veere, 1752; Vlissingen, 1742, 1792; Idem, Engelse schoolmeesters, 1794. GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 1298
(Instructie voor de binnenmoeder). GA Terneuzen, Stad Axel, nr. 685 (3.1.1671). GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 4012 (Instructie
binnenvader en –moeder Weeshuis, 1767).
148 Brouwershaven, 1752; ’s-Heer Abtskerke, 1759; Kloetinge, 1778; Kortgene, 1774; Nieuwerkerk, 1767; Renesse, 1692; Scherpenisse, 1650.
GA Terneuzen, Stad Terneuzen, inv.nr. 11 (23.9.1658).
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kele schoolhouders hun scholen tot verontwaardiging van de magistraat. Deze gebood hen hun scholen
ogenblikkelijk te sluiten. Bovendien dienden zij dat zes weken extra te doen en mochten zij alleen met
toestemming van burgemeesters en schepenen weer beginnen. Onderwijsgevenden deden er ook goed
aan geen plaatsen te bezoeken waar de pest heerste want bij terugkeer hielden ouders hun kinderen voorlopig thuis. Hoe erg de situatie kon zijn, illustreert Kerkwerve waar in 1608 alle schoolkinderen aan de
pest overleden.149
Van vermindering van het aantal leerlingen kon sprake zijn als de ‘kinderziekte’ (pokken) of een andere besmettelijke ziekte heerste. Niet alleen bleven zieke kinderen thuis, maar ook de wat oudere werden
bewust door de ouders of voogden uit school gehouden. Voor de schoolmeesters betekende dat minder
inkomsten en het laat zich begrijpen dat zij wel eens gedwongen moesten worden rekening te houden
met zulke omstandigheden. Zo leden in 1697 enkele schoolkinderen in Oostburg aan ‘crawagie’ of schurft.
De magistraat gaf de schoolmeester opdracht deze kinderen niet meer toe te laten in zijn school en, omdat
twee van hen bij hem in de kost waren, te zorgen dat zij niet in contact kwamen met andere leerlingen net
zo lang tot ze genezen waren.150
Aanvankelijk bevond zich het ‘secreet’ voor het doen van de behoeften vaak in de scholen. Later werd
vanwege de stank het ‘secreethuis’ of het ‘gemakhuijs en waterplaats’ buiten de school gesitueerd. Het
stond buiten op het erf, vaak bij een sloot, of was tegen het schoolhuis, aan de achterzijde, gebouwd maar
zonder inpandige verbinding. Als de school in of bij de kerk was gehuisvest, stond het secreet op of bij het
kerkhof zoals in Bruinisse, Zonnemaire en ‘s-Heerenhoek. In Ovezande stond het gemakhuisje tegen het
viskot dat dicht bij de kerk was gebouwd. Om kattekwaad tijdens een dergelijk sanitair uitstapje tegen te
gaan was in Oudelande bepaald dat de schoolmeester hoogstens twee leerlingen tegelijk uit school mocht
laten gaan om hun behoefte te doen en dat zij niet langer dan een kwartier mochten wegblijven. Ook de
rector van de Latijnse school in Vlissingen mocht niet meer dan twee scholieren tegelijk ‘op de plaats’ laten
gaan. Leerlingen in de Latijnse school in Middelburg moesten ‘aanstonds wederkeren’ na het bezoeken
van het ‘secessum’. Elders bleven zulke secreten in de panden zelf gesitueerd. Dat konden er meerdere
zijn, bijvoorbeeld drie in de Franse school en twee in de Latijnse school te Goes. Het doen van de behoefte
kon overigens ook veel simpeler: op een ‘stilletje’ met een pot eronder, zoals aanwezig was in de Franse
school van Estienne Brousse te Zierikzee in 1704.151
De aanwezigheid van ‘secreten’ voorkwam niet dat ook in de open lucht werd geurineerd. Daarom
werd in Zierikzee het voor de school of op straat plassen verboden op straffe van een boete van drie gulden.
Op het platteland werd dat als minder hinderlijk ervaren. Het in het openbaar plassen was in 1786 te Cadzand zo algemeen dat het de schoolmeester kwalijk werd genomen dat hij leerlingen strafte die dat buiten
schooltijd tegen de kerk of de muur rond de kerk hadden gedaan.152

Verbeteringen in de tweede helft van de achttiende eeuw
Stads- en dorpsbesturen onderkenden in toenemende mate de wens om verbetering te brengen in de huisvesting. Ze waren vooral in de tweede helft van de achttiende eeuw actief om dat te bereiken. De Zeeuwse stadsbesturen richtten zich vooral op de huisvesting van het Franse onderwijs. In 1741 werd te Vlissingen besloten om de Franse school te verbouwen om meer ruimte te bieden voor kostleerlingen. Het

149 GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 15 (8.11.1666), 89. ZA, Hervormde gemeente te Sluis, inv.nr. 3 (9.9.1666). GA Terneuzen, Stad Axel, nr. 685
(30.10.1666). GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 1 (15.4.1608). Bauwens en Van der Bauwhede, Acta Sluis, 30,
149-151, 153; Van Dale, ‘De pest te Sluis’, 125; Wesseling, Terneuzen, 62, 81; Wijsenbeek-Olthuis, ‘Ziekte en tegenslag’, 77.
150 ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (26.10.1773). GA Sluis, Stad Oostburg, inv.nr. 3 (16.12.1697).
151 ZA, Heerlijkheid Bruinisse, inv.nr. 88 (1750/1751, 1752/1753). GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 783 (stadsrekening 1626, folio 44v.), 796 (idem
1647, folio 9r). Middelburg, Latijnse school, 1703; Oudelande, 1787; Vlissingen, Latijnse school, 1716/1721; Zonnemaire, 1660. Raas,
’s-Heerenhoek, 140; De Ruiter, Ovezande, 45.
152 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 26 (26.2, 10.11.1749). ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 75 (31.1.1786).
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stadsbestuur van Veere had in 1738 besloten om een pand ter beschikking te stellen aan de nieuwe Franse
schoolmeester in plaats dat deze een pand moest huren. De magistraat van Tholen kocht in 1745 voor de
Nederduitse schoolmeester een groter pand op de hoek van de Markt en de Venkelstraat. Vanaf 1787 werd
bovendien een pand ter beschikking gesteld aan de Franse schoolmeester. In 1752 besloot de raad van Zierikzee de Franse school aan de Manhuisstraat aan te kopen – voorheen was het pand ook stedelijk bezit
geweest – en de schoolmeester er gratis te laten wonen. Hetzelfde besluit nam het stadsbestuur in 1783 ten
aanzien van de Franse meisjesschool toen het pand werd aangekocht van de Franse schoolvrouw. Het was
gelegen aan de noordzijde van de Oude Haven (thans Havenpark). In 1779 kocht de magistraat van Goes
een pand aan de Lange Kerkstraat voor de nieuwe Franse schoolmeester Jacques Jenoteau. Uiteindelijk
faciliteerde ook het Middelburgse stadsbestuur het Franse onderwijs, zij het dat dit beperkt bleef tot het
meisjesonderwijs en alleen in de vorm van een lening. Toen in 1789 Marie Madelaine de Mede en Susanna
Henriette de Rochemont uit Arnhem werden aangetrokken als Franse kostschoolhoudsters leende de magistraat hen 10.500 gulden tegen 2 procent rente voor de aankoop en verbouw van een pand aan de Lange
Sint Pieterstraat. Deze besluiten pasten in het beleid om Frans onderwijs in de eigen steden te begunstigen. Ook de smalsteden bleven niet achter. In Sint Maartensdijk besloot de magistraat in 1764 een pand
te kopen om te dienen als school en woning. De koopsom werd betaald door de Wezenarmen omdat deze
instelling goed bij kas zat. In Brouwershaven kreeg het stadsschoolhuis in 1783 een nieuwe gevel.153
In de achttiende eeuw bleef de aandacht voor de Latijnse schoolgebouwen beperkt tot herstel en verbetering van de huisvesting. De panden waren groot genoeg vanwege de terugloop van het aantal leerlingen.
Modernisering en aanpassing moesten verbetering brengen voor de rector, zijn gezin en de kostleerlingen. Dat is bijvoorbeeld te volgen voor de Latijnse school aan de Manhuisstraat in Zierikzee. In de tweede
helft van de achttiende eeuw werden op kosten van de stad kamers voorzien van behangsel, vertrekken
kregen een houten in plaats van een stenen vloer, kamertjes voor de kostleerlingen werden afgebroken,
opnieuw gebouwd en andere kamertjes werden
bijgebouwd. Schoorstenen werden vernieuwd, het
behang in de eetzaal werd vervangen door hout
en deuren werden vernieuwd. Alleen al in 1789 en
1790 werd voor bijna 900 gulden gerepareerd aan
het pand. Kosten noch moeite werden gespaard om
te zorgen voor een goede huisvesting.154
Op het platteland was ook sprake van verbetering van de huisvesting, iets dat voor een deel in
verband staat met de groei van de bevolking. In
1742 werd te Sint Philipsland in opdracht van de
kerkmeesters en met financiële steun van de ambachtsheren een schoollokaal tegen de kerk gebouwd. Dat gebeurde in 1752 ook in ’s-Heerenhoek.
In 1763 werd in Vrouwenpolder geld beschikbaar
gesteld voor de bouw van een nieuw schoolhuis.
De in 1771/1772 gebouwde school te Rengerskerke. Reconstructie
door H. Goedegebure op basis van het bestek.
Colijnsplaat kreeg in 1769 een nieuwe school. Daar

153 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 5050 (12.3, 2.4.1712, 14.1.1741), 5574 (p. 579). ZA, Stad Veere, nr. 19 (8.3.1738). GA Tholen, Stad
Tholen, inv.nrs. 5 (27.6, 4.7.1745), 10 (4.2.1787, 4.4.1790). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nrs. 27 (28.3-29.6.1752), 45 (22.114.2.1783); Stad Brouwershaven, inv.nr. 101 (1783/1784). GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 37 (23.11.1779). GA Tholen, Stad Sint Maartensdijk,
inv.nr. 4 (28.11.1764); Wezenarmbestuur van Sint Maartensdijk, inv.nr. 100 (1763-1765). Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, IX’, 132-133; [de Vos],
‘Over de oude Fransche (kost)school te Zierikzee’; Zuurdeeg, Sint Maartensdijk, 42.
154 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nrs. 1025, 1026.
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werd tegelijk met de bouw van een nieuwe kerk het oude rechtsgebouw tot school verbouwd naar plannen van de Zierikzeese stadsfabriek Johannes van Es. In 1771/1772 verrees in Rengerskerke een school, gebouwd in opdracht van de thesauriers van Zierikzee. In 1776 werd in Kruiningen het schoolhuis aanmerkelijk vergroot.155
Een goede huisvesting van het onderwijs werd gezien als een basisvoorziening. In de Reigersbergsepolder, ingedijkt in 1773, kreeg het daar gestichte dorp de naam Rilland. De ambachtsheren lieten niet
alleen tien huisjes, een herberg, een smidse en een wagenmakerij, maar ook een school en een huis voor de
schoolmeester bouwen. In het naburige Fort Bath, aangelegd als vervanging van de forten Lillo en Liefkenshoek, werd de schoolmeester gehuisvest in de kazerne en later in een barak zonder dat hij huur hoefde te betalen. Dat de daar gemaakte plannen voor de bouw van een school en woning in combinatie met
een kerk, een pastorie en een vergaderkamer voor schepenen geen doorgang vonden, doet weinig af aan
de onderkende noodzaak van huisvesting van de school en de schoolmeester.156
Ook in Staats-Vlaanderen verrezen in de achttiende eeuw nieuwe scholen. De bouw van een schoolhuis in Lamswaarde in het Hulsterambacht werd gevolgd door nieuwe scholen in het Vrije van Sluis te
Cadzand, Retranchement, Schoondijke, Waterlandkerkje en Zuidzande, gefinancierd met gelden van de
geestelijke goederen. In Oostburg vonden aan het
schoolhuis vernieuwingen plaats. De magistraat
van het Hulsterambacht besloot in 1783 voor de
schoolmeester van Hontenisse een nieuwe school
te bouwen in Kloosterzande. Door deze bouwgolf
werd bereikt dat het aantal schoolmeesters op het
platteland in westelijk Staats-Vlaanderen, dat een
schoolhuis tot hun beschikking had, fors hoger
werd. Bovendien werd de toelage voor huisvesting
voor alle schoolmeesters in het Hulsterambacht
verhoogd. Dat een schoolhuis ook in Staats-Vlaanderen tot de voor de hand liggende voorzieningen
De nieuwe school die tussen 1719 en 1732 in Lamswaarde werd gebehoorde, toont Hoofdplaat aan. Na de inpoldebouwd. Reconstructie door H. Goedegebure op basis van het bestek.
ring werd voor de bouw in 1782 het forse bedrag
van zesduizend gulden begroot. De Staten van Zeeland, die dit bedrag ervoor over hadden, zagen de school als een middel tot aanmoediging voor vestiging
in deze nieuwe polder.157
In de achttiende eeuw is ook sprake van vernieuwingen op het gebied van het meubilair. Het bovenblad van de schrijftafels werd, ter wille van een goede schrijfhouding, steeds vaker licht hellend gemaakt.
Dat gebeurde bijvoorbeeld met een van de tafels in de school in Liefkenshoek die tegen de muur stond. Dat
bovenblad werd in 1773 vernieuwd en moest 2,5 duim (6,25 cm.) hellend liggen. Waren aan beide zijden
van de tafel hellende bladen gemaakt, dan was sprake van een dubbele schrijftafel. Ook de lessenaars van
het kantoor van de schoolmeester kregen steeds vaker een schuine stand. Voor kinderen die leerden spel155 ZA, Hervormde gemeente te Vrouwenpolder, inv.nr. 2 (7.8.1763); Handschriftenverzameling, inv.nr. 754 (Kruiningen). GA Noord-Beveland,
Hervormde gemeente te Colijnsplaat, inv.nrs. 2 (7.1, 29.2, 21.10.1768, 26.2.1769), 136; Gemeente Colijnsplaat, inv.nrs. 861, 1088. GA
Tholen, RAZE, inv.nr. 5885d (Sint Philipsland, nr. 49, 6.11.1743). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 1031 (20.8.1771). Kluiver,
‘Het voormalige gemeentehuis te Colijnsplaat’, 75; Raas, ’s-Heerenhoek, 71, 127, 140; Uil, Sint Philipsland, 109; Vogel-Wessels Boer, ‘De
Hervormde kerk van Colijnsplaat’, 14-16.
156 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 12 (4.1.1791); Handschriftenverzameling, inv.nr. 791. NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 283
(11.6, 6, 24, 27, 31.7.1798). Von der Dunk, ‘De stichting van het fort en de kerk van Bath’, 48-57.
157 NA, Raad van State, inv.nrs. 456 (18.4.1764), 1058.1. GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nrs. 40 (23.6.1783), 204 (Bestek Lamswaarde), 841, 845.
ZA, Kerkvoogdij Hervormde gemeente te Oostburg, inv.nr. 67; Hervormde gemeente te Aardenburg, Daniel Sappius, Bestekken, 1749,
1752, 1789. GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1782 (p. 455).
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len en lezen kwamen eveneens banken met lessenaars in gebruik. Dat hield verband met het feit dat het
mogen zitten aan een tafel als een positieve onderscheiding werd ervaren. Ook spellers en lezers wilden
zo’n positie graag verwerven. In Zierikzee werd in 1773 opgemerkt dat vele ouders hun kinderen graag
aan een tafel lieten leren. Ze waren bereid daarvoor meer te betalen. Wie dat er niet voor over had, moest
zijn kind op de bank laten zitten. Hier en daar werd het verhoogde tarief voor zulke lezers, die aan de
schrijftafel werden geplaatst, geformaliseerd. Zij betaalden twee stuivers meer in de maand.158 Zo werd de
eerste stap gezet naar een schoolvertrek met banken en tafels voor alle leerlingen.
Ook de hygiëne kreeg meer aandacht. In 1749 constateerden de Zierikzeese scholarchen dat er erg weinig kinderen waren in de school van Johannes Hoogermole aan de Nieuwe Bogerdstraat. De reden was
de ruimte waarin school werd gehouden. Die stond vol met vaten boter, kaarsen en andere vette waren.
Hoogermole dreef, naast zijn school, een winkel en had klanten tot in Noord- en Zuid-Beveland en Tholen. De overblijvende ruimte was veel te klein. Het ergste was echter de stank die het vertrek geheel ongeschikt maakte. Daarom werd in de concept-ordonnantie op de scholen, die in dat jaar gereed kwam,
opgenomen dat alle schoolmeesters en schoolvrouwen verplicht waren hun scholen schoon te houden.
Tenminste tweemaal per week dienden ze de schoolruimten leeg te halen en te schuren. Vuile lokalen
zorgden voor terugloop van het aantal leerlingen. Aardenburgse ouders wilden in 1755 hun kinderen niet
meer naar de Franse schoolmeester sturen omdat het bij hem vuil was. Daarom liet de kerkenraad van de
Waalse gemeente het pand elke zaterdagmiddag op kosten van de diaconie schoonmaken om zo doende
de ouders weer aan te moedigen hun kinderen erheen te sturen. Ook kinderen die luizen of vlooien hadden, maakten de school onaantrekkelijk.159
In de schoolreglementen van Goes en Veere was de schoolmeesters opgedragen om erop toe te zien
dat de kinderen schoon gewassen in de school moesten komen. Ook op kleine kinderscholen moesten de
kinderen schoon zijn. De matres in de kinderschool in de Oude Kerkstraat te Middelburg was volgens
haar instructie uit 1759 verplicht om tactvol om te gaan met dergelijke kinderen, maar in extreme gevallen
mocht ze zulke leerlingen, ‘zeer met onkruijd beset zijnde’, wegsturen. De schoolmeester van de Kleine
armschool in Middelburg moest vanaf 1772 de president in kennis stellen van kinderen, die, ondanks dat
ze om die reden weggestuurd werden, ‘aanhoudend onzuiver’ bleven. Verdere maatregelen moesten ervoor zorgen dat ‘zindelijke ouders’ niet werden afgeschrikt om hun kinderen naar school te sturen. In
1794 werd besloten om kinderen met ‘quaade zeer’ (favus of tinea - hoofdzeer) aan een aparte tafel of bank
te plaatsen en na te laten gaan of er besmettingsgevaar dreigde. Ook in Vlissingen waren de ouders verplicht om te zorgen dat hun kroost gezuiverd was van ongedierte en dat hun gezichten en handen waren
gewassen. In 1799 werd daaraan toegevoegd dat ze ‘zindelijk gekleed’ en in 1802 dat hun haar gekamd
moest zijn. Ook op het platteland was in de tweede helft van de achttiende eeuw meer zorg voor properheid. Zo moesten de schoolmeesters van Bruinisse en Nieuwerkerk erop toezien dat de leerlingen, die
schoon waren, apart kwamen te zitten van degenen die vuil waren. Bovendien moest hij die laatste vermanen en zo nodig de ouders erover aanspreken. In Nieuwland moest de schoolmeester zorgen voor het
schoonhouden van zijn school opdat de kinderen geen ongedierte kregen.160
Al die maatregelen voor een betere huisvesting, beter meubilair en een goede hygiëne zijn illustraties
van de groeiende aandacht die deze aspecten van het onderwijs in de tweede helft van de achttiende eeuw
kregen. In de antwoorden op de prijsvraag van het Zeeuws Genootschap over de verbetering van het on-

158 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 1190; Gemeente Bruinisse, inv.nr. 1 (30.6.1796). Ouwerkerk, 1796. GA Tholen, Stad Tholen, nr.
7 (28.5.1786). Jansen, ‘Schoolgebouw en schoolvertrek’, 26; Leune, Lillo en Liefkenshoek, 1, 623-624.
159 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 26 (26.2, 10.11.1749); Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3339. De Hullu, ‘Het kerkelijk leven’, 98-99.
160 ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nr. 3 (10, 25.1.1794). Bruinisse, 1763; Goes, 1768; Middelburg, Linnennaai- en kinderschool, 1759; Idem,
Kleine armschool, 1772; Nieuwerkerk, 1767; Nieuwland, 1786; Veere, 1752; Vlissingen, Armschool, 1742; Idem, Instructie schoolvrouwen,
1797; Idem, Schoolreglement, 1799. GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2966 (Reglement, 1802). Met dank aan prof.dr. M.J. van Lieburg.
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derwijs, gepubliceerd in 1782, ging alleen de Middelburgse predikant H.J. Krom daarop in. Hij noemde de
huisvesting als een van de zaken die verbeterd moest worden. Krom vond de schoolvertrekken ‘niet zeer
geschikt’. Volgens hem waren ze te tochtig, onvoldoende hoog, te klein en door het aantal leerlingen te benauwd. Scholen moesten groter en ruimer zijn met voldoende circulatiemogelijkheden.161 De twee andere
bekroonde inzendingen zwegen erover. Het lijkt het erop dat dit voor de auteurs marginale aspecten waren die niet van wezenlijk belang werden geacht voor de verbetering van het onderwijs. De activiteiten van
lokale autoriteiten in de tweede helft van de achttiende eeuw bewijzen dat zij daar anders over dachten.
De inzet voor deze aspecten van het onderwijs in de eerste helft van de negentiende eeuw sloot daarbij aan.
Maar door gebrek aan financiële middelen zou de vernieuwing van schoolgebouwen en de vervanging van
meubilair traag op gang komen.162

5.3

Schooltijden en vakanties

Schooldagen en -uren
Net zoals elders werd ook in Zeeland zes dagen in de week, van maandag tot en met zaterdag, school gehouden. De Zeeuwse schoolorde van 1583 bepaalde dat op twee middagen vrijaf werd gegeven. Had het
aan de Zeeuwse predikanten gelegen, dan was over de invulling van deze twee vrije middagen nog een nadere bepaling gemaakt. In hun concept hadden ze geschreven dat de schoolmeester op deze ‘speeldagen’
zijn scholieren mee moest nemen naar een door de overheid te bepalen plaats opdat hij ze ‘met eenich spel,
dat eerlijck es, oeffenen zal’. In het schoolreglement van Vlissingen uit 1603 lezen we daar nog iets van terug. De schoolmeesters moesten erop letten dat hun leerlingen ‘niet dan in eerlijcke spelen geoeffent ende
geëxerceert werden’.163 Het voorstel van de predikanten werd niet overgenomen in de schoolorde. Daarmee was de invulling van die vrije middagen opengelaten waarmee de Staten de Zeeuwse schoolmeesters
en de schooljeugd twee vrije dagdelen bezorgden.
De Zeeuwse schoolorde liet in het midden welke middagen vrij werden gegeven. In de meeste steden
en dorpen viel de keus op de zaterdag en woensdag, zij het dat op veel plaatsen die laatste vrije middag
pas om drie uur inging. Ook kwam voor dat de leerlingen vrij waren op donderdag- of dinsdagmiddag in
plaats van op woensdag.164 Lokale afwijkingen waren er vooral in een aantal plaatsen op Schouwen-Duiveland. Daar kenden de scholieren alleen een vrije zaterdagmiddag; ook op woensdagmiddag gingen zij
naar school. In andere plaatsen op dit eiland waren de leerlingen de hele zaterdag vrij. Heel bijzonder
was dat niet want dat kwam ook in bijvoorbeeld Groningen voor.165 Ook in weeshuizen waren twee vrije
middagen niet gebruikelijk. Zo waren de wezen in het Armweeshuis in Middelburg, die op de weesschool
zaten, alleen op zaterdagmiddag vrij. Ook vrijdagmorgen hadden de scholieren vrij van school, maar dat
was omdat ze dan onkruid moesten wieden.166
Het schoolreglement van de Staten-Generaal bepaalde voor Staats-Vlaanderen dat de leerlingen op
woensdag- en zaterdagmiddag vrij waren. Met de kanttekening dat in een aantal plaatsen in het westelijk deel van Staats-Vlaanderen de kinderen ook op woensdagmiddag maar niet op zaterdag naar school
gingen zodat, net zoals elders, vijfmaal twee (’s morgens en ’s middags) = tien dagdelen les werd gegeven. Die indeling had als voordeel dat de kinderen in de wintermaanden niet tweemaal voor een halve
Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 8-12, 34-36, 452-454.
Visser, Vernieuwing van het lager onderwijs in Zeeland, 132-136, 253-254.
GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 200. Soetbrood Piccardt, ‘De school en het onderwijs’, 154. Vlissingen, 1603.
In de zeventiende eeuw was op het eiland Tholen de donderdag in plaats van de woensdag de vrije middag; de beide vrije middagen
gingen in vanaf drie uur. In Goes hadden de leerlingen in de zeventiende eeuw op dinsdagmiddag (de marktdag) in plaats van
woensdagmiddag vrij. In Kortgene bleef de doordeweekse vrije middag op donderdag. Deze en volgende gegevens in deze paragraaf
zijn, tenzij anders vermeld, ontleend aan de schoolreglementen.
165 Bottema, Naar school in de Ommelanden, 136 (Schoolreglement, 1772, art. 8).
166 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924.
161
162
163
164
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schooldag door de kou en over bemodderde wegen naar school hoefden te komen. Mogelijk was dat ook
op Schouwen-Duiveland het motief voor deze afwijking maar werd daar elders in Zeeland geen rekening
mee gehouden.167
In de Zeeuwse steden begonnen de scholen tot halverwege de zeventiende eeuw om zeven uur. In de
tweede helft van die eeuw werd om half acht of acht uur begonnen. In de achttiende eeuw schoof dat weer
iets op. Toen werd veelal om half negen of negen uur begonnen. Daarbij werd al vroeg, vanaf de jaren
tachtig en negentig van de zestiende eeuw, onderscheid gemaakt tussen zomer en winter. De genoemde
tijden betroffen die in de zomer. In de winter werd een half uur of een uur later begonnen. Als winterperiode werd aanvankelijk half september tot half maart aangehouden. Dat werd steeds verder ingekort tot
de maanden november tot en met februari. Aansluitend begon de zomertijd.
Op het Zeeuwse platteland werd tot het midden van de zeventiende eeuw meestal om acht uur begonnen, daarna, net zoals in de steden, vrijwel overal om half negen of negen uur. In Staats-Vlaanderen
moest volgens het schoolreglement de school van acht tot elf en van een tot vier uur duren. Alleen in de
zeventiende eeuw werd dat aanvangstijdstip nageleefd want vanaf omstreeks 1700 werd negen uur aangehouden.168 Die opschuiving had een pragmatische achtergrond, die ook gold voor het Zeeuwse platteland.
Om acht uur was het nog te donker en bovendien moest een deel van de kinderen eerst zorgen voor het vee
voordat ze naar school ging.
Vrij algemeen, zowel in de steden als op het platteland, duurde de ochtend op school tot elf uur, ongeacht of het zomer of winter was. Met het opschuiven van het aanvangstijdstip naar half negen of negen
uur schoof de sluiting in de meeste gevallen op naar half twaalf of twaalf uur. De middagpauze duurde
anderhalf of twee uur. De leerlingen, die niet naar huis gingen omdat ze veraf woonden, konden dan hun
meegebrachte boterhammen opeten en wat drinken voor zover ze dat niet bij familie deden. Tijdens de
lessen was het ongebruikelijk om te eten en te drinken. De schoolmeester van de Lutherse gemeente in
Middelburg kreeg in 1783 een reprimande toen bleek dat er ’s middags thee werd gedronken. In de winter
warmden de leerlingen zich tijdens de schoolpauze bij de haard. Regende of sneeuwde het in de stad, dan
konden de leerlingen bij hun meester blijven eten tegen een vergoeding. In de Franse kostschool te Middelburg werd voor een maaltijd, inclusief de wijn, 10 stuivers betaald. In de zomer, als het mooi weer was,
konden ze na het eten gaan spelen of zich op een andere manier vermaken. Zo ging het zoontje van Marinus Elsland, wonend in de Isabellapolder en leerling van de stadsschool in Aardenburg, in 1742 tussen de
middag molenaars (kevers) zoeken op de wallen.169
De meeste scholen begonnen weer om één uur. Vier, eventueel vijf uur, was het gebruikelijke tijdstip
van sluiting. Sommige schoolmeesters lieten de leerlingen in de winter al om drie uur of half vier vertrekken. Om vier uur begon het al te schemeren. Kinderen die veraf woonden, konden op die wijze naar huis
gaan als het nog licht was. Ook waren er leerlingen die weer voor het vee moesten zorgen. Op het platteland werd ten aanzien van het aanvangstijdstip zelden verschil gemaakt tussen leerlingen die in het dorp
en daarbuiten woonden. Zo’n uitzondering is Noordwelle waar de school voor de dorpskinderen om half
negen begon; die van buiten mochten een half uur later komen. Elders moest de schoolmeester zorgen dat
zijn school vroeg openging voor de kinderen van buiten het dorp. In het Schouwse Serooskerke was dat
om acht uur terwijl de school eerst een uur later begon; in Poortvliet en Scherpenisse om zeven uur in de
zomer en om acht uur in de winter.
Als regel was sprake van twee maal drie = zes uur les per schooldag. Omdat de meeste leerlingen op
woensdag- en zaterdagmiddag vrij hadden, kwam het aantal lesuren per week op dertig uur. Niettemin
167 ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 32 (11.6.1772). GA Sluis, Stad Oostburg, inv.nr. 52 (18.1.1712).
168 ZA, Classis Walcheren, inv.nrs. 11 (4.9.1720), 32 (11.6.1772); Hervormde gemeente te Nieuwvliet, inv.nr. 1 (22.6.1699); Hervormde
gemeente te Sas van Gent, nr. 511 (8.12.1782). Caland, Hervormde Gemeente Sas van Gent, 76; Leune, Lillo en Liefkenshoek, 1, 618 (art. 3).
169 ZA, Lutherse gemeente te Middelburg, inv.nr. 11 (5, 9.5.1783). GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 9 (9.7.1742).
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waren in de Zeeuwse steden in de achttiende eeuw verschillen zoals de onderstaande tabel laat zien.
Tabel 4: Schooltijden van de Nederduitse en Franse scholen in de Zeeuwse steden in de achttiende eeuw.
Stad
Middelburg
Zierikzee
Goes
Tholen
Veere
Vlissingen**
*
**

Schooltijden
9.00-11.30, 1.30-4.00 uur
8.30/9.00-12.00, 1.30-4.00 uur
9.00-11.30, 1.00-4.00 uur
9.00-11.30, 1.00-4.00 uur
8.30/9.00-11.30, 1.00/1.30-4.00 uur
9.00-11.30, 1.00-4.00 uur

Per dag
5 uur
6 / 5½ uur
5½ uur
5½ uur
6 / 5 uur
5½

Per week*
26 uur
32 / 30½ uur
31 uur
31 uur
31 / 25 uur
28½ uur

Van het aantal lesuren zijn afgetrokken de vrije uren op woensdag- en zaterdagmiddag.
Vlissingen, 1792. In 1742 was het aantal 6½/6 uur en in 1799 6/5½ uur.

De dertigurige schoolweek op het platteland werd het trouwst nageleefd op het platteland van Tholen en
in de meeste dorpen op Walcheren. Elders waren er afwijkingen. Dat werd veroorzaakt door het feit dat
niet om 12 en 4 uur werd gestopt maar een half uur eerder waardoor het totaal op 25 uur uitkwam. Ook
kwam voor dat alleen ’s morgens de lessen een half uur eerder werden beëindigd. Het omgekeerde, een
half uur extra, kwam nauwelijks voor.
De schoolweek van dertig uur of een aantal dat daar dicht bij in de buurt kwam, was een teruggang.
Het opschuiven van het aanvangstijdstip van zeven naar acht uur en later werd namelijk niet volledig
gecompenseerd. Tot tegen het midden van de zeventiende eeuw werd in de Zeeuwse steden in de zomer
in totaal meestal acht uur per dag les gegeven en in de winter zes uur. Opvallend vroeg werd in Sint Maartensdijk begonnen waar in 1610 werd bepaald dat de school in de zomer om zes uur startte. Vanwege dit
vroege tijdstip werd er om acht uur een pauze van een half uur ingelast om een boterham te eten.170 Het
lijkt erop, maar de gegevens zijn fragmentarisch, dat tot het midden van de zeventiende eeuw op het platteland de schooldag zes of zeven uur telde.171 Is dat juist, dan ligt de conclusie voor de hand dat de stedelijke lesuren synchroon gingen lopen met die van het platteland.
Klachten over het niet nakomen van de lestijden waren zeldzaam. Schoolmeester Logier Claijssen in
Breskens werd herhaaldelijk vermaand omdat hij zowel ’s morgens als ’s middags te vroeg stopte. Uiteindelijk leidde dat in 1630 tot zijn ontslag. Schoolmeester Cornelis Visser in Terneuzen kreeg van zijn stadsbestuur in 1709 de aanzegging zich voortaan stipt te houden aan de schooluren en daartoe een uurglas
(zandloper) aan te schaffen. Om tijdig in school te zijn, konden de kinderen zich, als er thuis geen uurwerk
was, richten naar de wijzers op de torens en naar het slaan van de klok. In vrijwel alle kerktorens en in de
steden ook in de stadhuistorens waren uurwerken geplaatst. Waar dat niet het geval was, luidde de schoolmeester de klok om het begin van de school aan te kondigen.172
Schoolhouden op alle werkdagen, lestijden van tweemaal drie uur per dag en twee vrije middagen
sloten aan bij hetgeen elders gebruikelijk was. Zoals in Utrecht, Holland, Gelderland en Groningen, maar
daar werd langer vastgehouden aan een vroeg tijdstip om te beginnen en aan zomer- en wintertijden. Dat
de Latijnse scholen een uitzondering vormden door in de achttiende eeuw vroege tijdstippen aan te blijven houden, zoals in Utrecht het geval was, gaat voor Zeeland maar ten dele op.173 De meeste begonnen,
net zoals andere scholen, om half negen of negen uur. In Middelburg daarentegen werd in de zomer aan
170 GA Tholen, Stad Sint Maartensdijk, inv.nr. 1a (6.8.1610). In het reglement uit 1688 is sprake van de gebruikelijke tijdstippen: 8-11 en 1-4
uur.
171 In 1604 wordt in Grijpskerke zes uur opgegeven en in 1619 en 1651 zeven uur in de winter en zes uur in de zomer. In Scherpenisse (1650)
en Groede (1622 en 1627) was dat zes uur. Overige cijfers van voor 1650 zijn niet voorhanden.
172 ZA, Hervormde gemeente te Breskens, inv.nr. 1 (11.2, 25.11.1629, 29.7.1630). GA Terneuzen, Stad Terneuzen, inv.nr. 16 (19.8.1709).
173 Boekholt, Het lager onderwijs in Gelderland, 24-25; De Booy, Weldaet der scholen, 31, 261-263; De Booy, Kweekhoven der wijsheid, 31;
Bottema, Naar school in de Ommelanden, 52, 134, 136; Esseboom, Onderwysinghe der jeught, 34-36.
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acht uur vastgehouden. Het lijkt erop dat in Zeeland en Staats-Vlaanderen meer rekening werd gehouden
met de bevolking voor het inschakelen van de jeugd bij allerlei klusjes. Dat kwam het handigst uit, naast
het voordeel van vaste tijdstippen, om als schooltijd negen tot vier uur aan te houden, zoals in de tweede
helft van de achttiende eeuw gebruikelijk was.

Begin en einde van de schooldag
De school begon en eindigde ’s morgens en ‘s middags met gebed. Daarvoor werden bij het begin van de
ochtend het morgengebed, aan het eind het gebed voor het eten, bij het begin van de middag het gebed
na het eten en bij het uitgaan van de school het avondgebed gebruikt zoals die achter in de psalmboeken
waren opgenomen, ABC-boeken of ook wel achter in de Bijbel en die een onderdeel vormden van de christelijke gebeden.
In de Zeeuwse schoolorde van 1583 was bepaald dat deze gebeden, die uit het hoofd moesten worden
geleerd, door de schoolkinderen om beurten moesten worden opgezegd. Ze moesten dat knielend doen.
Het is de vraag of deze laatste bepaling veel in de praktijk is gebracht. Allereerst moet worden opgemerkt
dat de Zeeuwse Staten in de schoolorde vooral bestaande gebruiken wilden vastleggen. In het concept, dat
de basis vormde voor het plakkaat, komt de bepaling over het knielend bidden niet voor. De passage is in
het laatste stadium ingevoegd. In het eerstvolgende schoolreglement, de schoolordonnantie van Middelburg uit 1591, werd volstaan met het vermelden dat de schooldag met gebed moest beginnen en eindigen.
Een bepaling dat dit knielend moest gebeuren ontbrak. Wel sloot de bepaling aan bij het gebruik om tijdens het bidden in de kerkdiensten te knielen. Meester Valcooch vermeldt in zijn Regel der Duytsche schoolmeesters dat kinderen in de kerk moeten knielen als er gebeden wordt. De schoolmeester van Nieuwerkerk
kreeg in 1633 van de classikale visitatoren Godefridus Udemans en Johannes van Heijst opdracht om de
leerlingen de geleerde gebeden met gebogen knieën en opgeheven handen te laten opzeggen. Afgezien
van deze vermeldingen lijkt het onwaarschijnlijk dat dit een algemeen gebruik werd. Koelman klaagde in
zijn Pointen van Nodige Reformatie, verschenen in 1678, dan ook over het achterwege laten van dit knielend
bidden.174 De conclusie is dat het de bedoeling is geweest om knielend te bidden, maar dat dit vermoedelijk niet of nauwelijks ingang vond. Ook in de kerkdiensten verdween het gebruik na de jaren dertig van
de zeventiende eeuw omdat dit te veel associaties wekte met het rooms-katholieke gebruik. Om diezelfde
reden werd het knielen van de kinderen voor hun schoolmeester als ongepast ervaren.175
Het bidden werd ‘met luyder stemme’ gedaan. Dat dit door de leerlingen om beurten werd gedaan,
zoals de Zeeuwse schoolorde voorschreef, werd wel gepraktiseerd maar bleef geen algemeen gebruik. In
de schoolreglementen van Middelburg (1591) en Veere (1612) werd het opgedragen aan de schoolmeesters
en schoolvrouwen. In Vlissingen (1603) moest de schoolmeester samen met de leerlingen bidden. In Zierikzee en later ook in Veere mochten de oudste en bekwaamste leerlingen bidden. In Goes en Tholen ontstond een mengvorm. Daar deed de schoolmeester het gebed of hij mocht dat laten doen door een van de
leerlingen. Ook in Middelburg en Vlissingen was dat in de achttiende eeuw het geval.
In de weeshuizen was de binnenvader belast met het bidden. Was er een schoolmeester, zoals in het
Armweeshuis te Middelburg, dan sprak deze bij het begin en het einde een vrij gebed uit of maakte van
een formulier gebruik. Op de Latijnse scholen werd eveneens met gebed begonnen. Veelal werd daarvoor
het formulier gebruikt dat voorin de Grammatica van Vossius stond. In Vlissingen bad de rector in het
Grieks en de conrector in het Latijn. In Veere en Zierikzee werd het gebed beurtelings door de leerlingen

174 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Nieuwerkerk, inv.nr. 3 (25.7.1633). Westerhof, ‘Nieuwerkerkse schoolmeesters’, nr. 20,
3; De Planque, Valcooch’s Regel der Duytsche schoolmeesters, 183; Eubulus [Koelman], De pointen van Nodige Reformatie, 65, 185-186.
175 Bergsma, ‘Zij preekten voor doven. De Reformatie in Drenthe’, 124; Schotel, De openbare eeredienst der Nederl. Hervormde Kerk, 341; Van
Veen, ‘De godsdienstoefeningen der gereformeerden’, 27-28; Ypeij en Dermout, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, 508-509.
Zie ook: Van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, 173.

5 HET ONDERWIJS

449

Het uitgaan van de school in Oosterland, door Cornelis Pronk, 1745. In het deurgat van de school, rechts van de toren, kijkt de schoolmeester toe
(GA Schouwen-Duiveland, THA 1015).

gedaan. Dat was ook het geval in Middelburg waar gebeden werd in het Latijn of in het Grieks. In Zierikzee werd zowel bij het begin als het einde van de schooldag door leerlingen een hoofdstuk uit de Bijbel
gelezen. Ook in de Franse scholen werd begonnen en geëindigd met gebed. In Vlissingen spraken leerlingen uit de tweede of derde klas een formuliergebed in het Frans uit. Ondeugende leerlingen werden
daarvan uitgesloten. Het lezen van een hoofdstuk uit de Bijbel was iets voor de oudere jeugd, zoals in de
Linnennaaischool te Middelburg. De matres deed dat zowel ’s morgens als ’s middags bij het begin maar
kon dat ook vragen aan een leerlinge.
Het educatieve element in het laten bidden is ongetwijfeld de aanleiding geweest om de leerlingen
daarbij in te schakelen. Het leerde hen vrijmoedig te zijn om voor te gaan in het gebed. Aan de andere kant
school het gevaar dat dit oneerbiedig kon zijn. De accentuering van het ene of het andere element is er
waarschijnlijk de oorzaak van geweest dat op verschillende wijze met het gebed werd omgegaan zoals we
in de Zeeuwse steden zagen. Dat is ook op het Zeeuwse platteland te zien. Het uitsluitend door leerlingen
om beurten bidden kwam in de achttiende eeuw minder voor. Vaker deed de schoolmeester het gebed of
droeg dat beurtelings op aan een van de oudste en bekwaamste leerlingen. Nog vaker kwam voor dat het
gebed voorbehouden was aan de schoolmeester.
Dat dit laatste het meeste voorkwam was vanwege een kentering die waarneembaar is vanaf halverwege de achttiende eeuw. Het openbare bidden door kinderen werd niet meer gepast geacht. In ’s-Gravenpolder werd in 1744 vastgelegd dat het bidden voorbehouden was aan de schoolmeester terwijl hij
vier jaar eerder de leerlingen nog mocht inschakelen. Diezelfde verandering zien we ook in Nieuwerkerk,
Gapinge en Zonnemaire in respectievelijk 1767, 1774 en 1789. De kerkenraden en vooral de predikanten,
die nog altijd een dominerende invloed hadden op het plattelandsonderwijs, wijzigden de regels steeds
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vaker in het bidden door de meester omdat het ging om een ‘plegtig werk’ dat op die wijze tot ‘meerder
stichting’ moest leiden.176 De situatie in Staats-Vlaanderen is minder duidelijk. Het schoolreglement van
de Staten-Generaal schreef weliswaar voor dat er gebeden moest worden maar niet door wie. In ieder geval
kwam het bidden door leerlingen ook daar voor en wellicht moeten we dezelfde ontwikkelingen als in
Zeeland vermoeden.177
Of elders identieke ontwikkelingen zijn te onderkennen is onduidelijk. Tot dusverre was er nauwelijks aandacht voor. Wellicht is onvoldoende onderkend dat het gebed meer was dan het markeren van het
begin en einde van de lessen. Het was een geïntegreerd onderdeel van het leerproces. Als een van de leerlingen het gebed uitsprak, moesten de andere kinderen ook mee bidden ‘sonder geluyt te maken, stillekens
naervolgende’. Dat de bekwaamste leerlingen door de schoolmeester werden uitverkoren om het gebed
uit te spreken, droeg bij aan de prestaties. In Kortgene mochten de beste schrijver en lezer dat beurtelings
doen. Op die wijze werd het een eer om te mogen bidden. Op het eind van de achttiende eeuw kwamen
ook de ‘braafste’ leerlingen daarvoor in aanmerking zoals in Vlissingen. Ook al werd minder ruimte gelaten voor het bidden door leerlingen, dan nog bleef het educatieve element behouden. Zoals we nog nader
zullen zien, moesten de leerlingen verschillende gebeden leren. Elke dag opnieuw leerden ze hoe zij dat
gebed moesten uitspreken. Daarom werd de schoolmeesters en schoolvrouwen op het hart gebonden zodanig te bidden dat dit ‘met vereyschte eerbied en ontsag voor ’t Opperweesen geschiede en aangehoord
werde; opdat alzoo de jeugd tot de vreese des Heeren, het beginsel van alle Wysheyd, opgeleyd worden’.178
Het morgen- en avondgebed en het gebed voor en na het eten werd in de eerste helft van de achttiende
eeuw minder gepast gevonden vooral door de kerkelijke autoriteiten omdat deze niets bevatten in rechtstreekse relatie met de school. Bovendien waren vooral de eerste twee aan de lange kant. Het leren bleef
weliswaar in gebruik en ook het bidden ervan maar in toenemende mate werd het op andere wijze vorm
gegeven. Zo werd een vrij gebed door de schoolmeester op prijs gesteld. Dat was geen algemeen gedeelde
opinie. Daarom werden speciale formulieren voor het bidden vervaardigd die door scholarchen of predikanten aan de onderwijsgevenden ter hand werden gesteld, zoals in Veere, Nieuwerkerk en Zierikzee. Een
voorbeeld daarvan is het volgende gebed dat in 1739 ontworpen werd door de predikant van Oosterland en
dat, met andere gebeden, na goedkeuring door het collegium qualificatum werd gedrukt en verkocht.179
Formulier voor het gebed bij het afsluiten van de morgen:
Ô Barmhartige Vader, gij hebt ons wederom desen morgenstond blijken willen geven van Uwe liefde tot ons, dewijl Gij zoo
ongestoort ons hebt laten onderwijsen in de dingen, die wij tot een grondslag van een vaster gebouw moeten weten. Wij
danken U van harten dat gij onsen leermeester daartoe genade verleend hebt en ons leergierigheijt. Wij bidden dat Gij niet wild
aflaten maar steeds ons nog al meerder blijken van Uwe gunste doen genieten, en noyd Uwen Heilige Geest van ons weeren,
maar die laten sijn onsen inwoonder en leijdsman opdat de vreese des Heeren het beginsel zij van onse wijsheijt.
Terwijl wij nu van onder oog onses leermeesters sullen gaan, bewaar ons voor alle ongemakken, listen des satans, maar wees
ons een vuurige muur van rontsomme opdat we, schoon eenige uytspanning krijgende, evenwel allermeest mogen geset
weesen om te leeren van daartoe ons wederom vroegtijdig te school mogen begeven om onderwesen te werden na ons
bequaamheden en vermogens en dus alsints te sijn tot prijs der heerlijkheijt Uwer genade. Verhoort ons om Jezus wil die gij
altijd hoort. Onze Vader etc.

De burgerlijke en kerkelijke autoriteiten bleven nauwlettend toezicht houden welke gebeden gebruikt
werden. De Franse schoolmeester in Vlissingen moest in 1754 de te gebruiken formulieren voor de gebeden ter goedkeuring voorleggen aan de scholarchen. In Dreischor moest de schoolmeester in 1797 de
176 Zonnemaire, 1789; Ellemeet, 1782.
177 Bidden door leerlingen: ZA, Hervormde gemeente te Hoek, inv.nr. 2 (15.2.1703). GA Sluis, Stad Oostburg, inv.nr. 52 (7.9.1722). In Biervliet
werd in 1799 het bidden opgedragen aan de schoolmeester. ZA, Hervormde gemeente te Biervliet, inv.nr. 3 (23.4.1799).
178 Goes, 1655; Zierikzee, 1773.
179 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Oosterland, inv.nr. 2 (30.3.1739).
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formulieren van de gebeden laten lezen door de predikant. In Nieuwland werd daarentegen de keus in
1799 aan de meester overgelaten. Het opstellen van eigentijdse schoolgebeden gebeurde ook in de plaatsen waar de leerlingen het gebed deden, zoals in Vlissingen in 1799.
Tijdens het bidden en ook onder het lezen uit de Bijbel namen de jongens, net zoals de schoolmeester,
hun hoeden af. Alleen bij extreme kou mochten de scholieren toestemming vragen die op te houden. Vanaf het midden van de achttiende eeuw kwam het staande uitspreken van het gebed in gebruik. Niet alleen
de schoolmeester of een van de oudste en bekwaamste leerlingen sprak het gebed staande uit, ook de andere kinderen gingen staan. Ook moest het opzeggen van het gebed eerbiedig en langzaam gebeuren. Het
zijn uitingen van het benadrukken van persoonlijke vroomheid.
In de antwoorden op de prijsvraag van het Zeeuws Genootschap kreeg het bidden weinig aandacht.
Krom gaf aan dat het beste door de oudste scholier een beknopt gebed kon worden uitgesproken. Een
andere leerling kon bij het uitgaan het Onze Vader bidden. Een anonieme inzender hekelde de wijze van
bidden op de kleine kinderscholen. De kritiek betrof vooral de ‘teemenden trant’, die oneerbiedig was en
de spot opwekte. De vroegere Goese predikant IJsbrand van Hamelsveld hekelde daarnaast de zingende
toon waarop het Onze Vader, de Geloofsartikelen en de catechisatievraagjes werden opgezegd en nagezongen. De ‘lymigen schooldreun’, die de schoolmeesters de leerlingen aanleerden, werd een gevleugeld
gezegde.180
’s Morgens, na het gebed, werden de boeken, het papier, de pennen en de inkt tevoorschijn gehaald
zodat de leerlingen aan de slag konden gaan. Aan het eind van de schooldag werd alles weer opgeborgen.
Om een ordelijk verloop van het uitgaan van de school te bewerkstelligen, was bepaald dat bij het uitgaan
degenen die rekenden het eerste mochten vertrekken, zoals in Ouwerkerk en Ritthem. In Vlissingen waren dat de schrijvers en de rekenaars.181

Absentie
De schoolmeester moest bij het begin van de school nagaan wie afwezig waren. Laatkomers werden vermaand en kregen zo nodig straf. De meester diende bij de ouders of degenen bij wie het kind woonde navraag te doen naar de reden van de absentie. Zo was het vastgelegd in de Zeeuwse schoolorde van 1583, een
bepaling die in lokale schoolreglementen werd overgenomen. In het Zierikzeese schoolreglement werd
eraan toegevoegd dat de schoolmeester de controle moest uitvoeren aan de hand van zijn register met de
namen van de leerlingen. In Goes en elders moest de schoolmeester de absenten noteren. Ook in de Latijnse scholen was dat het geval. In 1698 werd in Middelburg in elke klas een van de leerlingen als ‘observator’
aangesteld, die de ‘serovenientes’ (laatkomers) moest noteren.182
In het straffen van laatkomers waren de schoolmeesters meestal vrij. Slechts hier en daar werden daarover bepalingen gemaakt. De straf kon zijn dat zij net zo lang in school moesten blijven als zij te laat
waren gekomen. In plaats van op hun gewone plaats moesten zij achteraan zitten. Bij absentie hoefde de
meester geen korting te geven op het schoolgeld tenzij sprake was van ziekte of ‘onstuimig weer’ waardoor de schoolgang was belet. Bleven kinderen een of meer dagen weg dan moesten zij door middel van
een briefje van hun ouders aantonen dat die toestemming hadden gegeven. Konden zij dat niet, dan moesten de spijbelaars worden gestraft. In de Latijnse scholen kregen laatkomers strafpunten die van invloed
waren op hun plaats in de klas en de overgang naar een hogere klas.
In de tweede helft van de achttiende eeuw is sprake van een toenemende absentie. Daarop wijzen bepalingen in de schoolreglementen die op dit punt werden aangescherpt. Zoals in 1768 in Goes waar werd

180 Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 44-45, 397-399; Van Hamelsveld, Zedelyke toestand, 210-211.
181 De Meij, Ritthem, 113.
182 Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 419.

452

DE SCHOLEN SYN PLANTHOVEN VAN DE GEMEENTE

bepaald dat op elke schooldag, zowel ’s morgens als ’s middags, een van de oudste scholieren de lijst van
leerlingen moest oplezen om de absenten te kunnen aantekenen. Dit oplezen gebeurde elders door de
schoolmeester zelf. Om laatkomers enig respijt te geven, werd hier en daar vastgelegd dat dit oplezen een
half uur na het begin moest geschieden. Een bewijs van ouderlijke toestemming moest de schoolmeester
hebben als kinderen voortijdig weg wilden. In 1773 werd in Zierikzee bovendien besloten dat indien uit
het ingestelde onderzoek bleek dat de reden van de absentie in het kind was gelegen, hij of zij een hele dag
in school moest blijven. Was de afwezigheid door het toedoen van de ouders dan moest de schoolmeester
of schoolvrouw hen vragen dat tegen te gaan, desnoods tot driemaal toe. Was daarna nog geen verandering gekomen, dan moesten scholarchen daarvan op de hoogte worden gesteld, die naar bevind van zaken
konden handelen. In Oosterland leverde de schoolmeester vanaf 1791 elke zaterdag de lijst van absente
leerlingen in bij de baljuw of, bij diens afwezigheid, bij de predikant. Daarop moest hij ook degenen vermelden die te laat kwamen of een halve dag wegbleven.
De aangescherpte regels konden niet verhinderen dat schoolmeesters weinig konden doen als ouders
hun kinderen toch thuishielden. Bij gebrek aan een schoolplicht moest gekozen worden voor morele
straffen. In Veere klaagden in 1770 enkele schoolhouders dat er ouders waren die ‘onder frivole voorwendsels’ hun kinderen niet naar school stuurden. De scholarchen gaven daarop ten aanhore van de aanwezige
leerlingen de schoolmeester opdracht om de namen van zulke kinderen op te schrijven met als doel zulke
leerlingen uit te sluiten van de uit te reiken schoolprijzen.183

Vakanties
Alleen met de kerkelijke feestdagen, op nieuwjaarsdag en de jaarlijkse biddag werd vrij gegeven. In de
steden steeg het aantal vrije dagen. Zoals in Goes waar de leerlingen in de zeventiende eeuw met Pasen,
Pinksteren en Kerst twee dagen vrij hadden. In de achttiende eeuw werd dit uitgebreid tot drie dagen. De
scholieren hadden ruim een week vrij tijdens de jaarmarkt en op de eerste drie dinsdagen in november
wanneer er beestenmarkt was. In 1797 werden de vrije dagen met Pasen en Pinksteren uitgebreid tot een
week. In andere steden werd dit patroon gevolgd met lokale afwijkingen. De vakanties hadden een verplichtend karakter. In 1676 vermaande schoolmeester Abraham Cuylenburg zijn leerlingen om op Eerste
Kerstdag naar school te komen. Hij was een sympathisant van de Sluise predikant Jacobus Koelman, die
het niet-vieren van de kerkelijke feestdagen tot een van zijn actiepunten had gemaakt. Cuylenburg was
uit Sluis afkomstig. Een delegatie van de kerkenraad wist Cuylenburg over te halen zich te houden aan het
schoolreglement.184
Deze stedelijke gewoonten werden op het platteland nagevolgd en ook daar is vanaf de tweede helft van
de achttiende eeuw een uitbreiding van het aantal vrije dagen op te merken. Zo hadden de kinderen van
Haamstede aanvankelijk met Kerst, Pasen en Pinksteren twee of drie dagen vrij. In 1765 werd dit uitgebreid
tot de hele week. De kinderen hadden ook een week vrij tijdens de jaarmarkt. Lokale verschillen bleven
bestaan. Zo kregen de leerlingen in Westkapelle en Colijnsplaat niet meer dan drie dagen vrij tijdens deze
kerkelijke feesten. Datzelfde was het geval in Nieuwland, maar daar kregen de scholieren ook met Nieuwjaar drie dagen vrijaf. In Kloetinge was het aantal vrije dagen echter beperkt tot twee dagen met Pasen,
Pinksteren en Kerst. De kinderen kregen echter met de Goese jaarmarkt een hele week vrij. In Oosterland
werd in 1791 vastgelegd dat de kinderen behalve in de weken van Kerst, Pasen, Pinksteren en de kermis ook
vrijaf hadden in de tweede helft van augustus en de eerste helft van september. De uitbreiding had te maken met de pogingen om de zomerstop, die algemeen was op het platteland, zo kort mogelijk te laten zijn.

183 ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (2.10.1770).
184 GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 158 (15.4, 13, 27.5.1797). Uil, ‘De Nadere Reformatie en het onderwijs in Zeeland’, 14-16. Zie ook: ENR, I, 204206.
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In het schoolreglement voor Staats-Vlaanderen was bepaald dat twee weken vrij mocht worden gegeven. Extra vrije dagen mochten niet worden gegeven en zeker niet op ‘Paapsche Feestdaagen’, zo hadden
de Staten-Generaal bepaald. Een specificatie ontbrak zodat de schoolmeesters die twee weken naar eigen
inzicht konden bepalen. Overigens schroomden de stadsbesturen niet de Haagse regels naast zich neer te
leggen. In Hulst maakte de magistraat in 1708 een nadere bepaling over de ‘speeldagen of vacantiën’ op
verzoek van de schoolmeesters. Met Kerst kregen de kinderen drie dagen vrij, met Pasen en Pinksteren de
hele week en verder tijdens de meimarkt en de oogstmarkt elk een dag. Een extra vakantieweek kwam
voor als de meester ver wegging.185
Op de Franse en Latijnse scholen waren de vakanties ruimer in verband met de kostleerlingen die zo
doende de gelegenheid werd geboden naar huis te gaan. Op de Franse kostschool voor jongens in Middelburg waren de vakanties in 1764 van zaterdag voor Pasen en Pinksteren tot en met donderdag. Verder
waren ze in de zomer vier weken vrij vanaf de eerste kermisdag en vanaf de eerste kerstdag tot en met
maandag of donderdag in het nieuwe jaar. In Goes begon de vakantie op de Franse kostschool voor meisjes
met Pinksteren en duurde vier weken. Het reglement van 1767 gaf aan dat juffrouwen, die niet naar huis
gingen, in school mochten blijven zonder dat dit iets extra’s kostte. De vakanties op de Franse kostschool
voor jongens waren gelijk aan die van de Nederduitse scholen. De schoolmeester mocht met toestemming
van de scholarchen meer vakanties geven. In Vlissingen hadden de leerlingen van de Franse kostschool
voor jongens vrij met Pasen en Pinksteren vanaf de zaterdag ervoor tot en met woensdag. Ook tijdens de
kermisweek hadden ze vrijaf. In deze school was de zomervakantie vier weken lang. In 1799 werd dit ingekort tot twee weken, daarentegen werden de vakanties met de Kerst, Pasen en Pinksteren van drie dagen
uitgebreid tot een week.186
Ook op de Latijnse scholen sloten de vakanties in grote lijnen op elkaar aan. In die van Middelburg
werd de grote vakantie ingeluid door de kermis of jaarmarkt en duurde drie weken. In de winter was er
twee weken vakantie vanaf de week waarin Kerst viel. Ten slotte hadden de leerlingen een week vrij na
Pasen en Pinksteren. In Zierikzee duurden de Paas-, Pinkster- en Kerstvakanties ieder acht dagen. De grote
vakantie in augustus en de eerste helft van september, waarin de kermis viel, was vijf of zes weken lang.
Voor de leerlingen van de Latijnse school in Goes duurde de Paasvakantie en die rond de kermis elk drie
weken. Met Pinksteren en Kerst hadden de leerlingen van de Latijnse school een week vrij. In de achttiende eeuw waren die vakanties korter en hadden de scholieren zes weken vakantie in de zomer. Opdat ‘die
tijt niet al te ledigh’ werd doorgebracht, kregen de leerlingen in Zierikzee huiswerk mee. Soms waren er
nog wel eens extra vrije middagen. In Middelburg en Vlissingen hadden de leerlingen bijvoorbeeld een
vrije middag na het betalen van het schoolgeld. Een halve of hele ‘speeldag’ werd ook gegeven na het periodieke bezoek van de curatoren of scholarchen, zoals ook bij andere scholen voorkwam. Op de Latijnse
school in Middelburg hadden de leerlingen elke maand bij het veranderen van hun zitplaatsen een vrije
vrijdagmiddag. In Vlissingen kregen de leerlingen ook vrij bij de komst van een nieuwe leerling.187

Sluiting in de zomer
Bij het naderen van de zomer verliet, vooral op het platteland, het grootste deel van de jeugd de schoolbanken om pas in het najaar terug te komen. De schoolkinderen hielpen bij het werk op het land zoals het
zaaien van peulvruchten en het wieden van onkruid. Ze pasten op de koeien in de weilanden en waren een
welkome hulp bij het binnenhalen van de oogst wanneer veel handen nodig waren. De sluiting in de zo-

185 GA Hulst, Stad Hulst, nr. 4 (6.4.1708). ZA, Hervormde gemeente te Sas van Gent, nr. 511 (21.3.1776). Brand, Hulst, 307-308.
186 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924. GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 34 (14.11.1767). GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2930
(30.11.1784), 2931 (25.11.1799).
187 ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (10.10.1753, 9.1.1754, e.v.), 1767 (27.6.1753). Naamwyzer der stad Goes, 19; Römer, ‘De Latijnsche School
te Goes’, 106.
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mer was voor de ouders en hun kinderen vanzelfsprekend. De lange zomerstop had als belangrijk nadeel
dat de leerlingen veel vergaten van wat ze hadden geleerd.188 Daarom hebben de burgerlijke en kerkelijke
overheden zich op allerlei manieren beijverd om de scholen zo snel mogelijk weer geopend te krijgen of,
nog liever, ook in de zomerperiode onderwijs te laten geven.
Telkens weer bleek hoe moeilijk het was om de scholen een heel jaar open te houden. Door de kerkenraad van Haamstede en Burgh was daartoe in 1656 besloten naar aanleiding van een visitatie door de classis. De schoolmeesters van beide dorpen verzetten zich ertegen. Bij herhaling hadden ze dit geprobeerd
maar de ouders weigerden hun kinderen te sturen. Niettemin waren ze bereid later te stoppen en eerder te
beginnen. Veel effect lijkt dit niet te hebben gehad want enkele jaren later startten de scholen weer in september zoals voorheen.189 De autoriteiten grepen naar het beproefde middel van de reglementering. Omdat de Zeeuwse schoolorde uit 1583 niets over de zomerstop bevatte, werden bepalingen opgenomen in
lokale reglementen. Ook in het schoolreglement van de Staten-Generaal uit 1655 werd dat gedaan. Daarin
stond dat er ‘soo wel des Somers als des Winters, alwaer het oock, dat ‘er weynigh Kinderen quamen’ les
moest worden gegeven. Maar zowel in Staats-Vlaanderen als in Zeeland was de praktijk weerbarstig.
In het oudst bekende Zeeuwse dorpsreglement, dat van Grijpskerke uit 1612, komt over het openhouden van de school geen bepaling voor. Maar in dat van 1619 werd de schoolmeester opgedragen om het
gehele jaar onderwijs te geven. De maatregel lijkt niet het bedoelde effect te hebben gehad. Het feit dat hij
in 1651 verplicht werd de schoolregels, waaronder die over het openhouden, te ondertekenen wegens zijn
‘slecht en verswijmich schoolhouden’ is veelzeggend. Slechts stap voor stap was verbetering te bereiken.
In Hoek kreeg de schoolmeester in 1606 opdracht om zijn school te heropenen op 15 oktober in plaats van
met november wat daar gebruikelijk was. Vijf jaar later moest hij op 1 oktober beginnen. In 1703 werd de
schoolmeester verplicht het hele jaar school te houden, maar daarvan kwam niets terecht. In 1752 werd
het begin van het schooljaar nader bepaald op de vierde maandag in september mits er kinderen waren. In
1772 werd die laatste toevoeging geschrapt.190
Aanvankelijk werd aan de schoolmeesters overgelaten om hun scholen te sluiten. Een eerste stap was
hen te verplichten om daarvoor toestemming te vragen. Dat moesten zij doen bij de ambachtsheer, de
schout of de predikant, die daarover in overleg een besluit namen, of bij de kerkenraad, de magistraat of
het collegium qualificatum, zoals in diverse schoolreglementen was vastgelegd. Als een jaar rond geen onderwijs kon worden gegeven, was een volgende stap het vastleggen wanneer de schoolmeester zijn school
moest heropenen. Daarom begon het schoolreglement van Zonnemaire uit 1660 als volgt: ‘Alhoewel te
wenschen waere dat het geheele jaer door schoole konde gehouden werden, soo wert verstaen (omdat sulx
niet practicabel en is) dat de schole sal werden aengevangen den 1 october’.
Kerkenraden probeerden de scholen langer open te houden door enerzijds de sluiting van de school
op te schuiven van februari naar maart of april, eventueel mei, en anderzijds de start van de scholen te
vervroegen van november naar oktober of september. Zij deden dat door het aantal maanden waarin de
school open moest zijn, voor te schrijven. In Sint Laurens kreeg schoolmeester Pieter Moreel bij zijn aanstelling in 1640 opdracht om de school elf maanden geopend te houden. Niettemin moest de kerkenraad
in 1647 aan een van zijn opvolgers, Abraham van Merris, toestemming geven om zijn school te sluiten
omdat hij eind mei van dat jaar bijna geen scholieren meer had. Kerkenraden probeerden het openhouden
aantrekkelijk te maken door de schoolmeester een premie te geven. In het geval van Sint Laurens kreeg de
schoolmeester 18 gulden als hij zijn school tenminste acht maanden open hield. In 1749 besloot het colle-

188 ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 388 (14.5.1675); Hervormde gemeente te Sint Anna ter Muiden, inv.nr. 3 (6.7.1766). Van Cruyningen,
‘Vrouwenarbeid in de Zeeuwse landbouw’, 54-55.
189 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Haamstede (en Burgh), inv.nr. 41 (22.5.1656, 9.9.1659).
190 ZA, Retroacta Burgerlijke stand, inv.nr. 215c, Acta kerkenraad Grijpskerke (22.7.1651); Hervormde gemeente te Hoek, inv.nrs. 1 (30.9.1606,
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gium qualificatum de schoolmeester te verplichten om het hele jaar school te houden. Alleen met toestemming van dit college mocht hij sluiten. Het extra bedrag werd ook nu in het vooruitzicht gesteld als hij
aan deze plicht had voldaan. Ook in Meliskerke werd een dergelijke financiële bonus in het vooruitzicht
gesteld. Voor negen maanden schoolhouden kreeg de schoolmeester in 1717 54 gulden per jaar toegezegd.
Echter, voor elke maand die hij minder school zou houden, werd hij 6 gulden gekort.191
Hier en daar gingen kerkenraden of plaatselijke besturen ertoe over om af te spreken bij hoeveel kinderen de schoolmeester tot sluiting mocht overgaan. Het vermoedelijk oudste voorbeeld is Groede waar in
1622 werd bepaald dat de meester bij minder dan zes leerlingen zijn school mocht sluiten. Vaker kwamen
hogere aantallen voor, variërend van acht tot dertig. Het naar beneden bijstellen van deze aantallen in
de loop van de achttiende eeuw wijst op de wens om de scholen langer open te houden. Soms werd geen
aantal genoemd maar werd het vaag omschreven. Zoals in Meliskerke waar in 1753 werd vastgelegd dat de
school met toestemming van het collegium qualificatum kon worden gesloten als er ‘seer weinige kinderen’ waren.
In hun maatregelen hadden de overheden de schoolmeesters niet aan hun zijde. Zij konden op een andere manier meer verdienen, bijvoorbeeld door uit werken te gaan of land te meten en waren in elk geval
vrij man. Schoolmeesters hadden dan ook liever geen scholieren in de zomerperiode. In Oostburg nam
Daniel van Nieukerken ‘niet met gretigheit maar met een soort van wanlust’ leerlingen aan. Die woorden
zijn van de magistraat en de kerkenraad en dateren uit 1722 toen twee predikanten van de classis Walcheren de school kwamen visiteren. Zelf ontkende Van Nieukerken dat, maar wel klaagde hij herhaaldelijk
over het geringe aantal leerlingen. In 1721 had hij gedurende drie maanden maar vier kinderen op school
en het jaar daarop waren het er maar drie of vier zodat het lesgeven hem ‘geen plaisier’ gaf. Met tegenzin
deed hij dan ook zijn schooldeur open omdat de magistraat hem daartoe verplichtte. Tegen het stadsbestuur, bij wie was geklaagd dat hij probeerde de kinderen uit school te houden, vertelde Van Nieukerken
dat hij niet wilde vervallen in wat een collega deed. Die gaf het ene kind iets en beloofde de ander wat zodat zij niet naar school kwamen in de zomer. Mogelijk slaat dit op Schoondijke waarvan de gedeputeerden
van de classis Walcheren constateerden dat het aantal leerlingen groot genoeg was om een heel jaar school
te houden.192
Om de schoolmeester gedeeltelijk financieel te compenseren was het verhogen van het schoolgeld in
de zomerperiode een andere mogelijkheid. Het collegium qualificatum in Westkapelle hechtte in 1765
dusdanig aan het openhouden dat ze hem tegemoet kwam door te bepalen dat de lesgelden hoger zouden
zijn als er maar een, twee of drie leerlingen waren. In Kerkwerve werd hij in een dergelijk geval beloond
met het dubbele van het schoolgeld. Het is twijfelachtig of zulke maatregelen soulaas boden. Eerder zal
het verhoogde tarief ouders hebben weerhouden hun kinderen naar school te sturen. Dat zal de reden zijn
geweest waarom in 1761 het verzoek van de schoolmeester van Noordwelle om verhoging van het schoolgeld in de zomer werd afgewezen. In Kruiningen werd de mogelijkheid geboden om de school open te
houden als de gezamenlijke ouders bereid waren te betalen voor het minimale aantal van twintig, later
dertig leerlingen. Het is niet waarschijnlijk dat er gebruik van werd gemaakt.193
In Staats-Vlaanderen was een bijzonder middel beschikbaar om de schoolmeesters te verplichten zich
te houden aan het voorschrift om een heel jaar onderwijs te geven. Zij moesten vanaf 1709 een attestatie
overleggen dat zij naar behoren hun functies hadden vervuld. De classes gaven een dergelijke attestatie af
aan de hand van een verklaring van de kerkenraden. Alleen na overlegging daarvan kon de schoolmeester

191 ZA, Heerlijkheid Popkensburg en Sint Laurens, inv.nrs. 52 (13.1.1692), 77 (21.11.1749); Hervormde gemeente te Meliskerke, inv.nr. 1
(5.12.1717); Hervormde gemeente te Sint Laurens, inv.nrs. 2 (9.12.1640, 26.5.1647). Sint Laurens, 1692, 1743, 1749, 1801.
192 ZA, Hervormde gemeente te Oostburg, inv.nr. 2 (19.5.1722). GA Sluis, Stad Oostburg, inv.nr. 52 (7.9.1722). NA, Raad van State, inv.nr. 755
(4/11.6.1722).
193 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Renesse-Noordwelle, inv.nr. 2 (19.8.1761).
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zijn traktement ontvangen. De meeste kerkenraden wilden hem niet benadelen en gaven de verklaring
toch af, ook al hield hun schoolmeester niet het hele jaar zijn school open. In dat kader werden opvallende
discrepanties aan het papier toevertrouwd. Zo verklaarde de kerkenraad van Sint Kruis in 1722, volgens
de acta, dat hun schoolmeester het hele jaar schoolhield, ook al had hij maar twee of drie kinderen. In het
verslag van de classikale visitatie werd echter genoteerd dat de schoolmeester niet het hele jaar schoolhield. In 1753 verklaarde de kerkenraad van Retranchement dat de schoolmeester zowel ’s zomers als ’s
winters school hield. Uit een andere bron is bekend dat hij in ieder geval in augustus geen les gaf. Die
houding valt de kerkenraden niet kwalijk te nemen. De Haagse bepaling was nu eenmaal onuitvoerbaar
in plaatsen waar in de zomer de scholen leeg bleven. Realistischer was het besluit van het Hulsterambacht
waar in 1740 het openhouden van de school in Graauw afhankelijk werd gesteld van de aanwezigheid van
leerlingen.194
Als de scholen leeg bleven of als er slechts een beperkt aantal scholieren kwam opdagen, moest elke
magistraat of kerkenraad begrip hebben voor de sterke vermindering van de inkomsten van de schoolmeester en dat het doen van ander werk billijk was. Zo was menige schoolmeester actief in de landbouw
met het binnenhalen van zijn oogst. Hendrik Cornelissen in West-Souburg verzocht in 1675 zijn school
een maand of zes weken te mogen sluiten omdat hij ‘noch eenige vruchten heeft te velde staan ontrent
welcke syne tegenwoordigheit vereijscht wort’. Schoolmeester Adriaan Luijkenaar in Nisse werkte in de
zomer van 1768 van ’s morgens vijf uur tot ’s avonds zeven uur op het land of aan het herstel van zandwegen. Adriaan Keur te Arnemuiden vroeg in augustus 1800 om zijn school enkele weken te mogen sluiten
om zich met handenarbeid bezig te kunnen houden. Ook dat gemeentebestuur kon niet anders dan dit
oogluikend toestaan.195
Het zo snel mogelijk weer beginnen na de zomer had hoge prioriteit. In het dorpsleven werd de heropening van de school als een bijzonder moment ervaren en daarom zondags in de kerk bekendgemaakt
door de predikant vanaf de kansel of door middel van een mededeling op de kerkdeur. Naar mate de
dagen kouder werden, groeide het aantal leerlingen. In oktober 1661 werd door de kerkenraad van Sint
Maartensdijk opgemerkt, toen het ging over het heropenen van de school: ‘dewijle de wintertyt is voor de
hand in welcke een groote confluentie is van kinderen na de schole om onderwesen te worden’. Maar tot
november kwamen nog veel kinderen niet naar school. Zo klaagde de schoolmeester van Colijnsplaat in de
loop van oktober 1770 over het geringe aantal scholieren. De kerkenraad zegde hem toe bij het huisbezoek
de ouders op te zullen wekken hun kinderen naar school te sturen.196 Tijdens de drie wintermaanden –
november tot en met januari – was het aantal scholieren het hoogst. In de landbouw was er als regel voor
de jeugd niets meer te doen want vanaf Sint Maarten (11 november) werd er niet meer op het land gewerkt
omdat het te nat was.
Moest lijdelijk worden toegezien dat er in de zomer geen of weinig leerlingen waren, in de winter
lag dat anders. Toen de kerkenraad van Kleverskerke op 11 januari 1682 bijeenkwam, werd gemeld dat de
schoolmeester gestopt was met lesgeven. Hij werd daarop ontboden. Op de vraag naar het waarom vertelde hij dat de meeste ouders hun kinderen thuis hielden. Daardoor had hij nog maar vijf of zes kinderen
over. De kerkenraad vond dat hij daarmee ´gantsch quaelijck´ had gehandeld. De meester kreeg opdracht
meteen zijn school weer te openen. De predikant deed, met succes, zijn best om de ouders over te halen

194 NA, Raad van State, inv.nr. 755 (4/11.6.1722). ZA, Hervormde gemeente te Sint Kruis, Acta kerkenraad, 1652-1779 (13.5.1722); Hervormde
gemeente te Sint Anna ter Muiden, inv.nr. 3 (2.10.1764); Hervormde gemeente te Retranchement, inv.nr. 1 (17.6.1753). GA Hulst,
Hulsterambacht, inv.nr. 31 (13.12.1740). Pabbruwe, ‘Een geruchtmakende ruzie in Retranchement’, 123, 126; Wiltens, Kerkelyk Plakaatboek, I, 491.
195 GA Vlissingen, Hervormde gemeente te West-Souburg, inv.nr. 40 (21.7.1675). ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1402.1 (7.12.1768). Kesteloo,
Arnemuiden, 320.
196 ZA, Hervormde gemeente te Hoek, inv.nr. 1 (30.9.1606). GA Tholen, Hervormde gemeente te Sint Maartensdijk, inv.nr. 2 (17.10.1661). GA
Noord-Beveland, Hervormde gemeente te Colijnsplaat, inv.nr. 2 (18.10.1770).
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hun kinderen weer naar de schoolmeester te sturen.197
Een heel jaar de school openhouden lukte vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw in, als regel,
de grotere plaatsen. In Bruinisse werd in 1666 een vacature aangegrepen om deze wens te honoreren. Een
van de argumenten om voor Cornelis Heijndricksen van Sprundel uit Kerkwerve te kiezen, was dat deze
kostleerlingen had waardoor hij ook in de zomer les zou blijven geven. Elders werd in schoolreglementen
of bij een afzonderlijk besluit de plicht vastgelegd om een heel jaar onderwijs te geven. In de steden speelde deze problematiek veel minder. Daar bleven de scholen een heel jaar geopend. Specifieke informatie is
aanwezig over de situatie in Veere. Daaruit blijkt dat het aantal leerlingen in de winter weinig verschilde
van dat in de zomerperiode. Niettemin werden ook in de steden de scholen in de winter het meest bezocht.198
In kleine dorpen moest met een bescheiden winst genoegen worden genomen. Zo werd de periode van
schoolhouden in Nieuwerkerke, Driewegen en Ovezande verlengd van vijf naar zes maanden en in Sint
Philipsland van vijf naar zeven maanden. De schoolmeesters van Elkerzee en Sirjansland hielden een half
jaar school. In Kattendijke, Kleverskerke en Vrouwenpolder was dat vier maanden. Het schooltje in Westkerke was in 1746 drie maanden open terwijl de schoolmeester volgens zijn instructie verplicht was een
half jaar school te houden. Ook daar was sprake van enige verbetering want omstreeks 1800 werd daar vier
tot vijf en een halve maand school gehouden. Drie maanden gold ook voor de schooltjes in de gehuchten
Schakerloo en Ouden Doel.199
In Staats-Vlaanderen is hetzelfde patroon te zien: in de grote plaatsen bleven de scholen open en in de
kleinere niet. Bij de visitatie door de classes in 1721 en 1722 bleek dat in tien plaatsen een heel jaar school
werd gehouden, maar in dertien was dat niet het geval. Zij waren drie tot hooguit zeven maanden open. Er
zijn aanwijzingen dat in de tweede helft van de achttiende eeuw geen sprake was van verbetering. Zo begon de school in Eede in 1752 pas op 27 november, wat erg laat was. In het kleine Sint Anna ter Muiden was
in 1722 nog met veel voldoening geconstateerd dat de schoolmeester het hele jaar schoolhield waarmee hij
een voorbeeld was voor anderen. Ruim veertig jaar later, in 1764, was dat niet meer het geval. De kerkenraad besloot dat de schoolmeester toestemming moest vragen aan de predikant om zijn school te mogen
sluiten. Toen de meester dat besluit twee jaar later negeerde, besloot de kerkenraad hem niet op het matje
te roepen. Hij had zijn school wat langer aangehouden en met die kleine winst stelde de kerkenraad zich
tevreden. Net zoals de kerkenraad in Eede in 1753 content was met het feit dat de schoolmeester op 5 november zijn school weer opende.200 De sterke afhankelijkheid van de landbouw in Staats-Vlaanderen bood
nauwelijks mogelijkheden om de kinderen meer aan school te binden, net zoals in Zeeland.
Hoe moeilijk het lag, toont de situatie in Zuid-Beveland aan. Alleen de schoolmeesters in Heinkenszand, Kloetinge, Nisse en Wemeldinge waren in de tweede helft van de achttiende eeuw verplicht om een
heel jaar les te geven. De royale toelagen, die zij kregen, maakten het gemakkelijk om dit als voorwaarde te
stellen. In de overige dorpen was de school vier tot negen maanden open. Het lijkt erop dat er aanvankelijk
geen verschil is geweest met de andere eilanden want ook op Zuid-Beveland is geprobeerd de zomerstop
in te perken maar de bereidheid ertoe was minder. Daarin speelde de terugloop van de onderwijsdeelname
een belangrijke rol. Zo klaagde de schoolmeester van Ovezande in 1772 over het geringe aantal leerlingen
‘die hoe langer hoe meer verminderen’. Voor veel ouders werd het schoolgeld een te zware last. Omstreeks
1800 waren vanaf het voorjaar maar liefst 20 of 21 van de 26 scholen in Zuid-Beveland gesloten. Naar scho197 ZA, Acta in het doop- en trouwboek van Kleverskerke (11, 25.1.1682).
198 ZA, Heerlijkheid Bruinisse, inv.nr. 90 (5.3.1666); Scholarchen Veere, Resoluties (19.3.1779). Zie verder hoofdstuk 6.1.
199 GA Tholen, Hervormde gemeente te Sint Philipsland, inv.nrs. 1 (3.11.1675), 2 (26.2.1706). ZA, Commissie van onderwijs in Zeeland, inv.nr.
3 (verslag, 9.6.1802, Schakerloo en Westkerke). Leune, Lillo en Liefkenshoek, 1, 618 (reglement 1769, art. 3).
200 NA, Raad van State, inv.nrs. 751 II (Verslag visitatie Classis Zuid-Beveland, 29.7.1721), 755 (Verslag visitatie Classis Walcheren in 1722,
4/11.6.1722). ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 11 (5.10.1719-4.9.1720); Hervormde gemeente te Eede, Acta kerkenraad, 1748-1760
(29.12.1752, 4.6, 22.7, 18.10.1753); Hervormde gemeente te Sint Anna ter Muiden, inv.nr. 3 (2.10.1764).
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len, die in de wintermaanden nog 100 tot 120 kinderen telden, kwamen in de zomer niet meer dan 10 tot 12
leerlingen; in veel plaatsen geen enkele.201
Om te komen tot uniformering werd in 1801 door de schoolopzieners in het Departement van Schelde
en Maas vastgesteld dat schoolmeesters die bij hun aanstelling verplicht waren het gehele jaar school te
houden, daarmee door moesten gaan. Zij die daartoe niet verplicht waren, mochten alleen in de maanden
juli en augustus hun school sluiten. De in 1806 vastgestelde landelijke schoolorde formuleerde kort en
bondig: ‘Er zal zooveel mogelijk het geheele jaar door worden school gehouden, vastgestelde vacantietijden uitgezonderd’. Niettemin zou het nog lang duren voordat het gehele jaar door school werd gehouden.
Daarenboven bleef het aantal leerlingen op het platteland in de zomer ver achter bij dat in de winter. In de
steden was de absentie daarentegen vrijwel geheel verdwenen.202
Noodgedwongen moest de school worden gesloten als de meester was overleden en er geen ondermeester beschikbaar was. In de steden kon worden uitgeweken naar een andere schoolmeester, op het
platteland betekende dat veelal een langdurige vakantie voor de kinderen omdat slechts een deel van de
ouders koos voor een school elders. Viel de vacature in de zomerperiode dan was dat niet al te erg. Kwam
de winter eraan, dan werd gehecht aan een spoedige vervulling van de vacature voor de voortgang van het
onderwijs ‘als de beste leertyt der schoolkinderen’.203

Avondschool
De avondschool was bedoeld voor de oudere jeugd,
die overdag een beroep leerden of werkzaamheden deden en ’s avonds wilden bijleren in lezen,
schrijven, cijferen en rekenen. Op die wijze kon
het onderwijs worden voortgezet. Gemotiveerde jongeren maakten daarvan gebruik, al of niet
daartoe aangezet door hun ouders of hun bazen
bij wie ze in de leer waren. De avondschool was ook
bedoeld voor ouderen. In Sint Maartensdijk moest
de schoolmeester ‘des winters zijn schoole openstellen tot onderwijs van jongelingen of bejaarde
persoonen’ (1688). Het ging daarbij om degenen die
geen of gebrekkig onderwijs hadden genoten maar
ook om hen die de schooljaren achter de rug hadden en veel van het geleerde waren vergeten. Een
ander motief kon zijn om cijferen en rekenen te leren of de kennis daarvan uit te breiden.
Vanaf wanneer dergelijk onderwijs werd gegeven, is niet duidelijk. In 1609 wordt de ‘avontschole’ in Grijpskerke vermeld, maar ongetwijfeld zal
dergelijk onderwijs ouder zijn.204 De behoefte aan
onderwijs enerzijds en de mogelijkheden voor de

De avondschool door Gerard Dou, 1660-1665 (Rijksmuseum,
Amsterdam).

201 ZA, Vereniging van Ambachtsgerechtigden van ’s-Heer Arendskerke c.a., inv.nr. 22 (1772). Lepoeter, ‘Onderwijs en onderwijzers in Kapelle’,
54-55; Visser, Vernieuwing van het lager onderwijs in Zeeland, 68. Over de terugloop in de onderwijsparticipatie in die periode uitvoeriger
in hoofdstuk 6.1.
202 ZA, Commissie van onderwijs in Zeeland, inv.nr. 3. Hemkes, Verzameling van wetten, 36; Visser, Vernieuwing van het lager onderwijs in
Zeeland, 220-225.
203 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Noordgouwe, inv.nr. 3 (9.12.1760).
204 ZA, Retroacta Burgerlijke stand, inv.nr. 215c, Acta kerkenraad Grijpskerke (8.2.1609).
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schoolmeesters voor extra inkomsten anderzijds zullen daarvoor belangrijke motieven zijn geweest. Vanaf het midden van de zeventiende eeuw werd het avondonderwijs als een vanzelfsprekende voorziening
beschouwd. Dit werd aangescherpt door het niet meer aan de vrijheid van de meester over te laten om wel
of geen avondschool te houden, maar dit door middel van de schoolreglementen verplicht te stellen.
Het houden van avondschool was zowel in de steden als op het platteland iets voor de wintermaanden
en wel in de periode november tot en met februari. Dan was de school ‘s avonds van maandag tot en
met vrijdag open, als regel van vijf tot zeven of van
zes tot acht uur. Ook in de Franse scholen voor jongens werd avondonderwijs gegeven. Dat was tevens
het geval in de weeshuizen voor wezen die overdag
uit werken gingen. Voor hen had dit onderwijs een
verplicht karakter. Uitgezonderd waren de avonden, zowel in de steden als op het platteland, als
er in de kerk gepreekt werd zodat de leerlingen
de diensten konden bijwonen. Dat was het geval
in bijvoorbeeld het Armweeshuis van Middelburg
op woensdag- en vrijdagavond en in Poortvliet op
donderdagavond.205
Hier en daar werd de periode opgerekt. Zo begon het avondonderwijs in de Lutherse school te
Middelburg met Allerheiligen (1 november) en eindigde met Vastenavond (de dag voor de veertig dagen voor Pasen). In de Kleine Armschool in Middelburg werd in oktober begonnen. In Brouwershaven
werd op de eerste maandag in oktober gestart en
gestopt op de laatste zaterdag in maart. 1 oktober
De avondschool door Michiel Versteegh, 1786 (Rijksmuseum,
tot en met 30 april werd in Veere aangehouden.
Amsterdam).
Ook kwam voor dat halverwege november werd
begonnen, zoals in Breskens. In sommige dorpen
bleef het avondonderwijs beperkt tot drie maanden: van december tot en met februari. In andere dorpen
werd doorgegaan zo lang er liefhebbers waren. Dat laatste werd hier en daar op Schouwen-Duiveland en
Zuid-Beveland nader geregeld door het minimumaantal te bepalen. Vanaf dat aantal, dat varieerde tussen
de zes en veertien, waren de schoolmeesters verplicht om avondschool te blijven houden.
De schooltijden waren van vijf tot zeven uur, incidenteel van zes tot acht uur of er tussenin zoals in
Vlissingen waar half zes tot half acht werd aangehouden. Tot acht uur, of anders gezegd: ‘tot den lichturen
in de avont’, werd als het uiterste tijdstip aangehouden, zoals in Grijpskerke en Haamstede. Dat de avondschool twee uur duurde was algemeen. Een half uur langer zoals in Nieuwland was zeldzaam.
Enkele voorbeelden maken duidelijk wie van deze avondschool gebruik maakten. Iemand die op oudere leeftijd dit onderwijs volgde was Casper van der Weyde. Hij was geboren in Sonsbeek (Kleef) waar zijn
vader wever en soldaat was. Na diens overlijden hertrouwde zijn moeder in 1703 met een boerenarbeider
uit de Betuwe. Het gezin kwam terecht in Zierikzee waar Casper metselaarsknecht werd. Het avontuur
lonkte en daarom ging hij vanaf 1710 varen. Tussendoor volgde hij in 1712 en 1713 de avondschool tot hij

205 GA Vlissingen, Diaconie Hervormde gemeente te Vlissingen, inv.nr. 47 (16.11.1757). ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924
(Armweeshuis Middelburg). NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 299 (Brief Stadsbestuur van Middelburg, 25.5.1799).
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het jaar daarop trouwde en in Middelburg ging wonen. Het vasthouden van het geleerde, was een vaak
voorkomend motief om avondonderwijs te volgen. Anne Marie Planke in Philippine, die door de Armen
werd onderhouden, moest in 1729 naar de avondschool ‘om noch t’onderhouden ’t geen se van leesen off
schrijven soude mogen geleert hebben’. Christiaan Meeuse in Veere ging in 1774 op tienjarige leeftijd van
school om te gaan vissen. In de wintermaanden, wanneer er niet gevaren werd, ging hij naar de avondschool om zich verder te oefenen in het lezen, schrijven en rekenen.206
Hoewel de avondschool vooral bedoeld was voor degenen die overdag moesten werken, kwam het voor
dat ’s avonds leerlingen kwamen, die ook ’s morgens en ’s middags naar school waren geweest. Zierikzee
en Vlissingen kenden daarvoor afzonderlijke tarieven. In Zierikzee hoefden ‘avondleerlingen’ niets bij te
dragen aan de verlichting. Elders was dat wel het geval en moest ‘vuurgeld’ worden betaald of moesten de
leerlingen zelf kaarsen meebrengen. In Colijnsplaat was bepaald dat voor elke vier leerlingen een kaars
moest branden. Wat na afloop van de kaarsen overbleef, mocht de schoolmeester houden. Kaarsen die werden gebruikt bij het zangonderwijs waren echter voor rekening van de schoolmeester.207
Avondonderwijs was elders, zo blijkt uit de studies van De Booy over Utrecht, minder algemeen en
lijkt zich daar beperkt te hebben tot de steden en grote plaatsen in de achttiende eeuw. In de Meierij van
Den Bosch schijnt geen sprake te zijn geweest van avondonderwijs. In steden en grote plaatsen wordt dit
wel vermeld zoals in Zwolle in 1691, in Roosendaal in 1786 en ook in de Groninger Ommelanden in de
achttiende eeuw. De situatie in Zeeland en Staats-Vlaanderen is misschien nog het beste te vergelijken met
Holland. Daar werd in diverse steden en op het platteland avondonderwijs gegeven. Wellicht heeft het
avondonderwijs in de Republiek zijn oorsprong in Holland en Zeeland en heeft het daarna ingang gevonden in andere gewesten. Illustratief is dat de Haagse schoolmeester David Beck in 1624 avondonderwijs
gaf, maar dat dit niet het geval was in Arnhem waar hij vanaf het jaar daarop werkzaam was.208 Vanzelfsprekend heeft dit avondonderwijs een positief effect gehad op de alfabetiseringsgraad.

5.4

Methodiek

Hoofdelijk onderwijs
Het onderwijs was hoofdelijk of individueel gericht. Het sloot aan bij wat internationaal gebruikelijk was.
De onderwijsgevenden gaven hun leerlingen een opdracht, die zij vervolgens uitvoerden en lieten overhoren of nazien. Zowel ’s morgens als ’s middags gingen de leerlingen om beurten tweemaal naar de meester,
die aan zijn lessenaar zat, om met het boekje of schrift in de hand hun les op te zeggen, hun schrijfwerk
te laten zien of hun sommen te laten nakijken. Als de leerlingenpopulatie groot was kon dat ten aanzien
van het schrijven en cijferen beperkt worden tot eenmaal ’s morgens en eenmaal ’s middags. Was het aantal leerlingen nog groter, dan kon met eenmaal per dag worden volstaan. Zo mocht de schoolmeester van
Nieuwerkerk het bij eenmaal laten als het aantal leerlingen meer dan vijftig was. Deze aanwijzingen waren vastgelegd in de schoolreglementen.
De schoolmeester corrigeerde, legde uit en gaf instructie. Daarbij was hij vooral ondersteunend bezig.
Dat betekende bijvoorbeeld dat hij niet zelf spelde of las, maar dat de kinderen liet doen. De meester wees
206 ZA, Hervormde gemeente te Sas van Gent, nr. 517, Acta kerkenraad Philippine (1.5.1729). Meeuse, Herinneringen, 6-7; [Vorsterman van
Oyen], ‘De zustermoord’, 120-122.
207 GA Schouwen-Duiveland, Gemeente Bruinisse, inv.nr. 1 (folio 177v., 30.6.1796). GA Tholen, RAZE, inv.nr. 5885d (nr. 102, 10.8.1752).
Zuurdeeg, ‘De dorpsschool van Scherpenisse’, 36. Zie bijlage 5 voor deze tarieven.
208 Beck, Spiegel van mijn leven, 16; Blaak, Mijn voornaamste daden en ontmoetingen; Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 44-45;
De Booy, Kweekhoven der wijsheid, 33, 71, 74, 80, 90-92, 173; Bottema, Naar school in de Ommelanden, 136; Buijsen, ‘De Franse school te
Roosendaal’, 39; Esseboom, Onderwysinghe der jeught, 35, 166-168; Frederiks, Ontstaan en ontwikkeling van het Zwolse schoolwezen, 208209; Laansma, ‘Het schoolmeestersgilde te Gouda’, 13; Verseput, ‘Hillegersbergse schoolmeesters’, 198. Vriendelijke mededeling van drs.
L.M. van der Hoeven, die achterhaalde dat ook in andere steden en op het platteland in Zuid-Holland avondonderwijs werd gegeven in
de zeventiende en achttiende eeuw.

5 HET ONDERWIJS

461

bij het spellen met zijn pen de letter, de lettergreep
of het woord aan dat de leerling moest spellen.
Hij hielp hen als zij haperden bij het opzeggen.209
Soms was de interactie tussen de schoolmeester en
de leerling beperkt. De meester zag minder kans
uitleg te geven naar mate de schoolpopulatie groter
was. Illustratief is de anekdote van Philippus van
den Broecke, die in het begin van de negentiende
eeuw zijn jeugdjaren in Aardenburg doorbracht.
Hij zat op de school van Pierre Maquin, Frans en
Nederduits schoolmeester. Bij ‘mesjeu’ Maquin
las Philippus een tekst op over de bezittingen van
aartsvader Jozef: runderen, schapen enz. Dat laatste woordje sprak hij letterlijk uit. Maquin vertelde
niet wat het betekende terwijl Philippus evenmin
vroeg wat ‘enz’ betekende. Daarom hield hij ‘enz’
Een leerling zegt zijn les op bij de meester, door Adriaan van
aanvankelijk voor een dier …210
Ostade, 1671-1679 (Rijksmuseum, Amsterdam).
Om wachten bij de schoolmeester te voorkomen, ging de volgende leerling alvast achter degene staan die werd overhoord of die zijn werk liet zien. Dat mochten er niet te veel zijn: maximaal drie.
In de school in het Weeshuis te Aardenburg kreeg degene die er toch als vierde bij ging staan een plak als
straf. Het overhoren van twee of meer kinderen tegelijk was strijdig met het hoofdelijk onderwijs en bleef
dan ook achterwege. De schoolmeester in het weeshuis te Veere werd in 1672 aangezegd ‘niet meer als een
teffens op te hooren’. Telde de school een groot aantal leerlingen, dan informeerde de schoolmeester of
zijn ondermeester aan het eind van de morgen of de middag of iedereen een beurt had gehad. Wie zweeg
en toch geen beurt had gehad, kreeg straf. De scholier die zijn opgaaf niet kon of niet had gemaakt, kreeg
een plak. Schoolmeesters stimuleerden hun leerlingen door een ‘prijsje’ in het vooruitzicht te stellen. Dat
kon bijvoorbeeld door de leerling na een met goed gevolg opgezegd lesje te beloven dat als dat de volgende keer weer het geval was hij ‘een vogeltje’ zou tekenen in het schrift van de leerling.211
Op hun bank zaten de spellers en lezers in de volgorde van hun prestaties. Zo was het ook bij degenen
die schreven, rekenden en cijferden. De beste leerling zat op de eerste plaats en het dichtst bij de lessenaar
van de schoolmeester, daarna volgde de een na beste, enzovoorts. In de volgorde van het zitten mochten
de scholieren naar de meester komen. Op die wijze was voor elk kind duidelijk wanneer hij of zij aan de
beurt was. Om de volgorde te bepalen, werd een specifiek moment aangehouden. Zo gebeurde het spellen
en lezen ‘om de voorrang’ in de school te Kortgene op elke maandag. Elders gebeurde dat een keer in de
maand. In de tweede helft van de achttiende eeuw werd steeds meer het verschil tussen spellers en lezers
visueel gemaakt. Wie het spellen in voldoende mate onder de knie had en ging leren lezen, veranderde van
zitplaats en mocht, net zoals de schrijvers, aan een tafel zitten.
Het onderwijs begon met het leren van de letters, vervolgens spellen, aansluitend lezen en daarna
schrijven. Een deel van de leerlingen leerde ten slotte ook cijferen en rekenen. De leerlingen moesten deze
vakken achtereenvolgens onder de knie krijgen. Dat impliceerde dat alleen degenen die goed konden

209 Sint Maartensdijk, 1688. ZA, Hervormde gemeente te Terneuzen, inv.nr. 1 (24.11.1657). De Planque, Valcooch’s Regel der Duytsche
schoolmeesters, 185.
210 Pattist, ‘Gedenkschriften van mr. Ph. van den Broecke’, 11.
211 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2939, 4012(Instructie binnenvader en –moeder Weeshuis, 1767). GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr.
1298 (art. XIX en XX). ZA, Godshuis Veere, inv.nr. 4 (8.6.1672). De Planque, Valcooch’s Regel der Duytsche schoolmeesters, 185.
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spellen mochten leren lezen en dat alleen zij die het lezen in voldoende mate beheersten, mochten beginnen met schrijven. Dat laatste was pas zinvol als de motoriek van de kinderen voldoende was ontwikkeld.
Zo moesten lezen en schrijven stap voor stap geleerd worden in een opklimmende graad. Het overslaan
van leerstof stond daar haaks op. Het werd de schoolmeester van Groede in 1623 door de kerkenraad kwalijk genomen dat hij de kinderen uit ‘groote boucken doet leeren eer se de cleyne connen’. De kerkenraad
van Eede maakte in 1753 bezwaar dat schoolmeester Johannes Rombouts het armenkind Maria Mabeson
leerde schrijven terwijl ze nog niet voldoende kon spellen en lezen.212
Bij het onderwijs moest rekening worden gehouden met de leeftijd, de aard van de kinderen en hun
vorderingen. Het reglement van de Staten-Generaal sprak in dat verband over hun ‘begryp en jaren’ en
de Zeeuwse schoolorde over hun ‘capaciteijt ende jaeren’ en ‘begrijp ende capaciteijt’. De Middelburgse
schoolmeester Johannes de Swaef werkte dat in zijn boek Geestelycke Queeckerye (1621) nader uit. Hij wees
op twee aspecten die voor schoolmeesters van belang waren bij het lesgeven. Op de eerste plaats moesten
zij rekening houden met de aanleg van het kind. Trage en vlugge kinderen, luie of vlijtige, ze dienden
ieder op hun eigen wijze te worden geïnstrueerd. Op de tweede plaats had de leermeester een ‘klare duydelyckheydt’ te gebruiken, dat wil zeggen dat het lesgeven afgestemd moest worden op hun leeftijd en
verstandelijke vermogens.213
De schoolreglementen van de Staten-Generaal en die van Goes, beide uit 1655, daarin door andere
Zeeuwse steden nagevolgd, noemden als eis voor de onderwijsgevenden dat ze beschikten over ‘een goede
methode om de Jeught ten spoedighsten met getrouwe neerstigheydt te konnen leeren’. De Zierikzeese
predikant Udemans lichtte toe wat dat inhield en hoe dit toegepast werd op de leerlingen. Hij schreef: ‘sy
[de schoolmeesters] moeten onderscheyt maken tusschen de gheesten die van naturen straf ofte sachte,
goet-aerdig ofte boos zijn, ende elck tracteren na syne complexie in alle discretie ende voorsichtigheyt’.214
Het onderwijs had zo doende een gerichte aanpak die de leerling als uitgangspunt had.
Van een lesrooster was in beperkte mate sprake. Weliswaar was in de Zeeuwse schoolorde voorgeschreven dat er in iedere school ‘eene ordonnantie’ moest hangen waarin ‘de repartitien van de lessen, compositien, disputatien ende van den tijde die zij daertoe noodich sullen achten, van elcken classis van kinderen’
was opgenomen, maar het is dubieus of dat overal toegepast werd omdat erover gezwegen wordt in andere schoolreglementen. Behalve bepalingen over de tijdstippen van het godsdienstonderwijs, waarover
hierna meer, hadden de schoolmeesters een grote mate van vrijheid. De drie vakken – spellen en lezen,
schrijven en cijferen en rekenen – brachten als vanzelf een indeling met zich mee die voldoende houvast gaf. Van een collectieve overdracht van de lesstof aan alle scholieren was alleen sprake bij het godsdienstonderwijs. Vooral dat aspect is dan ook terug te vinden in het enige lesrooster in Zeeuwse schoolreglementen, namelijk dat van Zonnemaire uit 1660. Bij dit rooster moet bedacht worden dat op alle dagen
ook les werd gegeven in spellen, lezen en schrijven.
Lesrooster in Zonnemaire:
Maandag
Dinsdag
Woiensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Catechismus en Christelijke gebeden
Cijferen, tafels van vermenigvuldiging en opzoeken van psalmen
Artikelen van het Christelijk geloof en de Wet des Heeren
Catechismus en Christelijke gebeden
Instellingen van de Heilige doop, het Heilig avondmaal en de Christelijke discipline
Cijferen, tafels van vermenigvuldiging, opzoeken van de boeken in het Oude en Nieuwe Testament en de
hoofdstukken daarin.

212 ZA, Hervormde gemeente te Groede, inv.nr. 1 (15.1.1623); Hervormde gemeente te Eede, Acta kerkenraad, 1748-1760 (16.1.1753).
213 De Swaef/Willemsen, Geestelycke Queeckerye, 255-256.
214 Udemans, Practycke, 240.
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Voor het leren lezen en schrijven was drie jaar nodig. Vaak bleken de resultaten tegen te vallen. Dat werd
door drie factoren veroorzaakt. Zoals al opgemerkt moesten de leerlingen achtereenvolgens het spellen,
lezen en schrijven op een voldoende niveau beheersen voordat ze verder mochten naar het volgende vak.
De tweede factor was de schoolgang. Doordat veel kinderen, vooral op het platteland, alleen in de wintermaanden naar school kwamen, hielden zij slechts beperkt het geleerde vast. Wanneer ze weer opnieuw
naar school kwamen, moesten zij eerst veel van de oude lesstof herhalen om op hetzelfde niveau te komen.
In de steden gingen kinderen weliswaar het hele jaar naar school, maar meer dan eens verzuimden zij. In
1609 klaagde de Franse schoolmeester Cornelis van Santen in Veere tegen sommige ouders: ‘U kint en leert
niet doordien dat ghy het soo weynigh ter schoolen sent’. Er waren ouders die hun kind een maand naar
school stuurden en daarna twee maanden thuis hielden. Ook kon ziekte de schoolgang beletten. De derde
factor had te maken met de gang van zaken op school. De mogelijkheid tot concentratie op de eigen leerstof was beperkt omdat het zelden stil was, vooral
vanwege het overhoren bij de schoolmeester. Ook
kwam voor dat schoolmeesters te veel voorzegden
of een slechte didactische aanpak hadden.215
De progressie in het leren was door de individuele benadering niet afhankelijk van de leeftijd.
Leergierige leerlingen slaagden er snel in om de
vakken onder de knie te krijgen. Cornelis van Santen in Veere kon wijzen op een leerling die hij binnen acht maanden had leren lezen. Adriaan Schiettekatte in Oostburg kon in 1735 – hij was toen zes
jaar - een hoofdstuk in de Bijbel lezen. Het feit dat
zijn vader schoolmeester was, heeft daaraan ongetwijfeld bijgedragen want bij de meesten ging het
minder snel. Ook in de Latijnse scholen kon het
curriculum sneller worden doorlopen. Duurde
die opleiding meestal 5½ jaar, pientere en ijverige leerlingen slaagden erin dat in 4 of 4½ jaar te
doen. Door de kleinere aantallen leerlingen konden de docenten in deze scholen veel meer werk
De school door Jan Luyken, 1694. Een leerling zegt zijn leesles op
maken van het uitleggen en toelichten van de stof.
bij de schoolmeester die de woorden aanwijst. Achter hem hangt de
plak (Rijksmuseum, Amsterdam).
Methodisch was de aanpak hetzelfde. De docent
overhoorde, gaf opdrachten en onderzocht of de
leerling het goed begrepen had. Het feit dat in de school Latijn moest worden gesproken, stimuleerde het
leren. Bovendien moesten de leerlingen dagelijks Latijnse woorden leren. Het meebrengen van vertalingen en woordenboeken was verboden. Ten slotte kregen deze leerlingen huiswerk mee.216

Aanwezigheid
De aanwezigheid van de schoolmeesters in hun school was een absolute voorwaarde waaraan de hand
werd gehouden. Niettemin kwam het nogal eens voor dat zij om allerlei redenen afwezig of te laat in
school kwamen. De kinderen werden op die wijze aan hun lot overgelaten of bleven weg. Klagende ouders
215 ZA, Stad Veere, nr. 351 (Rekest van de Franse schoolmeester Cornelis van Santen, 1609). Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap,
19-20, 91, 311, 344-346, 405.
216 Cornelis, ‘Adriaan Schiettekatte’, 16. Middelburg, Latijnse school, 1703, 1771. Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’,
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was het gevolg. Zoals in Groede waar schoolmeester Noë van der Wee heel wat klachten te horen kreeg.
Door regels te stellen aan zijn aan- en afwezigheid probeerde de kerkenraad in 1627 hem tot een betere
taakuitoefening te brengen. Om naar elders te gaan, moest Van der Wee toestemming vragen, hij was verplicht van acht tot elf en van een tot vier aanwezig te zijn, vrijaf mocht niet meer gegeven worden en zowel
’s morgens als ’s middags moest hij de kinderen tweemaal overhoren.217 De Groedese kerkenraad wees de
weg die ook elders werd gegaan: de plicht tot aanwezigheid werd vastgelegd in nauwkeurig omschreven
regels.
Ook op een ander punt werden de regels aangescherpt. Schoolmeesters moesten persoonlijk lesgeven
en dat zo weinig mogelijk aan anderen overlaten. Toch kwam soms het laten overhoren van de lesstof door
de beste leerlingen voor. Dat stond op gespannen voet met wat bepaald was in de Zeeuwse schoolorde en
andere reglementen. De taak van de ondermeester bleef beperkt tot het assisteren bij het overhoren van
het geleerde en het nazien en verbeteren waarna de schoolmeester verplicht was zelf alles te controleren.
Sporadisch en alleen in de zeventiende eeuw kwam het op Latijnse scholen voor dat oudere leerlingen de
‘minores’ les gaven als het aantal leerlingen te groot was.218
In de schoolreglementen werden vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw de bepalingen steeds
strakker geformuleerd. Zo werd in Zierikzee in 1659 bepaald dat de schoolmeester verplicht was zijn leerlingen zelf les te geven, hen te overhoren en hun werk na te zien en te verbeteren. Hij mocht zich alleen
laten vervangen door een ondermeester of een oudere leerling als die daartoe bekwaam was bevonden
door de scholarchen. En dan nog alleen opdat ze vervolgens hun lessen des te beter konden opzeggen bij
de schoolmeester zelf. In Veere was een dergelijke vervanging niet toegestaan en moest de schoolmeester
aanwezig zijn en blijven. Voortdurend was sprake van aanscherpingen. In 1773 bepaalde de Zierikzeese
magistraat dat de schoolmeester of schoolvrouw onder schooluren aanwezig diende te zijn, ziekte of dringende redenen uitgezonderd. Wie niet present was, moest een boete van drie gulden betalen. Bijzondere
omstandigheden, zoals het overlijden van een familielid of het uit solliciteren gaan, werden echter als een
billijke reden voor afwezigheid aanvaard. In Veere had de stadsschoolmeester toestemming nodig van de
burgemeesters om afwezig te zijn. In Sint Maartensdijk mocht de schoolmeester ‘zelfs geen halven dag
zijn schoole verzuimen’, dan alleen met toestemming van de drossaard, zijn schout of een van de beide
burgemeesters.219
Ook op het platteland moest de schoolmeester ‘sig wel wagten sonder eenige drukkende noot uijt de
school te begeven of te absenteren’. Was het nodig om een uur of een half uur afwezig te zijn, dan moest
hij zijn leerlingen vermanen zich netjes te gedragen. Ook mocht de meester, als hij dringend elders moest
zijn, zich laten vervangen door een van de ‘outste en ervarenste discipulen’. Een tweede reden waarom de
schoolmeester zo’n leerling mocht inschakelen was het grote aantal scholieren, maar ook dan alleen ‘bij
hooge noodzakelijkheid’. In Zonnemaire waren de leerlingen volgens het reglement uit 1660 verplicht de
met gezag bekleedde scholier te gehoorzamen. Deze moest boosdoeners noteren en die opgave bij terugkeer van de meester aan hem geven zodat die hen kon straffen. Eventueel mocht de schoolmeester zich
ook laten vervangen door zijn echtgenote, maar ook dan moest het gaan om ‘hooge noot’. Dit onverlet dat
bij een groeiend aantal leerlingen het aannemen van een ondermeester een betere oplossing was.220
Net zoals in de steden werden dergelijke bepalingen in de loop van de achttiende eeuw aangescherpt.
De schoolmeester mocht zich alleen nog bij ziekte of dringende zaken laten vervangen door zijn echtge217 ZA, Hervormde gemeente te Groede, inv.nr. 1 (1627).
218 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 1 (25.10.1617). GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 12 (19.11.1646, 2.2.1648).
Wiltens, Kerkelyk Plakaat-boek, I, 477-478, 491; II, 490. Goes, 1768.
219 Zierikzee, 1659, 1773; Veere, 1598, 1612, 1646, 1752; Sint Maartensdijk, 1688. ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (23.4, 18.9.1754). GA
Tholen, Stad Sint Maartensdijk, inv.nr. 1a (6.8.1610).
220 Haamstede, 1682; Kerkwerve, 1798; Kruiningen, 1724; Nieuwerkerk, 1673, 1752; Ouwerkerk, 1796; Sint Maartensdijk, 1688; Wissenkerke,
1760; Vlissingen, 1799; Zonnemaire, 1660, 1789.
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note of een ander. Er was voor zulke regels ook noodzaak omdat schoolmeesters soms maar al te gemakkelijk hun school aan een ander overlieten. Zo schakelde Johannes Rombouts in Eede bij herhaling zijn
dochter in om waar te nemen. Het kon ertoe leiden dat ouders hun kinderen elders naar school stuurden.
Hier en daar ging men nog een stap verder. Vervanging door een scholier of door de echtgenote werd niet
meer toegestaan. Ook al had de schoolmeester een of meer ondermeesters in dienst, dan nog moest hij zelf
les geven. De schoolmeester mocht onder schooltijd ‘geen soort van beesigheden sijn particulier rakende
ter hand’ nemen. Dat betekende dat hij niet mocht schrijven, tekenen of lezen als dit niets met het onderwijs te maken had. Van de schoolmeester werd verwacht dat hij zich tijdens de schooluren uitsluitend
bezighield met de leerlingen. Het werd de meester van ’s-Heer Arendskerke in 1697 kwalijk genomen dat
hij in zijn boeken zat te lezen in plaats dat hij onderwijs gaf.221
Vervanging was alleen toegestaan in geval van dringende nood. Bovendien moest de schoolmeester
in zulke gevallen zorgen voor een bekwame vervanger. Trok hij iemand aan als ondermeester, dan moest
die persoon de instemming hebben van de ambachtsheer, de baljuw, de predikant of de kerkenraad. Niettemin bleef het voorkomen dat de schoolmeester zich bij het overhoren liet assisteren door een van zijn
bekwaamste leerlingen, zoals in Kortgene. In ’s-Gravenpolder moesten de leerlingen hun les eerst opzeggen tegen een medeleerling, die daarvoor om beurten werd aangewezen. Pas daarna mochten ze naar de
meester. Daarentegen was het de schoolmeester van Gapinge verboden om het ene kind door het andere
te laten overhoren.222
Eenduidig was het beleid niet en er werd souplesse betracht. De schoolmeester van Zonnemaire mocht
zijn kinderen vrijaf geven op zaterdag als hij naar Zierikzee of elders moest. Zijn collega van Brouwershaven mocht, als dat nodig was, een uur of een half uur afwezig zijn. De ondermeester of een van de bekwaamste scholieren nam dan zijn taak waar nadat de schoolmeester de leerlingen had vermaand om stil
te zijn. Die toegevendheid had ook daar zijn grenzen want voor afwezigheid van een dag of langer had
hij toestemming nodig van de president-burgemeester. Net zoals de schoolmeester van Zonnemaire dat
moest vragen aan de dominee en het dorpsbestuur.223
Duidelijk was dat de schoolmeester alleen in dringende gevallen onder schooluren weg mocht gaan.
Het mocht in geen geval gewoonte worden. Daarom was in Sinoutskerke en ’s-Heer Abtskerke bepaald dat
hij dinsdags niet naar Goes – het was dan marktdag – mocht gaan. Afwezigheid was in beginsel alleen toegestaan als er een wettige reden en het van korte duur was. Floris de Vleyshouwer kreeg van de kerkenraad
van Sluis in de zomer van 1585 toestemming om een reis naar Zeeland te maken onder voorwaarde ‘dat hij
zo haest zaude wederkeeren als ’t moghelijck’ was. Willem van Dremmen in Philippine kreeg in 1750 vijf
weken verlof om naar Holland te gaan om daar in het huwelijk te treden.224
In de weeshuizen werd een minder strak regime gehanteerd. Dat was in het bijzonder het geval als de
binnenvader tevens les gaf. De aard van zijn hoofdfunctie maakte het noodzakelijk dat hij niet altijd in
het schoollokaal kon zijn. Was er een ondermeester dan fungeerde deze als vervanger. De leerlingen waren
hem dezelfde gehoorzaamheid verschuldigd ‘alsof de Vader zelve tegenwoordig was op zwaare straffen’.
Wat daar ook wel voorkwam was dat de kinderen die minder ver waren, naast de betere leerlingen werden
geplaatst, die hen zo doende konden helpen.225

221 ZA, Hervormde gemeente te Eede, Acta kerkenraad, 1748-1760 (16.1.1753, 4.1.1754). GA Goes, Hervormde gemeente te ’s-Heer
Arendskerke, inv.nr. 2 (26.12.1697). Colijnsplaat, 1770; Dreischor, 1749, 1797; Heinkenszand, 1758; Nieuwerkerke, 1796; Wolphaartsdijk,
1770.
222 Gapinge, 1727; ’s-Gravenpolder, 1740; Kortgene, 1774.
223 Zonnemaire, 1660; Brouwershaven, 1752.
224 Sinoutskerke, 1699; ’s-Heer Abtskerke, 1732, 1759, 1806. ZA, Hervormde gemeente te Sas van Gent, nr. 517 (Acta Philippine, 6.4.1750).
Bauwens en Van der Bauwhede, Acta Sluis, 181 (nr. 922).
225 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 4012 (Instructie binnenvader en –moeder, 1767).
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Klassen in de Nederduitse en Franse scholen
Het is een hardnekkig misverstand dat het klassikaal onderwijs in het begin van de negentiende eeuw
ontstond. Ook de zeventiende en achttiende eeuw kende klassikaal onderwijs. Leerlingen werden op de
Nederduitse en Franse scholen verdeeld in ‘klassen’ die gevormd werden door de vakken. In het schoolreglement van Vlissingen uit 1603 was bepaald: ‘Sullen ooc hare schole verdeelen met classen met de letter
A/B, sonder dat de kinderen al t’samen gemenghelt werden’. In Goes werd dit nader uitgewerkt door vijf
klassen te vormen.
Klas:
I
II
III
IV
V

Vakken:
letters
spellen
lezen en schrijven van letters
lezen van brieven en schrijven
schrijven en cijferen

In het schoollokaal zat elke klas of groep bij elkaar. Binnen deze klassen zaten de jongens en de meisjes
gescheiden van elkaar. Ook elders was op soortgelijke wijze de schoolpopulatie verdeeld. Meestal was dit
in vier groepen. De eerste werd gevormd door de spellers, de tweede door de lezers, de derde door de lezers
en schrijvers en de vierde door de lezers, schrijvers en rekenaars. Elke groep had zijn eigen zitplaats. Zoals
al opgemerkt was het binnen deze groepen gebruikelijk om de leerlingen te plaatsen naar hun prestaties.
Ook in de Franse scholen was een dergelijke scheiding gebruik maar in de stedelijke kostscholen minder
zichtbaar door het kleinere aantal leerlingen. Intern werd het onderwijs in Nederduits en Frans onderscheiden. Leerlingen die Frans leerden op scholen waar ook Nederduits onderwijs werd gegeven, zaten
gescheiden van de anderen.
De klassen waren ook visueel zichtbaar. Zaten de spellers en lezers op banken, als ze gingen schrijven, mochten ze aan tafels plaats nemen om hun schrijfwerk te doen. Ook daar werd de scheiding tussen
jongens en meisjes aangehouden. Rust en, voor zover mogelijk, stilte waren wenselijk. Van de kinderen
werd dan ook verwacht dat ze zo stil mogelijk hun les leerden en hun opdrachten maakten. Het werd in
schoolreglementen gestipuleerd, zoals in dat van Elkerzee waar de meester ernaar moest streven om ‘het
singende geraas der kinderen te weren en zyne discipulen in stilheydt hare lessen doen oversien en leeren’.
Zelden was dat haalbaar. De Middelburgse predikant H.J. Krom hekelde in zijn antwoord op de prijsvraag
van het Zeeuws Genootschap het ‘verward gebrom en geraas, dat men in de meeste schoolen vindt, door
het samen praaten, het overluid leeren en rabbelen van de lessen’ dat al van ver te horen was.226

Klassen in de Latijnse scholen, examens en de promotie
Het klassikale stelsel was al vanaf de middeleeuwen in de Latijnse scholen gemeengoed, ook al was er
maar een leerkracht aan de school verbonden. De indeling was naar niveau en, net zoals bij de Nederduitse
en Franse scholen, niet op leeftijd. Waren er meer docenten, dan werden de klassen – vaak vier, vijf of zes
– over hen verdeeld. De Middelburgse school telde vier klassen met elk een docent. In vermoedelijk 1622
kwam daar een klas bij, in 1629 waren er zes klassen, na 1683 waren dat er weer vijf en van 1765-1771 tijdelijk vier. De rector had in 1629 de hoogste klas, de conrector de tweede, de preceptor de derde, een andere
preceptor de vierde en weer een andere preceptor de vijfde en zesde klas. Daarnaast werden hier en elders
beginnende leerlingen, de tirones, in een apart klasje geplaatst. In 1780 was dat nauwelijks veranderd. De
rector had de eerste klas, de conrector de tweede en derde klas en de preceptor de vierde en vijfde klas en de

226 Elkerzee, 1774. Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 19.
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tirones.227 In Goes had de rector de hoogste twee of drie klassen en de conrector de laagste twee of drie. De
Vlissingse rector had in het midden van de achttiende eeuw de hoogste twee en de conrector de laatste vier
klassen. Na 1785 bleven in Vlissingen vijf klassen over. Deze verdeling hing ook samen met de gewenste
spreiding van het aantal leerlingen.
De klassen waren genummerd, vaak met hun Latijnse namen: prima, secunda, tertia, quarta, quinta en
sexta. De prima of eerste klas was de hoogste, die met het hoogste nummer was de klas voor de beginners.
Desgewenst kon binnen de klassen nog een niveauverschil worden aangehouden: de majores en de minores, zoals in de Latijnse scholen in Middelburg, Zierikzee en Vlissingen. Deze groepen werden ook wel
aangeduid als de veterani en novitii of als de superiori en inferiori. De klas met de tirones werd meestal
niet met een nummer aangeduid. Hun groep werd ook wel aangeduid als het tirocinium. In Middelburg
bestond vanaf 1771 de mogelijkheid om na het doorlopen van de laatste klas nog een half jaar op school te
blijven om de kennis van het Latijn verder op te schroeven.
In de klas zaten de leerlingen in volgorde naar hun prestaties waarvoor ze elke maand een opgave
moesten maken. De uitslag bepaalde de volgorde voor hun zitplaats in de volgende maand, zoals in
Middelburg. Ook kwam voor, zoals in Zierikzee, dat de volgorde wekelijks wisselde. De volgorde werd
vanaf het eind van de zeventiende eeuw bepaald door het aantal fouten in de dagelijkse thema’s of opdrachten. Degene met het minste aantal mocht de eerste plaats innemen, waarna de anderen volgden
in de volgorde van het aantal fouten. Was dat aantal in het laatste geval gelijk dan kon er worden geloot
wie primus was. Degene die een hele week afwezig was, kwam terecht op de laatste plaats. De aantallen
werden in een register bijgehouden: de ‘notae’ (aantekeningen). De punten konden worden opgedeeld
in een halve of een kwart. Ook overtredingen, zoals te laat komen, en andere opmerkingen over het gedrag werden in de ‘notae’ of in een afzonderlijk register aangetekend. Wie zich onttrok aan het maken
van het schoolwerk moest dat alsnog maken. De leerling die ondanks vermaningen zijn lessen niet leerde, kon worden gestraft door het hoogste aantal fouten aan te tekenen dat in zijn klas was genoteerd bij
een van zijn medeleerlingen, zoals in Zierikzee was bepaald. Absenten, die bovendien hun lessen niet
hadden geleerd, werden daar bestraft met vier fouten voor elke verzuimde les. Zes fouten voor elke halve dag kreeg degene die in de repetitieweek, waarin de stof van het afgelopen jaar werd geëxamineerd,
weg bleef.
De promotie of overgang naar een hogere klas vond elk half jaar plaats in het voorjaar, voor de zomervakantie, in het najaar of kort voor de wintervakantie. Wie voldoende had gepresteerd, promoveerde naar
de volgende klas. Het overgangsexamen werd afgenomen door de rector, de conrector of de preceptor,
ieder van hun eigen leerlingen, in aanwezigheid van de curatoren. Voor hen werden in Middelburg in 1775
‘154 examenboektjes’ aangeschaft die gebruikt werden bij het examineren. Voor de overgang telden ook
de punten in de ‘notae’ mee. Dit register werd klaar gelegd voor de curatoren, die ook inzage kregen in de
gemaakte opgaven.
Aan de promotie was de uitreiking van prijsboeken verbonden. De winnaars waren in Middelburg
de nummers een en twee van elke klas, in Vlissingen de eerste drie van iedere klas. Dankzij het puntenstelsel kon dat op zo objectief mogelijke wijze worden vastgesteld. Bezwaren waren het gevaar van
voortrekken, iets waarop Krom wees in zijn antwoord op de prijsvraag van het Zeeuws Genootschap, en
de ingewikkelde wijze van puntentelling. De systematiek had als nadeel dat alleen de besten in aanmerking kwamen. Wie minder goed kon leren, dreigde altijd buiten de prijzen te vallen. Daarom besloten
de Middelburgse curatoren in 1779 ook de nummers drie van iedere klas te belonen met een prijsboek.
Telde de klas acht leerlingen dan werden er vier prijzen uitgedeeld, bij tien leerlingen vijf prijzen, enzovoorts. Ook de minores van elke klas konden voortaan in aanmerking komen voor een dergelijk boek als
227 Zeelands Chronyk-almanach, 328.
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beloning voor hun getoonde ijver onder voorwaarde dat het aantal fouten binnen de aangegeven norm
bleef.228 Elders bleef de prijsuitreiking om financiële redenen beperkt tot de beste en ijverigste leerlingen
van de hele school.
De rector moest voor het controleren van de docenten regelmatig – in Middelburg minstens eenmaal
per week – de overige klassen bezoeken, informeren naar de vorderingen en het gedrag en zo nodig corrigerend optreden. Ook gaf de rector de leerlingen elke maand in het bijzijn van de conrector of preceptor een kort thema op om de voortgang te volgen. Voorafgaand aan het overgangsexamen dicteerde de
rector in de klassen van de conrector of de preceptor een of meer thema’s. Die moesten de leerlingen in
aanwezigheid van de rector vertalen. Deze kon op die wijze het kennisniveau toetsen. Voor zover dat niet
verboden was, mochten de docenten de leerlingen privaatlessen geven om hun kennis en vaardigheden op
het vereiste peil te brengen. Maar hulp geven bij het maken van de thema’s was verboden ‘opdat alomme
geweert wierde de minste occasie van jaloesie en diffidentie onder de discipels’, zoals het in het reglement
in Middelburg van 1703 geformuleerd werd.229
Het hoogtepunt voor de leerlingen van de Latijnse school was het uitspreken van een redevoering of
oratie in het Latijn wat een gewoonte werd vanaf de zeventiende eeuw. Op die wijze werd getoond dat
zij het Latijn en de retorica goed beheersten. Deze redevoering was vooraf bijgeschaafd door de rector of
een van de docenten. Ook kwam wel voor dat zij de oratie schreven. De oratie kon zowel in de vorm van
proza als van poëzie zijn. De voordracht ervan vormde de afsluiting van de school en de promotie naar de
academie. Voor de inschrijving als student bij een universiteit was deze promotie niet verplicht en evenmin het volledig doorlopen van de school. Wie meende het Latijn voldoende te beheersen, kon de school
eerder verlaten. Velen deden dat zonder aan de publieke promotie deel te nemen. Na het midden van de
achttiende eeuw werd het steeds vaker gewoonte dat wel te doen. Overigens gingen niet alle promovendi
naar de hogeschool maar werden zij niettemin in de gelegenheid gesteld een dergelijke oratie te houden.
De promotie vond plaats tijdens een bijeenkomst waarbij de leiding in handen was van de rector
die een welkomstwoord sprak. Tot de aanwezigen behoorden in ieder geval de curatoren, de docenten
en leerlingen en hun vaders. De rector deelde mee wie promoveerde naar een hogere klas en wie naar de
hogeschool. Ook kondigde hij de ‘studenten’ aan die een oratie uitspraken. Naast degenen die de school
verlieten, werd ook gelegenheid gegeven aan leerlingen uit de hoogste klassen een rede uit te spreken om
zich zo doende te oefenen. Deze plechtigheid werd jaarlijks of om het half jaar gehouden en vaak op vaste
dagen: in Vlissingen op een woensdag in juli of augustus en in december, in Zierikzee op de tweede maandag in september en in Middelburg op een woensdag in maart en september of oktober.230
In Middelburg en vermoedelijk ook in de andere steden werd de bijeenkomst aanvankelijk in de Latijnse school gehouden. Vanwege de ruimte en om de promotie meer luister bij te zetten, werd de plechtigheid in Middelburg in 1692 verplaatst naar de zogenaamde wandelkerk, de ruimte tussen de Nieuwe
Kerk en de Koorkerk, waar het auditorium van de Illustre school was gevestigd. De plechtigheid ging met
veel ceremonie gepaard. Het begon met een vergadering van de curatoren in de school. Daar tekenden
zij de prijsboeken en werd de lijst van de promovendi vastgesteld. Daarna ging het in optocht naar de
wandelkerk. Voorop gingen twee stadsboden die in een houten bak de prijsboeken droegen. Later was dat
een stadsbode, gekleed in zijn ‘statie-mantel’. Na hen volgden de curatoren, de rector, de conrector en de
preceptoren, de leerlingen die promoveerden en ten slotte de overige leerlingen, allen in volgorde van hun
228 ZA, Verzameling Verheye van Citters, inv.nr. 54b (10.11.1779). Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 1782, 198-200.
229 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2930 (17.12.1760, 10.3.1789, 24.3.1790), 5574 (‘Beschrijvinge der stadt Vlissinge’ door J.J.
Brasser, 1754, 576-577). Middelburg, Latijnse school, 1687, 1703. 1771; Zierikzee, Latijnse school, 1712. Fortgens, ‘De Latijnse school te
Vlissingen’, 53; Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, IX’, 127; NN, ‘Echte berichten’, 102; Spoelder, Prijsboeken op de Latijnse school, 184-191; Voegler,
‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 379, 381, 386, 394, 405, 418-419, 433-434, 445, 449, 451, 465.
230 Vlissingen, Latijnse school, 1716/1721. GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2930. Caland, ‘Geslachten Keersmaker, Manteau en
Leydecker’, 230; Spoelder, Prijsboeken op de Latijnse school, 160, 164-184; Voegler, ‘De leerlingen van het Middelburgsch Gymnasium’, 8.
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klas. De eerste leerling die in 1692 in de Wandelkerk een oratie uitsprak was Didericus Maertens over de
woorden van Seneca: ‘O magnis fallax, fortuna bonis’.
Het uitspreken van de oraties gebeurde vanaf de hoogste plaats van het katheder. Na hun redevoeringen kregen de leerlingen uit handen van de oudste curator een prijsboek. Hij reikte vervolgens prijsboeken uit aan degenen die naar een hogere klas gingen. Hun namen werden voorgelezen door de rector.
Daarnaast konden ook prijsboeken als aanmoediging worden verstrekt. De beloonde leerlingen, of een of
enkele namens hen, bedankten met een welluidende dankzegging, een ‘gratiarum actio’, meestal in dichtvorm, in het Latijn of Grieks, die in Middelburg ook werd uitgesproken vanaf de bovenste plaats van de
katheder.231 Deze gratias was nagezien of geschreven door de rector of een van de docenten. Samen met de
leerlingen hadden zij deze gratias geoefend. Zij kregen voor hun moeite een geldbedrag van de vaders van
de leerlingen. De dankzeggingen door de overige leerlingen voor de prijsboeken werden uitgesproken
vanaf de laagste plaats van de katheder. De rector wenste degenen die de school verlieten geluk en wekte
hen op tot hun plicht.232
In andere steden werden de promoties gehouden in een klein kerkgebouw. In Vlissingen vond dat
plaats in de Engelse kerk en vanaf het begin van de jaren zeventig van de achttiende eeuw in de Waalse
kerk. Van die laatste kerk werd ook in Zierikzee gebruik gemaakt. Incidenteel werd daar de Lutherse
kerk gebruikt. In Goes vond de plechtigheid daarentegen plaats in de Grote kerk. Voor het bijwonen
van de bijeenkomst werden de curatoren, het stadsbestuur, predikanten, doktoren, juristen en andere
voorname burgers evenals de ouders uitgenodigd. In de achttiende eeuw gebeurde dat door middel van
een gedrukte uitnodiging waarin de ‘orateurs’ werden aangekondigd.233 In Middelburg werd deze aangeplakt. Soms werden deze uitnodigingen ook elders verspreid. Zo werden in Vlissingen Middelburgers
geïnviteerd. Op het eind van de achttiende eeuw werd, om de plechtigheid extra cachet te geven, muziek
ten gehore gebracht, zoals in Middelburg. Toen bij de promotieplechtigheid in Vlissingen op 20 december 1780 Willem Carel Hendrik baron van Lynden van Blitterswijk, vertegenwoordiger van de prins van
Oranje in de Staten van Zeeland, aanwezig was, werd op het orgel gespeeld. Ook daar waar de Latijnse
school meer weg had van privaatonderwijs werd gehecht aan een promotiebijeenkomst. In 1759 hield
Emmericus de Weert een Latijnse oratie in de kerk van Hulst na zijn vierjarige studie bij rector ds. Johannes Wilhelmus Paris.234
De oraties gingen meestal over klassieke, historische, wijsgerige of Bijbelse onderwerpen en incidenteel over actuele thema’s. Adriaan van Solingen oreerde in Middelburg bij wijze van oefening in 1774 in
rijm over de dapperheid van de Batavieren in het grondvesten van hun gemenebest. Het jaar daarop, toen
hij de school verliet, sprak hij over de onheilen die uit tweedracht en oorlog voortvloeien. Marinus Mogge
Pous sprak in 1789 in Zierikzee over de voor een staatsman noodzakelijke welsprekendheid, met Griekse
en Romeinse redenaars als lichtende voorbeelden. In Vlissingen sprak Jan Willem van Sonsbeeck in 1790
over de waarde en betekenis van de landbouw. Degenen die predikant wilden worden, kozen nogal eens
een theologisch onderwerp. Daarom sprak Floris Pleyte, zoon van de schoolmeester van Oost-Souburg, te
Vlissingen in 1791 over de apostel Paulus. Hetzelfde gold voor toekomstige juristen of medici. Pieter de la

231 De tekst van de gratias van Adriaan van Solingen, leerling te Middelburg, ter gelegenheid van diens bevordering naar de hoogste klas in
1773, in: Spoelder, Prijsboeken op de Latijnse school, 179-184. In UvA, O 65-1484, een gedicht van Galenus Abrahamsz. uit Zierikzee, 1640,
vermoedelijk eveneens een gratias.
232 Zeelands Chronyk-almanach, 330-332.
233 Voorbeelden van gedrukte uitnodigingen voor promoties in: GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 5050 (1790, 1791); GA SchouwenDuiveland, Bibliotheek, nr. 1024 (1771); ZA, Stad Veere, inv.nr. 224 (Middelburg, 1775); Familie Schorer, inv.nr. 584 (Vlissingen, 1781);
Familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr. 335 (Middelburg, 1794).
234 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2930 (19.12.1770, 3.7.1771 e.v., 12.12.1780, 4.2.1784), 5574 (‘Beschrijvinge der stadt Vlissinge’ door
J.J. Brasser, 1754, 576-577). GA Hulst, Stad Hulst, nr. 10.8.1759. Emmericus de Weert (1741-1809), afkomstig uit Steenbergen, ging rechten
studeren en werd rentmeester van de Nassause domeinen in Roosendaal, Steenbergen en Nispen en schepen van Tholen. Romeijn,
Stadsregering van Tholen, 657.
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Rue sprak in Middelburg in 1712 over de rechtsgeleerdheid en Jacobus van der Baan oreerde in Zierikzee in 1777 over de geneeskunde. De prestatie
door deze jeugdige redenaars werd door de aanwezigen met enthousiasme ontvangen. Gejuich en
handgeklap waren de beloning.235
Incidenteel werden deze redevoeringen door
trotse vaders uitgegeven, zoals die van Pieter van
Noemer in 1754 te Zierikzee met als titel: Oratio in
laudem urbis Zierizaeae (Redevoering tot lof van de
stad Zierikzee), voorzien van een ‘Lierzang’ van de
gelijknamige vader, mr. Pieter van Noemer. Ook de
oratie die door Jona Willem te Water in 1755 in Vlissingen werd gehouden over het geslacht Van Borssele werd gedrukt. In zijn geval werd hij geholpen
door zijn vader, de predikant Willem te Water uit
Axel. Het werkstuk was een eerbetoon aan Jan van
Borssele van der Hooge, vertegenwoordiger van
de Prins van Oranje in de Zeeuwse Staten, die, met
Oratie van Marinus Mogge Pous, gehouden in de Lutherse kerk
anderen, de studie van Jona Willem te Water finante Zierikzee op 18 oktober 1789 (GA Schouwen-Duiveland, Handschriftenverzameling, inv.nr. 186).
cieel mogelijk maakte.236 Twee jaar eerder, in 1753,
was de redevoering van de dertienjarige Frederik
Theodoor Reitz uitgegeven. Die handelde over de
geschiedenis van de Middelburgse Latijnse school en was geschreven door zijn vader, rector Wilhelm Otto
Reitz. De oratie van de Middelburgse promovendus Simon Johannes van Nispen Muller over De Dapperheid der Zeeuwen streelde de toehoorders dermate dat hij die daarna vertaalde in het Nederlands en nogmaals in die taal voordroeg op 20 maart 1782. Voor het voordragen van de oratie was deze door henzelf of
door een ander met een fraaie hand in het net geschreven en vaak ingebonden in een harde kaft met een
sitse omslag.237
In 1791 werd voor het eerst, zowel in Middelburg als in Vlissingen, in plaats van in het Latijn, georeerd
in het Nederlands. De leerlingen Mulder en Van Deinse deden dat in Middelburg. In Vlissingen lazen de
zoëven genoemde J.W. van Sonsbeek gedichten voor over Claudius Civilis en P.W. Provo Kluit over de expeditie van Michiel de Ruyter naar Chatham. De Vlissingse curatoren hadden in verband met de politieke
spanningen vooraf inzage gewild, net zoals in Middelburg gedaan werd. Van Sonsbeek had dat beslist geweigerd. De curatoren wilden deze oraties verbieden, maar het stadsbestuur stond het toe. Beiden lieten
hun gedichten in druk verschijnen die het jaar daarop uitkwamen.
In Middelburg werd de bijeenkomst afgesloten door de rector met een oratie. Dat gebruik werd ook
ingevoerd in Vlissingen, Zierikzee en Goes. In deze steden sprak de rector zijn redevoering ook wel bij
het begin uit en sloot hij af met een dankbetuiging. Eindigde de rector met een oratie dan opende hij de
bijeenkomst met een voorafspraak. Soms had een dergelijke oratie een gelegenheidsonderwerp. Rector
235 Hartog, De spectatoriale geschriften, 135; Lambrechtsen van Ritthem, ‘Pieter de la Ruë’, 4; Star Numan, Cornelis van Bynkershoek, 29. Van
Solingen werkte delen van zijn twee oraties om in het Nederlands in rijm en droeg dit in 1776 voor in het auditorium. In datzelfde jaar
volgde de uitgave ervan onder de titel De Batavier.
236 Te Water, Levens-bericht, 8; De Mooij, Jona Willem te Water, 22-27.
237 In de handschriftenverzameling van de ZB bevinden zich oraties van leerlingen van de Latijnse school te Middelburg, 1741-1776. Drie
oraties van leerlingen van de Latijnse school te Zierikzee, 1777-1789, bevinden zich in GA Schouwen-Duiveland, Handschriftenverzameling.
Oraties van Jacob Verheije uit Zierikzee, 1657, in: Het Utrechts Archief, Familiearchief Des Tombe, inv.nr. 1204
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Adam Camphuysen in Zierikzee oreerde in 1772 over Lieven Janszoon Kaersemaker, die een belangrijke
rol speelde bij de overgang van de stad naar de prins van Oranje, twee eeuwen eerder. Ook kon de rector
eindigen met een eligie, een door hem geschreven gedicht in het Latijn, zoals Theodorus van Kooten in
1780 in Middelburg deed. Deze bijzondere oraties werden in druk uitgegeven. Dat kon op kosten van de
stad of van de rectoren zelf. In dat laatste geval boden zij een exemplaar aan het stadsbestuur aan, die hen
daarvoor kon belonen. Korte verslagen van deze plechtigheden, vaak in een opgetogen vorm, verschenen
in de veelgelezen Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt en fungeerden als reclame voor de
school.238

Schoolboeken
Het plakkaat op de schoolorde van 1590 bepaalde dat schoolmeesters alleen die boeken mochten gebruiken die waren goedgekeurd door de classes. In het reglement van de Staten-Generaal was vastgelegd dat
de classes een lijst van boeken dienden te maken die aan de schoolmeesters moest worden overhandigd.
Bij de visitatie moest toezicht worden uitgeoefend op het gebruik. Overtreders werd schorsing in het
vooruitzicht gesteld terwijl de Raad van State of degenen die de schoolmeesters hadden benoemd, moesten worden geïnformeerd. Desnoods kon ontslag volgen. Beide bepalingen zijn niet in letterlijke zin toegepast. Wel werd bij de visitatie door de gedeputeerden van de classis gelet op de boeken die in de school
in gebruik waren. Pragmatischer was de bepaling in de Middelburgse schoolorde van 1591. Die bepaalde
dat schoolboeken, die voor de jeugd schadelijk konden zijn en die zaken bevatten die in strijd waren met
Gods Woord en de gereformeerde religie, verboden waren. Overtreders werd een boete van 25 gulden in
het vooruitzicht gesteld. Wie voor de tweede keer werd betrapt, verloor zijn onderwijsbevoegdheid.239
In Zierikzee en Vlissingen mochten alleen boeken gebruikt worden, die daartoe geschikt waren bevonden door de scholarchen. In de eerstgenoemde stad waren dezelfde boetebepalingen als in Middelburg van kracht, met dien verstande dat de boete 30 gulden bedroeg. In Vlissingen bedroeg die 3 gulden.
In andere steden en dorpen werd een identieke bepaling opgenomen in de schoolreglementen maar dan
zonder boete, zoals in Goes, Veere en Grijpskerke. In Veere mocht de rector van de Latijnse school eveneens
alleen boeken gebruiken met voorafgaande toestemming van de scholarchen. In het reglement van de Staten-Generaal uit 1655 was bepaald dat alle ‘lichtveerdighe, superstitieuse ende de gereformeerde religie
nadeelige of contrariërende boecken’ verboden waren om te gebruiken op de scholen. Rooms-katholieke kinderen mochten geen ‘Paepsche Boecken, Roosekranssen, Beeldekens, Crucifixen, Schilderytjes, of
yets diergelijcken’ meenemen. De schoolmeesters moesten leerlingen die niet wilden luisteren naar de
vermaningen wegsturen. Daarentegen waren alleen toegestaan ‘goede ende profijtelijcke boecken, met
waerheyt en eerbaerheyt overeenkomende’. Die bepaling werd in diverse lokale schoolreglementen overgenomen.240
Kerkenraden en in het bijzonder de predikanten moesten een waakzaam oog houden. Daarover is niet
veel te melden. De predikant van Kapelle kreeg in 1584 opdracht om onderzoek te doen naar de boeken die
de schoolmeester gebruikte. In 1612 liet de kerkenraad van Arnemuiden de schoolboeken onderzoeken van
iemand die bij het schoolhouden kritiek leverde op de religie. In 1656 gaf de kerkenraad van Middelburg
aan de predikant, die scholarch was, opdracht om ervoor te zorgen dat een ABC-boekje, dat kort daarvoor
daar was verschenen, buiten gebruik gesteld werd omdat de tekst van het tweede van de Tien Geboden
foutief was opgenomen. Wanneer de gangbare schoolboeken in gebruik waren, was er bij kerkelijke overheden geen behoefte zich hiermee te bemoeien en dat gold ook voor de burgerlijke autoriteiten. Ook de
238 NN, ‘Echte berichten’, 103; Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak ‘, 415-416, 425, 451, 454; De Vos, ‘De Latijnsche
school te Zierikzee’, 18.
239 Middelburg, 1591. Wiltens, Kerkelyk Plakaat-boek, I, 479-480, II, 492-493.
240 Goes, 1655; Grijpskerke, 1612; Veere, 1598, 1612; Idem, Latijnse school, 1646; Vlissingen, 1603, 1792; Zierikzee, 1659, 1773.
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classes lieten zich niet intensief in met de keuze van de schoolboeken. Alleen de classis Tholen en Bergen
op Zoom besloot drie predikanten te benoemen die in het Brabantse deel van deze classis de scholen moesten bezoeken en voorschriften dienden te geven over de te gebruiken boeken.241 Ook in Staats-Vlaanderen
bestond kennelijk tevredenheid over de schoolboeken want in de kerkelijke actaboeken en de stedelijke
resoluties ontbreken klachten.
Welke boeken niet toelaatbaar waren, werd in algemene termen aangegeven in de schoolreglementen.
Bijvoorbeeld in Gapinge waar boeken die ‘ligtveerdig, paepsch of onstigtelijk en strijdig tegen onze religie’ verboden waren. In Dreischor waren alle ‘ijdele en verleydende boecken’ uit den boze. De schoolmeester van Nieuwerkerk mocht in 1633 van de visitatoren van de classis niet langer de Historie van Helena in zijn
school gebruiken omdat dit als onstichtelijk werd beschouwd. Hier en daar waren boetebepalingen van
kracht als de schoolmeester ze toch op school toeliet. In Kruiningen mocht de meester zulke boeken, nadat hij de leerlingen had vermaand ze niet meer mee te nemen, in beslag nemen en moest hij de predikant
informeren. Om elke onduidelijkheid weg te nemen, werden in een deel van de schoolreglementen, zowel
in de steden als in de dorpen, de toegelaten boeken genoemd.242
De schoolmeester verkocht schoolboeken aan de leerlingen. Maar ook kwam voor dat de ouders die zelf
kochten of dat ze hun kinderen boeken meegaven waaruit ze zelf hadden geleerd. Werden schoolboeken
meegebracht, dan moest de schoolmeester een wakend oog houden. In 1664 liet de schoolmeester van Terneuzen twee ‘paepsche boexkens’ zien die kinderen van thuis hadden meegebracht om daaruit te leren.
De kerkenraad besloot de ouders daarover aan te spreken. Om te voldoen aan de vraag hadden de schoolmeesters een voorraad schoolboeken in huis. Marinus de Jager in Wolphaartsdijk had bij zijn overlijden
in 1752 83 schoolboeken, 29 Vragenboekjes van Hellenbroek en 4 van Burs en 21 catechismussen. Het was
een ongeschreven regel dat na het overlijden van de schoolmeester zijn opvolger de voorraad overnam.
Daarmee kon een flink bedrag gemoeid zijn. Zo betaalde de nieuwe schoolmeester van IJzendijke, Adriaan Slabber, in 1773 een bedrag van fl.127,77½ in termijnen voor de voorraad van zijn voorganger.243
Schoolboeken waren niet bijzonder duur. In 1568 werd voor de toen achtjarige Jan Oude Jans ‘een A B
bouck van papiere’ gekocht voor 2 groten Vlaams of 1 stuiver en een Frans ‘A B bouck’, dat in Antwerpen
voor hem werd opgedaan, kostte hetzelfde. De Uyterste wille van Porquin viel in de duurdere categorie.
In 1593 kostte dat boek £ 0-3-8 Vlaams of fl. 1,10. Schoolmeester De Jager leverde een ABC-boekje voor
een kwart stuiver. Voor een groot ABC-boek werd 7 stuivers in 1633/1634 neergeteld, op het eind van de
zeventiende eeuw 6 stuivers en in 1748 5 stuivers. Een klein ABC-boek kostte in 1776 twee duiten of een
kwart stuiver. Meester De Jager verkocht een vragenboekje voor 2 of 3 stuivers, een catechismus kostte 2
stuivers en de Spreuken Salomons en de Franse tiranny waren 4 stuivers per stuk. Dat bedrag werd ook betaald
voor een Historie Davids in 1683. In 1764 werd voor een Trap der jeugd 2 stuivers betaald. Duurder waren de
rekenboeken. In 1577 werd voor een ‘cyferbouck’ 12 groten Vlaams of 6 stuivers betaald. In 1764 kostte een
cijferboek 5 stuivers. Het waren prijzen die nauwelijks verschilden met die elders werden gehanteerd. 244
De prijzen van tweedehands schoolboeken waren laag. Bij de inventarisatie van boedels werden schoolboeken veelal niet vermeld of werd volstaan met een summiere aanduiding vanwege de geringe waarde.245
241 ZA, Handschriftenverzameling, Aanwinsten 1955-1990, inv.nr. 1977-10 (folio 20, 21.10.1656); Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nr. 3
(6.7.1655). Bouterse, Classicale Acta, (193, 197, 5.3, 6.6.1612; 409, 9.4.1584); Nagtglas, De algemeene kerkeraad, 127-128.
242 Dreischor, 1749; Gapinge, 1727; Kruiningen, 1724. GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Nieuwerkerk, inv.nr. 3 (25.7.1633).
Westerhof, ‘Nieuwerkerkse schoolmeesters’, nr. 20, 3. Met de Historie van Helena is bedoeld: Historie van de verduldighe Helena, zijnde een
coninghsdochter van Constantinopolen. Cuijpers, Van Reynaert de Vos tot Tijl Uilenspiegel, 37-38. Zie voor de schoolboeken bijlage 8.
243 ZA, Hervormde gemeente te Terneuzen, inv.nr. 1 (29.3.1664); Hervormde gemeente te IJzendijke, inv.nrs. 130-132. GA Goes, RAZE, inv.nr.
3798
244 ZA, Stad Veere, inv.nr. 473 (1776). GA Schouwen-Duiveland, Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 677, 679, 973, 991; RAZE, inv.nr. 4789A.1
(1683). GA Noord-Beveland, Hervormde gemeente te Colijnsplaat, inv.nr. 68 (1633/1634). GA Vlissingen, Hervormde gemeente te OostSouburg, inv.nr. 21 (1748). GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nr. 212 (1695). De Hooge, Sprekende folianten, 47; Van der Laan, ‘Nederlandse
schoolboeken’, 156-157.
245 Boekholt, ‘Op zoek naar de kinderlectuur’, 90-91; De Kruif, Liefhebbers en gewoontelezers, 158.
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Dat nam niet weg dat schoolmeesters ervoor moesten zorgen dat de leerlingen zorgvuldig omgingen met
hun boeken om extra uitgaven voor de ouders te voorkomen. Binnen de weeshuizen luisterde de zorg
voor de schoolboeken nauwer omdat die verstrekt werden door de instellingen en een zuinig beleid elk
weeshuis kenmerkte. Twee plakken kreeg de wees die in het Weeshuis in Aardenburg niet goed zorgde
voor zijn boeken, pennen en inkt.246
Een bijzondere positie namen Zeeland en Staats-Vlaanderen met hun schoolboeken niet in. Die sloten
in de zeventiende en achttiende eeuw aan bij wat elders gebruikelijk was, in ieder geval in Utrecht, Gelderland, Dordrecht en Groningen.247 Binnen de aangegeven marges hadden schoolmeesters de vrijheid om
naar eigen inzicht gebruik te maken van de schoolboeken die zij zelf wenselijk achtten. In de tweede helft
van de achttiende eeuw nam de productie van nieuwe schoolboeken sterk toe maar dat betekende niet dat
de oude overbodig werden. Uit het onderzoek dat in 1801 werd ingesteld door schoolopziener Adriaan
Uijttenhooven blijkt dat zowel oude als nieuwe schoolboeken gebruikt werden. In de scholen op Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en Sint Philipsland noteerde hij de titels van maar liefst 55 verschillende
schoolboeken. De productie van nieuwe boeken zou in de komende decennia alleen nog maar verder toenemen. Ondanks de zo gewenste eenheid in de schoolboeken onder het nieuwe regime van de landelijke
onderwijswet hielden de Zeeuwse schoolmeesters tot in ieder geval in de jaren tien van de negentiende
eeuw vast aan oude schoolboeken.248 Dezelfde schoolboeken werden generaties lang gebruikt om te leren
lezen, schrijven en rekenen. Wie de resultaten voorop stelde, zette niet graag het oude overboord.

Verbeteringen in de tweede helft van de achttiende eeuw
De schoolmeester bleef nog lang achter zijn lessenaar zitten, maar in de tweede helft van de achttiende
eeuw is sprake van een andere benadering. In Bruinisse, Nieuwerkerk en Kortgene moest de schoolmeester ’s morgens en ’s middags langs de leerlingen gaan. Zo doende kon hij controleren of zijn aanwijzingen
werden opgevolgd. De schrijvers hielp hij aan hun tafel bij het sturen van hun hand en de cijferaars met
hun sommen. Dit onverlet dat de leerlingen hun werk moesten laten nakijken bij de meester. In diezelfde periode is ook sprake van meer variatie in het leesonderwijs. De Zierikzeese schoolmeesters hadden
een lesrooster ontwikkeld voor spellen en lezen, dat hun goed beviel. Zij lieten de kinderen elke ochtend
spellen en lezen uit hun schoolboeken. Behalve op zaterdagmorgen want dan lazen ze lettergrepen. De
middagen waren echter gevarieerd. Op maandagmiddag was het, evenals ’s morgens, spellen en lezen, op
dinsdagmiddag opzeggen van de vragen voor de catechisatie. Op woensdagmiddag werden lettergrepen
en klinkers uit het hoofd gespeld tot drie uur en daarna waren de leerlingen vrij. Donderdagmiddag was
het weer spellen en lezen. Op vrijdagmiddag werden de geleerde gebeden, psalmen, enz. opgezegd.249
Een andere verandering op het eind van de achttiende eeuw was de spellers en lezers samen te nemen waardoor er drie klassen werden gevormd terwijl de vakken meer in elkaar over gingen vloeien. Ook
kwamen meer vakken aan bod. In het Vlissingse schoolreglement van 1799 was bepaald dat voortaan de
eerste klas werd gevormd door degenen die leerden spellen en lezen. In de tweede klas zaten de gevorderden in het lezen, degenen die schreven, die rekenden tot aan de breuken en die de eerste beginselen
van de grammatica leerden. De derde klas werd gevormd door hen die verder geoefend werden in het
lezen, schrijven, rekenen, grammatica en de eerste beginselen van de vaderlandse geschiedenis. Deze onderverdeling maakte de overgang van lezen naar schrijven en van schrijven naar rekenen soepeler. Een
dergelijke methodiek was bepleit door Kornelis van der Palm in zijn antwoord op de prijsvraag van het
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GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 14 (18.12.1662). Zierikzee, 1773. GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 1298 (art. XIX en XX).
Boekholt, ‘Op zoek naar de kinderlectuur’, 88-90; Van der Laan, ‘Nederlandse schoolboeken’, 154-155, 162-166.
NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 318. De Bree, Het platteland leert lezen en schrijven, 54.
Bruinisse, 1763; Kortgene, 1774; Nieuwerkerk, 1767. GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 1190. Zie ook: Krom c.s., Verhandelingen
Zeeuwsch Genootschap, 345.

474

DE SCHOLEN SYN PLANTHOVEN VAN DE GEMEENTE

Zeeuws Genootschap. In de manier van lesgeven moesten de Vlissingse schoolmeesters zich richten naar
de kort tevoren verschenen Algemeene denkbeelden over het Nationaal Onderwijs van de Maatschappij tot Nut
van ’t Algemeen. Dat betekende dat zij de leerlingen niet meer bij zich lieten komen maar hen per klas les
gingen geven. Op die wijze was sprake van klassikaal of frontaal onderwijs zoals dat in de negentiende
eeuw algemeen gebruikelijk werd. Gelijk op met deze ontwikkeling ging het toetsen van de kennis. Die
vond in Vlissingen tweemaal per jaar plaats door het Comité van Publiek Onderwijs in de vorm van examens. Bij voldoende resultaten mocht de leerling door naar de volgende klas. Het enige dat nog ontbrak in
Vlissingen was het schoolbord. Schoolopziener Adriaan Uijttenhooven trof in 1801 bij zijn rondgang langs
de scholen op Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en Sint Philipsland ‘AB-letters op bordpapier’ aan.
Maar slechts op één school, in Bruinisse, was een ‘AB-bord’ in gebruik. De opmars verliep snel. Een jaar later werd overal op Schouwen-Duiveland ‘aanvanglijk onderwijs op het bord gegeven’. Ook op de eilanden
Noord-Beveland en Sint Philipsland was een jaar later in diverse scholen een schoolbord.250
Onderwijs met meer vloeiende grenzen tussen de klassen was ook te zien in het Franse onderwijs. In
Goes behoorden volgens het reglement van 1780 tot de eerste ‘classis’ degenen die bijna konden lezen, in
het Frans spellen en cijferen. Tot de tweede ‘classis’ werden gerekend degenen die de Franse vervoegingen en verbuigingen leerden, thema’s vertaalden, geografie leerden, konden rekenen met hele getallen, in
staat waren sommen volgens de regel van drieën op te lossen en met gebroken getallen wisten te rekenen.
De derde ‘classis’ bestond uit leerlingen die het Frans machtig waren, goed konden rekenen en boekhouden en wiskunde kregen.
Van soortgelijke vernieuwingen was op het eind van de achttiende eeuw ook sprake in de Franse
scholen in Vlissingen en Zierikzee. Krom had daarvoor gepleit in zijn antwoord op de prijsvraag van het
Zeeuws Genootschap. Dat had ook de Franse schoolmeester Perrenoud gedaan in zijn commentaar op de
antwoorden van deze prijsvraag. In Zierikzee was het onderwijs in 1800 verdeeld in vier klassen. Behalve
Frans werd er les gegeven in schrijven, rekenen, geografie en ‘wat verder nodig is tot eene ordentlijke en
gedistingueerde educatie’. In Vlissingen waren vanaf 1797 drie klassen. In de derde of laagste klas was
het in de Franse taal spellen en lezen aan de orde, samen met schrijven, beginselen van de geografie en
de Bijbelse geschiedenis. In de tweede klas werd onderwijs gegeven in de gronden van de Franse taal,
schrijven, geografie, de beginselen van het cijferen, het vertalen, de Nederlandse en Bijbelse geschiedenis
en godsdienst. In de eerste of hoogste klas werd verder gegaan met het onderwijs in de Franse taal, schrijven, vertalen, cijferen, geografie, kennis der globen, boekhouden, Vaderlandse en Bijbelse geschiedenis
en godsdienst. Dit betrof het onderwijs aan jongens. Voor de meisjes werd een dergelijke strakke indeling
niet aangehouden, maar wel zo veel mogelijk nagevolgd. Zij kregen bovendien handwerken. Bevordering naar een hogere klas vond plaats na een examen, dat tweemaal per jaar plaatsvond, waarbij de beste
leerlingen met prijzen werden beloond. De schoolmeester moest nauwkeurig aantekening houden door
middel van punten van gemaakte fouten waarbij ook onwettig verzuim of andere overtredingen in punten werden omgezet. In 1797 stelde het Comité voor Publiek onderwijs een zeer gedetailleerde ‘leerorder’
vast, waarin naast de vakken en hun onderdelen ook de schoolboeken werden opgenomen. In dit lesrooster is ook sprake van het gebruik van leien in de tweede en derde klas voor het oefenen van de ‘déclinatien’ (verbuigingen) en ‘conjugatien’ (vervoegingen) van Franse woorden. Drie jaar later, in 1800, werd
een nieuw ‘Regulatief’ vastgesteld. Opvallende verschillen waren dat de nummering was omgedraaid: de
eerste klas was voor de beginnelingen, verder werd al in die eerste klas begonnen met cijferen maar bleef
aardrijkskunde gereserveerd voor de derde of hoogste klas. Bijbelse geschiedenis werd in de eerste klas
250 Algemeene denkbeelden over het Nationaal onderwijs, 32-33. De indeling in drie klassen en de lesstof komt in grote lijnen overeen met
die genoemd in de eerste Schoolwet van 1801. Versluys, Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs, IV, 56. NA, Ministerie van
Binnenlandse Zaken, inv.nr. 318. ZA, Commissie van onderwijs in Zeeland, inv.nr. 3 (10.3.1802, 8.6.1803). Zie ook: Visser, Vernieuwing van
het lager onderwijs in Zeeland, 269.
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in het Nederlands geleerd en in de tweede in het Frans. Binnen hun klas werden de scholieren elke week
gerangschikt naar hun prestaties en gedrag.251
De indeling van de leerlingen in drie klassen zorgde ervoor dat de invoering van de nieuwe schoolwetten in het begin van de negentiende eeuw in de steden soepel verliep. Op het platteland kostte dat
meer moeite. Het klassikale stelsel leek aanvankelijk op nieuwe wijn in oude zakken. Op de twee scholen
in Goes zaten in 1816 in de eerste klas de spellers, in de tweede de lezers en in de derde de schrijvers en rekenaars terwijl daar ook Bijbelse geschiedenis werd gegeven.252 Het meest wezenlijke verschil was dat de
leerlingen op hun plaats bleven zitten en de schoolmeester hen collectief les ging geven per klas. Daarom
vormde niet het klassikale stelsel de belangrijkste vernieuwing maar de manier van lesgeven. Die kan
daarom beter worden aangeduid als simultaan of gelijktijdig onderwijs in plaats van klassikaal onderwijs.253

5.5

Spellen en lezen

Spellen en lezen
Spellen en eventueel het begin van lezen kon in
grotere plaatsen worden geleerd op een kleine kinderschool. De schoolmatres begon met het aanleren
van de letters, zowel kleine als grote letters, lettergrepen en vervolgens het spellen van woordjes. De
verdere kennis van het lezen werd bijgebracht op
de Nederduitse school. De kleintjes konden daar
ook direct naar toe want de schoolmeester gaf eveneens les in spellen. Op het platteland waren zulke
kleine kinderscholen er als regel niet. De jongste
kinderen gingen naar de Nederduitse schoolmeester die hen op dezelfde wijze inleidde in het land
van de letters.
Het leren van de letters door de kleinste kinderen gebeurde met een ‘ABC-bordeken’. Dat was een
plankje van meestal ongeveer vijf bij tien centimeter waarop een gedrukt papier was bevestigd, met
daarop het alfabet in grote en kleine letters. Er was
een handvat aan met een oogje erin voor een touwtje of koordje. De kinderen konden zo’n ‘bardeken
aen de zyde’ hangen. Een dergelijk ABC-bord hing
vaak ook bij de meester aan zijn lessenaar. Om het
papier te beschermen tegen vuil konden ze worden
ABC-bordje of Hornbook (Nationaal Onderwijs Museum,
Dordrecht).
voorzien van doorzichtig geolied papier of van een
plaatje hoorn dat op het plankje werd vastgezet
met dunne stripjes van koper of messing en met nageltjes. In de literatuur staan ze daarom bekend met
de Engelse term ‘hornbooks’. Het ‘ABC-bordeken’ wordt nog genoemd in het schoolreglement van Goes
251 NA, Binnenlandse Zaken, inv.nr. 309 (Brief Stad Zierikzee, 12.8.1800). Vlissingen, Franse school, 1794, 1800. Krom c.s., Verhandelingen
Zeeuwsch Genootschap, 161; Perrenoud, Remarques sur trois dissertations, 160-161, 170-172.
252 Kort, ‘Volksonderwijs in Goes in de eerste helft van de 19e eeuw’, 58.
253 Deze termen in: Braster, Passie en pragmatisme, 22.
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uit 1768 en als het ‘A B bordjen’ door IJsbrand van
Hamelsveld in 1792, maar het gebruik ervan was
toen vermoedelijk al op zijn retour. In de antwoorden op de prijsvraag van het Zeeuws Genootschap,
gepubliceerd in 1782, wordt dit ‘leesplankje’ niet
meer genoemd.254
Voor het aanleren van het alfabet en daarna het
spellen, spellende lezen en lezende lezen was ‘den
enckelen ABC-boeck’ beschikbaar.255 Dit bestond
uit acht gedrukte pagina’s stevig papier of perkament. Aan perkament was aanvankelijk de voorkeur gegeven omdat dit minder kwetsbaar was.
Het Klein ABC verschilde in principe niet van het
Groot ABC-boeck dat in de achttiende eeuw algemeen
in gebruik was. Dat laatste bestond uit een vel papier dat, driemaal gevouwen, een boekje opleverde
van zestien pagina’s. Het bevatte het alfabet in een
aantal verschillende lettertypes, het Onze Vader,
Een moeder stuurt haar dochtertje naar school, door Jan Luyken,
1712. Aan haar arm hangt een ABC-bordje (Rijksmuseum, Amde twaalf artikelen des geloofs, de Tien Geboden
sterdam).
en gebeden: het morgengebed bij het opstaan, het
avondgebed bij het slapen gaan en de gebeden voor
en na het eten. Latere edities gaven ook de letters door elkaar en de klinkers en medeklinkers alsmede
lettergrepen. Ook stonden erin de zendings- en doopopdracht van Jezus Christus, de samenvatting van de
Tien Geboden (Matthéüs 22:37) en de instelling van het avondmaal. De tekst over de ‘Christelijcke straffe’
en het gebed voor de predikatie werden later weggelaten. Ook bevatte het een Christelijk ABC: spreuken
die begonnen met de letters van het alfabet. Omdat een haan op de achterzijde van de voorpagina of, later,
op de voorzijde was afgebeeld, stond het bekend als het ‘Haneboek’. Het ABC-boek ging terug op de Emder Bedingen, een gebedenboekje ontstaan in de vluchtelingengemeente van Londen dat via Emden zijn
weg vond naar de Nederlanden.256
De letters werden in verschillende soorten geleerd: gotisch, romein, cursief en al deze types in hoofden kleine letters. De gotische letters, waarmee het ‘Haneboek’ begon, behoorden ook in de achttiende
eeuw tot de lesstof hoewel het gebruik ervan minder was. Wel werden de Bijbel en veel boeken nog steeds
in dit lettertype gedrukt en dat was de belangrijkste reden waarom deze letters in de meeste schoolboekjes
bleven staan. Bovendien kregen de leerlingen in volgende boekjes teksten in deze verschillende soorten
zodat ze de letters ervan moesten kennen. De inhoud van het ‘Haneboek’ werd door de kinderen bladzijde voor bladzijde gememoriseerd waarbij mondeling werd geoefend bij de schoolmeester. Na de letters,
volgden de lettergrepen. Daarna werden eerst kleine, eenlettergrepige woorden geleerd, vervolgens van
twee lettergroepen, enz. Het spellen van woorden gebeurde door eerst de letters op te noemen en daarna
het hele woord: bee oo ee ka – boek.
Onder de zeer vele edities van deze ‘Haneboeken’ was een bescheiden Zeeuws aantal. In Middelburg

254 ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 23 (11.1.1629). Goes, 1655, 1768. Ter Gouw, Kijkjes in de oude schoolwereld, I, 32; Van Hamelsveld, De
welmeenende raadgeever, I, 35, 39; Ter Linden, ‘In het lezen bekwaam. ABC-boeken voor het onderwijs’, 9-11; De Planque, Valcooch’s Regel
der Duytsche schoolmeesters, 361.
255 Zie voor de plaatsen waar deze en andere schoolboeken in gebruik waren bijlage 8. Deze lijst bevat de tijdens ons onderzoek gevonden
titels van schoolboeken.
256 Ter Gouw, Kijkjes in de oude schoolwereld, II, 12-22; Stellingwerf, Kleine geschiedenis van het Groot ABC-boek of Haneboek.
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verscheen bij Louis Dassonville in 1656 of kort daarvoor een ABC-boek. Vanaf het midden van de achttiende eeuw verscheen het vaker bij Zeeuwse drukkers. Anthony de Winter in Middelburg bracht uit: Een A B
C Boek, bequaam ende profytelijk voor de jonge kinderen om te leeren. Ook de Zierikzeese drukker Van den Thoorn
bracht een soortgelijk ABC-boek op de markt. Dat deed eveneens de Middelburger Henrik van Osch met
zijn in 1787 verschenen A/B/C Boek zeer bekwaam ende profytelijk voor de Jonge Kinderen om te Leeren. Abraham de
Vos Jz. in Zierikzee gaf omstreeks 1800 een Groot A B C Boek uit.257

Een onbekende te Middelburg tekende in 1782 een ABC-boekje na (ZB).

Het volgende boekje dat de scholieren kregen, terwijl ze leerden spellen, was de Heidelbergse catechismus, die gebruikt werd voor het godsdienstonderwijs, later gevolgd door andere vragenboekjes waarover
hierna uitvoeriger. In het kader van het leren lezen werd de Goede Manierlijcke Zeden gebruikt, dat was opgesteld door Desiderius Erasmus. Het bevatte leefregels voor de jeugd. Dit was in een groter formaat: octavo,
in tegenstelling tot de voorgaande boekjes die meestal in kwarto waren. Daarnaast kregen de lezers het
Nieuwe Testament. Een bloemlezing uit de Bijbel bood de Epistelen ende Evangelien. Veel gebruikt werd het
boekje Proverbia ofte Spreuken Salomons en nog vaker de Historie van David, bedoeld voor gevorderden. Deze
twee boekjes bevatten Bijbelfragmenten. Het maakte de overstap naar het lezen van het Oude Testament
gemakkelijker.
Voor het leesonderwijs was ook Den Uutersten Wille, geschreven door Louwijs Porquin (1511-1573), beschikbaar. Hij was afkomstig uit Piëmont en van 1538 tot 1546 houder van de Bank van Lening in Zierikzee
en vervolgens in Middelburg. Porquin overleed in 1573 in Bergen op Zoom waar hij vanaf 1556 woonde.
Den Uutersten Wille verscheen in 1563. In 1610 kwam te Goes een editie uit bij Yman Jansz. Nachtegale. Het
bevat de autobiografie van Porquin, gevolgd door zijn testament dat in rijm was overgezet door Antonius
Verensis (van Veere). In dat testament hield Porquin zijn tien kinderen wijze lessen voor. De tekst was gedrukt in de schrijfletter, de civilité. Juist dat maakte het boek aantrekkelijk als voorbereiding op het schrij-

257 Buijnsters en Buijnsters-Smets, Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken, nrs. 4, 19, 35. ZA, Handschriftenverzameling,
Aanwinsten 1955-1990, inv.nr. 1977-10 (folio 20, 21.10.1656). Nagtglas, De algemeene kerkeraad, 128.
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Den Uutersten Wille van Louwijs Porquin, Antwerpen 1582 en Goes 1610.
Op het titelblad is de schrijver te zien, met zijn vrouw en kinderen (ZB).

ven. Het werk werd voor het laatst gedrukt in 1726. Het gebruik ervan was toen al sterk op zijn retour.258
Het spel- en leesonderwijs kreeg een methodische benadering door oefeningen in een oplopende
moeilijkheidsgraad te presenteren. Dat was het geval met Oprecht Onderwijs van de Letter-Konst, van Cornelis
Dirkszoon van Niervaert, voor het eerst omstreeks 1600 verschenen en met de Trap der Jeugd, ofte Perfecte maniere om Jonge kinderen en Oude personen te leeren leesen en Schryven uit 1640, geschreven door Carel de Gelliers,
schoolmeester in Leeuwarden. Dit was gedrukt in romein, gotisch, cursief en civilité. De Neder-duytsche
letter-konst van de Goese schoolmeester Pieter de Berdt, verschenen in Middelburg in 1588, is niet lang in
gebruik geweest. Een tijdgenoot meldt dat het niet goed voldeed. De boeken van De Gelliers en Van Niervaert kregen een geduchte concurrent in een boekje met dezelfde titel: Oprecht Onderwys van de Letterkonst
van Berend Hakvoord, voor het eerst verschenen in 1702.259
Behalve het leren uit deze boekjes moesten de leerlingen ook ‘buiten den boek’ de woorden kunnen
spellen en ‘goet verstant der Nederlantsche Tale’ krijgen. Om zich moeilijke woorden eigen te maken,
kon de schoolmeester zijn leerlingen, al naar gelang zijn of haar niveau, elke week enkele moeilijke woorden opgeven, die ze moesten leren spellen en die op een vast tijdstip in de week werden geoefend. Een
voorbeeld van zo’n lang en ingewikkeld woord was ‘zeespiegelgevechten’. Ook leerlingen die al leerden
schrijven, moesten zich blijven oefenen in het spellen. Het paste bij het begrijpend lezen dat de leerlingen stil voor zichzelf deden. Daniel van Nieukerken in Oostburg had de gewoonte om zijn leerlingen op
woensdagmiddag in hun schrift mannen- en vrouwennamen te laten schrijven en namen van landen, ste-

258 Cuijpers, Van Reynaert de Vos tot Tijl Uilenspiegel, 35; Fokker, ‘De Lomberd en de Bank van Leening te Middelburg’, 16-17; Greilsammer, Een
pand voor het paradijs. Leven en zelfbeeld van Lowys Porquin; Meertens, Letterkundig leven, 423. De uitgave uit Goes in: ZB, 1046 E 9.
259 Meertens, Letterkundig leven, 423, 458 (noot 56); Van Toorn en Spies, Christen Jeugd, 115-116; Westerling, ‘Het lager onderwijs’, 15-17.
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den, dorpen, dieren, vruchten, fruit, vissen, gereedschappen enz. Op die manier kon hij bij het nakijken
nagaan hoe ver ze gevorderd waren met het spellen.260
Ook Zeeuwse schoolmeesters leverden hun bijdrage aan het taalonderwijs. Van de hand van de schoolmeester van Sint Laurens, Adriaan de Vin, verscheen in 1716 te Middelburg De nieuwe voordeelige schoollessen.
Het was een taalkundig woordenboekje, 32 pagina’s groot. Het bevatte ook enkele raadsels en een lijstje
van psalmen met opgave op welke wijs die konden worden gezongen. In zijn boekje verklaarde De Vin
108 woorden en hun meervoudige betekenis waarbij hij nauwe aansluiting zocht bij de Bijbel.261 Johannes
van Simonsbergen, schoolmeester in Oud-Vossemeer, gaf bij een Leidse uitgever uit: Noodig taalonderrigt,
dienende tot begrip van eenige grondregelen der Nederlandsche spraakkonst. Nevens eene lijst van zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstig met de regelen getrokken uit de Nederduitsche overzetting des Bijbels. In 1757 verscheen,
eveneens in Leiden, van Van Simonsbergen: Klein Nederduits woordenboek, noodig tot de Spelkonst, Waarin de
woorden naar den rechten klank van onzen Nederlantsen tongslag, op ene korte en zoetvloejende wyze zyn gesteld; zeer
nuttig tot onderwijs van de jeugd.262 Omdat aanwijzingen daarvoor ontbreken zijn deze boekjes vermoedelijk
nauwelijks op school gebruikt. Met deze uitgaven werd een bescheiden Zeeuws aandeel geleverd in de
productie van nieuwe en herdrukte boeken waarmee werd ingespeeld op de groeiende behoefte aan kennis van de taalkunde en de aandacht voor grammatica waarover hierna meer.263
Spellen en lezen gingen hand in hand met het godsdienstonderwijs en de Bijbelse geschiedenis. Het
boekje van schoolmeester P. Bakker uit Medemblik, School-Boeck, Behelsende de Namen der Geslachten van Adam
af tot Christus toe, voor het eerst verschenen in 1684, was een veelgebruikt boekje.264 Het bevatte ook profane
onderwerpen zoals de namen van landen en plaatsen. Tot dezelfde categorie hoorde het boekje van J. Maes,
Schriftuurlyk School-Boekje dat meer dan zevenhonderd citaten uit de Bijbel bevatte, voor het eerst omstreeks
1730 verschenen. Dikker was het Klein Woordenboek, Zijnde een Kort en klaar onderwijs in de Nederlandze Spel en
Leeskonst van de Leidse schoolmeester Martinus Heugelenburg, waarvan de voorrede uit 1714 dateerde. In
de tweede helft van de achttiende eeuw kregen gevorderde lezers ook kranten te lezen en handschriften,
zoals brieven. Ook periodieken zoals de Boekzaal der geleerde wereld werden ter lezing gegeven.
In de scholen in de weeshuizen lag het accent op lezen en schrijven. Dat moesten de wezen onder de
knie hebben voordat ze een ambacht gingen leren of uit werken mochten gaan. Als motivatie gold: ‘opdat
niemant sigh namaels over de goede Voorsorghe van de Vaders ende Opsienders des voorsz. Wees-huys
hebbe te beklaghen, ende […] sigh niet en heeft te veronschuldigen door ghebreck van [het kunnen lezen
van] Gods Heiligh Woort ende andere Goddelijke Schriften tot een ergerlyk leven te zijn vervallen’.265 De
methodiek om de wezen te leren spellen en lezen, verschilde niet van die op de Nederduitse scholen.
Op de Franse scholen was een Franstalig ‘Alphabeth’ of ‘abécédaire’ volgens dezelfde opzet als het ‘Haneboek’ in gebruik. De methodiek voor het spellen en lezen was gelijk aan die op de Nederduitse scholen.
Naast school- en leesboekjes in het Nederlands waren er vanzelfsprekend ook Franstalige boeken. Aantrekkelijker waren de tweetalige leesboeken. Op een rekening van een Franse schoolmeester in Middelburg in 1597/1598 voor zijn uit Zierikzee afkomstige leerling staat daarvan een aantal voorbeelden. Uit
260 GA Sluis, Stad Oostburg, inv.nr. 52 (18.1.1712). Goes, 1655; Haamstede, 1682; Ouwerkerk, 1707, 1748; Elkerzee, 1774; Ellemeet, 1782;
Kerkwerve, 1798. Pattist, ‘Gedenkschriften van mr. Ph. van den Broecke’, 11.
261 Buijnsters en Buijnsters-Smets, Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken, nr. 154; Ter Gouw, Kijkjes in de oude schoolwereld, I, 25;
II, 11-12; Versluys, Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs, III, 72-73. De voorrede van het boekje van Adriaan de Vin is opgenomen
in: Scheepstra en Walstra, Beknopte geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs, 207-208.
262 De boekjes van Johannes van Simonsbergen verschenen in 8o en kostten drie respectievelijk twee stuivers. Frederiks, ‘Johannes van
Simonsbergen als lexicograaf’; Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, II, 633. De boekjes komen niet voor in bijlage 8, evenmin als het
boekje van De Vin.
263 Rutten, ‘Jan van Belle’, 96-97.
264 Het boekje van Bakker komt in bijlage 8 ook voor als ‘Het Geslagt van Adam’ of ‘Geslagtsregister’.
265 GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 1298 (art. I). Vorsterman van Oyen, Geschiedenis van den Disch, 68-75. GA Terneuzen, Stad Axel, nr.
685 (3.1.1671). GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 5166 (5.1.1707, art. 1), 5180 (28.2.1739, art. 5 en 6). De Ridder, De geschiedenis van
Vlissingen en haar Ambachtsgilden, 239.
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lijsten van schoolboeken op de Franse school in Vlissingen blijkt dat zulke boeken in de tweede helft van
de achttiende eeuw niet meer voorkwamen. Franstalige boeken hadden toen de voorkeur, zoals de Leçons
de Morale van de Duitse dichter Christian Fürchtegott Gellert. Daarnaast werden dezelfde lesboeken als op
de Nederduitse scholen gebruikt.

Verbeteringen in de tweede helft van de achttiende eeuw
Vanaf het midden van de achttiende eeuw werd de methodiek van het spel- en leesonderwijs verbeterd. Dat
betekende in Zeeland dat hier en daar afscheid werd genomen van schoolboekjes die als verouderd werden beschouwd. In Veere vonden de scholarchen in 1753 dat de Trap der Jeugd een ‘meer tot vermoeinge dan
nut en voordeel der jeugdt’ was. Daarom werd het boekje, net zoals de Spaensche Tyrannie, buiten gebruik
gesteld. In plaats van de Trap der Jeugd kwam Bakkers School-Boeck, dat niet alleen als beter werd beoordeeld
om moeilijke woorden te leren maar ook als inleiding voor het lezen van de Bijbel ‘en verstand van het zakelijke daarin vervat’. Uit de motivering wordt duidelijk dat het oude ideaal om het onderwijs in te zetten
voor godsdienstkennis nog springlevend was. Overigens bleven andere boeken zoals de Spreuken Salomons,
de Historie van David, Hakvoords Letterkonst en de Fransche Tyranny toegestaan. In 1780 volgde een nieuwe
opschoning door de Veerse scholarchen. Vanaf toen waren alleen nog het ABC-boek en de schoolboekjes
van Bakker, Maes en Heugelenberg toegestaan. Nieuw was het Kort Begrip der Nederduitsche Spraakkunst en het
Nieuw Nederduitsch Speldeboek, de laatste van Reinier Arrenberg.266 Om het spellen gemakkelijker te leren, gaf
de Middelburgse drukkerij Wed. A.L. Callenfels en Zoon het ABC in een andere vorm uit. Op 25 vierkante
stukjes bordpapier waren de letters in acht verschillende vormen opgeplakt, ‘dienende om kinderen by
wyze van een spelletje of al spelende gemakkelyk het geheele A.B.C. te leeren kennen’.267
Ook op het platteland, en dan vooral op Schouwen-Duiveland, was de drang tot vernieuwing merkbaar.
De schoolmeester van Nieuwerkerk moest volgens het schoolreglement van 1752 zijn leerlingen instrueren
ten aanzien van de zinswendingen, de komma’s, dubbele punten, de vraag- en uitroeptekens en soortgelijke leestekens. Voor het goed lezen werd ook het langer of korter ademhalen benut. Enkele malen per week
moest de schoolmeester de lezers enige moeilijke woorden opgeven om die te spellen. Ten slotte mochten
de verst gevorderden enige verzen uit de Bijbel lezen. Om de onderlinge naijver te stimuleren moest hij de
beste lezers het eerst laten lezen wat per maand kon wisselen. De schoolmeester in Brouwershaven gaf op
dinsdag de daarvoor bekwame leerlingen namen van mensen, beesten, planten, kruiden en dergelijke op
om die op te schrijven. Op donderdag leerde hij zijn leerlingen het schrijven van ‘cijfferletters’. Ook elders,
zoals in Gapinge op Walcheren, is meer aandacht te bespeuren voor de leestekens, het leggen van de goede
klemtoon en het aanleren van een ‘geschikte leestrant’.268 Een zorgvuldige en correcte beheersing van de
taal was daarbij het doel, maar ook het tegengaan van het monotone opdreunen van teksten.
In de loop van de achttiende eeuw kwam steeds meer kritiek op het langzame leerproces van spellen
en lezen. De spel- en leeskennis, geleerd op de kleine kinderscholen, sloot slecht aan bij de methode die de
schoolmeester gebruikte om te leren schrijven. In een rapport, ter voorbereiding van een nieuw schoolreglement in Zierikzee, werd in 1773 van de zijde van de schoolmeesters opgemerkt dat zulke leerlingen ‘als
hebbende (schoon goede letters makende) zoodanige een bedorve spelding dat hunne geschriften belagchelijk zijn en van d’allerverstandigste lieden niet kunnen geleezen worden, waarvan d’exempelen ons
dagelijks voor oogen koomen tot merkelijke schade van den burgerstand en schande van alzulke schrijvers’.269
Het was aanleiding om meer dan voorheen de nadruk te leggen op het goed onder de knie krijgen van
266
267
268
269

ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (11.4.1753, 14.2.1780). Bij het boek van Arrenberg ging het om de in 1771 verschenen tweede druk.
Ze kostten zes stuivers. Middelburgsche Courant, 4 april 1767.
Brouwershaven, 1752; Nieuwerkerk, 1752, 1767, aangevuld in 1775; Gapinge, 1774, 1790.
GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 1190.
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het spellen. De schoolmeesters van Noordwelle en Serooskerke (Schouwen) kregen van hun dorpsbesturen de aanbeveling ‘de kinderen niet te laten lezen voor en aleer dezelve volkomen en voor de vuist alle
woorden konnen spellen’. In 1796 gaf het dorpsbestuur van Ouwerkerk de meester opdracht op woensdagmiddag en zaterdagmorgen te laten spellen. De schrijvers werden enkele moeilijke woorden opgegeven, die ze moesten schrijven zodat de meester de spelling kon controleren. Bovendien moest de schoolmeester op die beide dagdelen de leerlingen leren hoe werkwoorden moesten worden vervoegd en namen
verbogen. De woensdagmiddag als een vast moment voor het hardop spellen van moeilijke woorden was
ook elders in zwang, zoals in Axel.270
Nieuwe schoolboekjes vonden hun weg naar Zeeland zoals de Neder-Duytsche Spellinge door Cornelis
Kuyper. Dat kende een bewerking en uitbreiding van de hand van de Middelburgse schoolmeester Wijnant
Kanaar waarvan de eerste druk in 1794 verscheen. Binnen enkele jaren volgden vijf drukken. Kanaar wilde
aansluiting zoeken bij de vertrouwde schooluitgaven en voegde daarom een lijst van Bijbelse namen toe.
Ook nam hij een schoolgebed voor de kinderen op. De Geldersche Trap der Jeugd van schoolmeester Bastiaan Cramer, voor het eerst verschenen in 1769, was ook in Zeeland in gebruik. De plaatsnamen in Gelderland en Overijssel werden voor lief genomen bij gebrek aan een ‘Zeeuwse trap’. Ook minder bekende
uitgaven werden in Zeeland gebruikt zoals Het nieuw vermakelijk Nederduitsch spel- en leesboek van de Leidse
kostschoolhouder Johannes van Bemmelen, voor het eerst in 1784 uitgekomen. Het Nieuw Spelleboek, uitgegeven in 1792 in Amsterdam, bevatte lijsten met woorden van een, twee, drie of vier lettergrepen met
daartussen geschiedenissen uit de Bijbel. Een variant daarvan was een boekje met woorden van vijf of zes
lettergrepen.
Voor verder leesonderwijs werd het schoolboekje van Johannes Hazeu Czn. gebruikt: Het leezen gemaklijk gemaakt voor kinderen die in de spelling eenigzints gevorderd zijn. De tweede druk verscheen in 1788. Ook de
boekjes van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (hierna kortweg aangeduid als het Nut) vonden hun
weg naar de Zeeuwse scholen. Dat gold in ieder geval voor het Spel- en lees-boekjen voor eerst beginnenden, voor
het eerst verschenen in 1786, de Leeslesjens behoorende bij de Verhandeling over het kunstmaatig leezen, uitgegeven
vanaf 1789, de Trap der Jeugd uit 1791 - bewust werd in de titel aansluiting gezocht bij de vertrouwde titel
- en de Lees-oefeningen voor eerstbeginnenden uit 1796. Ze waren van de hand van Martinus Nieuwenhuyzen,
secretaris van het Nut. De prijzen ervan verschilden niet van die van de oudere schoolboeken.
Vernieuwend wilde Hendrik van den Hespel, predikant in West-Souburg, zijn. Hij schreef Nieuwe leerwijze om kinderen langs eenen gemakkelyken en korten weg het leezen en schryven gelyktydig te leeren. Het verscheen
in 1798 bij de Middelburgse drukker Anthony Pieter de Winter. De auteur had het opgedragen aan het
Nut. Van den Hespel hekelde het feit dat het leren spellen een jaar of zelfs twee jaar in beslag nam. Hij had
de methodes uit Frankrijk, Duitsland en Nederland bestudeerd maar zag niets in het leren van het alfabet
aan de hand van prentjes. Een door hem aangehoorde gesprekje tussen twee kinderen bracht hem ertoe
om een methode te ontwikkelen waarin spellen, lezen en schrijven hand in hand gingen. Leerlingen moesten beginnen om woordjes goed uit te spreken, de schrijfwijze ervan in zich op te nemen en die daarna
gaan overschrijven. Van den Hespels methode heeft in 1799 nog een tweede druk beleefd maar daar bleef
het bij. Waarschijnlijk waren andere methodes meer doeltreffend. Een niet al te positieve bespreking in
de Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het schoolwezen zal de afzet niet hebben gestimuleerd.271
Meer belangstelling voor de grammatica uitte zich in Zeeland door het invoeren van schoolboeken die
zich richtten op de kennis daarvan. De beginselen werden uiteengezet in Beknopte aanleiding tot de kennis
der spelling, spraakdeelen en zinteekenen van de Nederduitsche taal, opgesteld door de Groninger Klaas Stijl en

270 Noordwelle, 1797; Serooskerke (S.), 1794; Ouwerkerk, 1796. GA Terneuzen, Stad Axel, nr. 695 (22.2.1794).
271 Buijnsters en Buijnsters-Smets, Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken, 135. NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr.
318 (11.11.1801). Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het schoolwezen, I, 3e stuk, 41-44.
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uitgebreid door de predikant Lambertus van Bolhuis uit Oostwold. Het werd in Groningen uitgegeven
vanaf 1776. Van Bolhuis was ook de auteur van Beknopte Nederduitsche Spraakkunst, dat in 1792 was bekroond
door het Nut. In Vlissingen werd in 1792 de schoolmeesters sterk aanbevolen om de Nederduitsche Spraekkunst van de Deventer predikant Arnold Moonen te gebruiken. Dit in 1706 voor het eerst verschenen boek
genoot groot gezag op het gebied van de grammatica. Ook in wetenschappelijke zin was er in Zeeland
belangstelling voor de grammatica. De Goese rector Everhardus van Driel bezorgde in 1783 een nieuwe
editie van de in het Latijn geschreven ‘Schets van de Nederlandse taal’ van Adriaen Verwer uit 1707.272
De meeste schoolmeesters waren ontvankelijk voor het gebruik van nieuwe schoolboeken. Op de door
de schoolopziener Uijttenhooven in 1801 samengestelde lijst van boeken, die in gebruik waren op de scholen in Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en Sint Philipsland, stonden veel kort tevoren verschenen
uitgaven. Schoolboekjes, die als vernieuwend golden, waren snel in Zeeland in gebruik. Zoals het boekje
van de Groningse schoolmeester Hendrik Wester Bevatlyk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, dat
in 1797 voor het eerst was verschenen. Dat gold ook voor De geschiedenis van Jozef voor kinderen. Het bevatte
het Bijbelverhaal van Jozef in Egypte en was van de hand van Willem van Oosterwijk Hulshoff. Daarentegen waren er ook boekjes die niet of nauwelijks in Zeeland op school werden gebruikt, zoals het Nieuwlyks
Uitgevonden A.B.C. Boek van Kornelis de Wit (1759) en Het Vaderlandsch A-B Boek voor de Nederlandsche Jeugd van
Jan Hendrik Swildens (1781). Beide waren vernieuwend voor het leesonderwijs vanwege de fraaie prentjes
met behulp waarvan het leren werd vergemakkelijkt. Vermoedelijk waren de prijs en de ideologische
achtergronden – Swildens was patriot – redenen waarom ze gemeden werden door Zeeuwse schoolmeesters.273 Ook de boeken van Willem Emmery de Perponcher Sedlnitsky (1741-1819), die vanwege het feit dat
hij ambachtsheer van Wolphaartsdijk was een connectie met Zeeland had, vonden weinig aftrek. Vermoedelijk was ook hier de prijs de belangrijkste reden waarom ze niet of nauwelijks werden gekocht. Bovendien zal de affiniteit tussen De Perponchers ideeën en die van de Franse schrijver Jean-Jacques Rousseau
de afzet niet hebben bevorderd. Rousseau’s boeken werden met veel reserves ontvangen in de Republiek.
Aversie riepen zijn gedachten op over een vrije opvoeding en over natuur en vrijheid. Ze stonden ver af van
wat traditioneel geleerd werd.274
Nieuwe methodes werden niet kritiekloos geïntroduceerd. In 1798 kwam de nieuwe leesmethode van
Jean Jacques Schneither aan de orde binnen het departement Middelburg van het Nut. Deze kostschoolhouder in Leiden boekte met zijn methode om te leren lezen zonder spellen goede resultaten. Bij wijze
van proef leerde hij zeven kinderen in zestig uur lezen. De schoolcommissie van het Nut, die advies moest
geven, wees erop dat de methode om te leren lezen niet nieuw was. In Frankrijk was die al uitgedacht
en met succes toegepast evenals op sommige scholen in de Republiek. De commissie had echter zo zijn
bedenkingen. Vooral of de methode wel goed was voor de taalontwikkeling en meer in het bijzonder als
de kinderen gingen schrijven. Daarom was de commissie terughoudend hoewel ze tegen een proef geen
bezwaar had.275
Of de antwoorden op de prijsvraag van het Zeeuws Genootschap veel hebben bijgedragen aan deze
vernieuwingen is de vraag. H.J. Krom wees uitgebreid op de gebreken van vooral de methodiek. D.C. van
Voorst voelde zich aangesproken door de nieuwe methode van het aanleren van letters door middel van
plaatjes. Krom koos zijn uitgangspunt in verbetering van de bestaande methodiek maar niet in de ver-

272 Vlissingen, 1792, 1799. Boersma, De syntaxis in het moedertaalonderwijs op de lagere school, 33-36; Van Driel, ‘’Eene geauctoriseerde tale’’;
Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 85-168, 494-499.
273 NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 318. Buijnsters, ‘Traditie en vernieuwing. Nederlandse ABC-boeken’, 55-71; Idem, ‘De patriot
als schoolmeester’, 107-109. Het schoolboekje van Swildens werd daarentegen wel gegeven als schoolprijs in Sluis en Veere.
274 Later nam De Perponcher afstand van Rousseau’s ideeën. Bulhof, Ma patrie est au ciel. Leven en werk van Willem Emmery de Perponcher
Sedlnitsky, 176, 188; Idem, Perponcher en het kind, 4-5. Uit aanhangsel II van Ma patrie au ciel blijkt dat de verkoop van de meeste
schoolboeken van De Perponcher niet vlot liep.
275 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924.
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nieuwing ervan. Wel besteedde hij door middel van een lange voetnoot uitgebreid aandacht aan de grammatica en pleitte hij voor een goed lesboek en standaardisatie van de spelling. Kornelis van der Palm viel
hem bij in zijn antwoord. Over zijn eigen boek, Nederduitsche Spraekkunst, merkte de auteur, die zijn antwoord anoniem instuurde, op dat dit ‘de gemakkelijkste is die ik ken’! De auteurs, inclusief commentator
G.J. Nahuys in zijn nabeschouwing, wilden door middel van ‘taalkunde’ het Nederlands als moedertaal
naar waarde schatten. 276
Een rechtstreekse verbinding tussen de Verhandelingen van het Zeeuws Genootschap en een onderwijsvernieuwer is aan te wijzen in de persoon van de Friese predikant Johannes Henricus Nieuwold (17371812). De classis Leeuwarden stelde in 1786 een commissie in om de Verhandelingen te bestuderen en met
voorstellen te komen tot verbetering van de scholen. Het uitgebrachte rapport leidde niet tot initiatieven
– de classis liet dat over aan haar leden – maar voor Nieuwold was het lidmaatschap van deze commissie
de stimulans om zich intensief bezig te gaan houden met het onderwijs. Weliswaar bedankte hij in 1798
voor de post van Agent van Nationale Opvoeding maar wel werd hij schoolopziener. In Zeeland waren
minstens vijf van zijn boekjes in gebruik. Nieuwold stond ook aan de basis van de klankmethode die de
oude manier van spellen geheel verdrong.277

Het Zeeuwse dialect
Op de scholen in Zeeland en Staats-Vlaanderen werd Zeeuws gesproken. De kinderen waren niet anders
gewend en voor een deel gold dat ook voor de schoolmeesters. Zeeuwen hadden (en hebben) moeite met
de letter h. Die wordt niet uitgesproken of, in bepaalde gevallen, verwisseld met een g of omgekeerd. De
beroemdste Zeeuw, admiraal Michiel de Ruyter, bleef er zijn leven lang moeite mee houden.278
Al vroeg was er aandacht voor het correct plaatsen of achterwege laten van de h. De oudste vermelding is in het Goese schoolreglement van 1655. De schoolmeesters kregen opdracht om te zorgen dat hun
leerlingen bij het spellen, lezen en spreken de ‘Nederlantsche Tale behoorlijck pronuntieren ende de aspirerende h, daer ’t noodich is gebruycken’. In 1768 werd daar nog aan toegevoegd: ‘maar ook zorgvuldig
vermyden, in zoodaanige woorden, daar die adspiratie niet moet gehoort worden’. Het nastreven van een
correct taalgebruik kwam niet uit de lucht vallen. In het midden van de zeventiende eeuw was het proces
van standaardisatie van de taal op basis van het Hollands met Zuid-Nederlandse elementen voltooid. Dit
Zeeuwse initiatief sloot daarbij aan. Ook op het platteland kreeg dit aspect aandacht, zoals in het reglement voor de schoolmeester van Noordgouwe: ‘Hij zal zijne leerlingen, zo die spelden als lezen, de h regt
leren uitdrukken met ene adspiratie en ook agt geven dat de h niet uitgesproken worde daar ze niet is’. In
dergelijke reglementen was sprake van ‘de blasende h’, die te horen moest zijn dan wel achterwege moest
blijven. Ook het onderscheid tussen de a en de h kreeg aandacht. Tegelijkertijd werd ook gelet op een
correcte uitspraak van de lettergrepen. Van Voorst wees in de Verhandelingen van het Zeeuws Genootschap
erop dat de schoolmeesters moesten letten op fouten in de spelling ‘zo als in Zeeland het gebruik van de
letter h’. Ook bij het schrijven werd erop gelet. Toen Joachim Vermeijde in ’s-Gravenpolder in 1773 het
schrijfwerk van zijn leerling Francois Bastiaanse Burger nakeek en stuitte op ‘Armanus’ verbeterde hij dat
in de marge: Hermanus.279
Dat de genoemde voorschriften in stedelijke reglementen, afgezien van Goes, niet voorkomen, kan
276 Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 85-90, 293-301, 358-361, 494-499.
277 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 103-104; Van Eck, Hoe ’t vroeger was, 106-131; Versluys, Geschiedenis van de opvoeding en
het onderwijs, III, 297-307.
278 Van Driel, Taal in stad en land, 47-49; De Vin, ‘Wat is er echt Zeeuws in de Zeeuwse dialecten’, 55-58. Koelmans, Michiel de Ruyter in eigen
woorden, 9.
279 Goes, 1655, 1768; Noordgouwe, 1754. Soortgelijke voorschriften in: Dreischor, 1749; Elkerzee, 1774; Haamstede, 1682; Kerkwerve, 1798;
Kloetinge, [1778]; Nieuwerkerk, 1752, 1767; Ouwerkerk, 1707, 1748; Wissenkerke, 1760; Wolphaartsdijk, 1770; Zonnemaire, 1761. GA Goes,
Handschriftenverzameling, inv.nr. 454. Frijhoff en Spies, 1650. Bevochten eendracht, 227; Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap,
369.
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erop wijzen dat het daar beter lukte Hollands te spreken en te schrijven dan op het platteland. Overigens
bleven de schoolmeesters er zelf ook niet vrij van. In de dichtbundel Den Zeeuwschen Akker van Adriaan de
Vin, schoolmeester in Sint Laurens en geboren in Colijnsplaat, staat abusievelijk ‘hairen’ waar ‘aren’ is bedoeld. Ook in zijn schrijfwijze van ‘Bibel’ is het Zeeuws terug te vinden. Dat schoolmeesters zich bedienden van het Zeeuwse dialect blijkt uit Pieter Corstiaan Bestebroer, schoolmeester in Vlissingen. Hij sprak
Zeeuws met een Hollands accent. Dat laatste kwam vooral vanwege het feit dat zijn vader, schoolmeester
in Tholen, een Hollander was.280
Alle pogingen ten spijt bleek het niet mogelijk het dialect uit te bannen op de plattelandsscholen.
Schoolopziener Adriaan Uijttenhooven moest in 1803 en 1804 constateren dat op Schouwen-Duivelandse
scholen gespeld werd met ‘volkomen verwaarlozing des waren klanks der letters A en H’, zoals in Renesse.
Op het schooltje in Nieuwerkerke trof hij ‘het allerslechtst Zeeuws’ aan. De leerlingen die daar het woordje ‘want’ spelden, deden dat door op te dreunen: ‘Dubbel huwe – ha – hen – té – wehant’. Het aanduiden
van de v als u (oe) en de w als dubbel u (dobbel oe), toen al sterk verouderd, kwam ook in Aardenburg nog
voor in het begin van de negentiende eeuw.281

5.6

Schrijven

Voor Nederduitse schoolmeesters was schrijven een belangrijk aspect van hun onderwijs, misschien wel
het belangrijkste. Het was een bewuste keuze dat op de penningen van het Middelburgse schoolmeestersgilde uit 1628 twee gekruiste ganzenpennen werden afgebeeld, gestoken door een kroon en versierd
met een lint. Aan de ommezijde van de penningen waren sierlijke pennentrekken en krullen te zien.282 Zo
maakten schoolmeesters duidelijk dat ook zij een ambacht uitoefenden. Voor hen was het bovendien meer
dan dat, het ging om de ‘schrijfkunst’. Bij hun sollicitatie moesten zij aantonen dat zij het schrijven goed
beheersten. Wie erin uitblonk, kon zich verzekerd weten van waardering. Jan de Graaff, schoolmeester te
Sommelsdijk, kreeg in 1720 na zijn examen voor de classis Schouwen-Duiveland te horen dat de weleerwaarde en eerwaarde broeders ‘met een aangename verwondering deszelvs schoonen pen’ hadden gezien,
daarmee doelend op diens talent in het schrijven.283

Schrijven
Een belangrijk moment in het schoolleven vormde de overgang naar het schrijven. Kinderen die voldoende konden spellen en lezen werden ‘bevorderd’ en verhuisden in het schoollokaal naar de schrijfbank.
Vaak waren ze ongeveer acht jaar oud en hadden daarmee een zodanige leeftijd bereikt dat zij een begin
mochten maken met de moeilijke kunst van het schrijven met een pen en op papier. Aanvankelijk gebruikten leerlingen hun schooltas of de schuif ervan, die zij op hun schoot legden, als ondergrond om op
te schrijven. Gemakkelijk was dat niet en daarom kwamen vanaf het eind van de zestiende eeuw schrijftafels in gebruik. De leerlingen zaten als regel op voldoende afstand van elkaar zodat zij elkaar niet konden
stoten bij het schrijven. De meester wijdde hen in wat begon met het geven van papier, pen en inkt. Hij
leerde hen hoe zij de pen moesten vasthouden tussen hun duim en twee vingers, hoe hun hand op het papier moest rusten en hoe zij de pen in de inkt moesten doppen. In het begin hielp de meester hen door de
hand van de leerling vast te houden en hen op die wijze de juiste houding bij te brengen. Rechtop zitten

280 GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nr. 3968 (Signalement Bestebroer, 8.5.1792). De Vin, Den gezalvden Christen, 91, 265, 266; De Vin, ‘Wat
is er echt Zeeuws in de Zeeuwse dialecten’, 53.
281 ZA, Commissie van onderwijs, inv.nr. 4 (Verslag Adr. Uijttenhooven, 14.3.1804). Pattist, ‘Gedenkschriften van mr. Ph. van den Broecke’, 12;
Visser, Vernieuwing van het lager onderwijs in Zeeland, 67.
282 De Man, Johannes Looff, 54-55.
283 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 4 (30.4.1720).

5 HET ONDERWIJS

485

In zijn boek Magazin oft’pac-huys der loffelycker penn-const liet de auteur David Roelands zien hoe de pen vastgehouden moest worden (GA
Vlissingen).

was het beste. Samen schreven de meester en de scholier de letters om de juiste beweging bij te brengen.
De schoolmeester moest blijven opletten ‘of de pen wel gehouden’ werd en op het ‘houden van de hand en
[het] geheele manuaal van schrijven’. Leerlingen schreven, net zoals iedereen, niet op lijntjes. Wel kon de
schoolmeester het papier tweemaal vouwen en weer terugvouwen. Op die manier werd door middel van
een vouw de kantlijn aangegeven. Belangrijk was dat het geschrevene duidelijk en zo mooi mogelijk was.
Het ging dan ook niet om snel te schrijven. Marijnis Burger, leerling in ’s-Gravenpolder, schreef in 1769:
‘Dit is geschreven met lanksaamheijd en tijd om te doen gelijk het wesen moest’. Met potloden werd niet
geoefend, die in die vorm trouwens pas op het eind van de achttiende eeuw in gebruik kwamen. Leien
waren weliswaar aanwezig maar werden alleen bij het rekenen gebruikt.284
Het schrijven begon met het zetten van streepjes met dunne en dikke lijnen, het naschrijven van letters, woordjes en vervolgens een of twee zinnetjes. De schoolmeester schreef die voor waarna de leerlingen
dat moesten naschrijven. Ze moesten eerst alles met een grote letter schrijven. Schoolmeesters mochten de
schrijvers niet te snel toestemming geven ‘tot het schrijven van klein schrift immers niet voordat dezelve
een geproportioneerde groote letter kunnen zetten’. Hadden ze daarmee een vaste en goede schrijfstijl
ontwikkeld, dan mochten ze overgaan op kleine letters.285 Vervolgens werd een ‘voorschrift’ gegeven van
vier, daarna zes, vervolgens acht zinnen, enzovoorts tot hoogstens twintig. Aanvankelijk waren het eenvoudige teksten, die steeds langer werden met lastige woorden erin.
284 Bruinisse, 1763; Dreischor, 1797; Sint Philipsland, 1761; Vlissingen, 1742; Zonnemaire, 1660. GA Goes, Handschriftenverzameling, inv.nr.
454. Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 39-40; De Planque, Valcooch’s Regel der Duytsche schoolmeesters, 44, 183, 186-189.
285 Nieuwerkerk, 1767; Serooskerke (S.), 1794; Noordwelle, 1797.
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Ook het schrijfonderwijs was hoofdelijk. Het nakijken gebeurde, net zoals bij het spellen en lezen,
een- of tweemaal ’s morgens en ’s middags door de meester die aan de lessenaar bleef zitten. Bij de eerste ‘nakijkbeurt’ verbeterde de schoolmeester de gemaakte fouten waarna de leerlingen de tekst opnieuw
moesten schrijven. Ook kon de meester de correcties in de marge schrijven waarna de scholieren de tekst
moest verbeteren. De tweede keer lieten zij hun werk weer zien zodat de meester kon controleren of zijn
aanwijzingen waren opgevolgd. Was er niets te verbeteren, dan moesten de leerlingen toch opnieuw hetzelfde schrijven om het goed onder de knie te krijgen. Als de meester tevreden was, gaf hij een nieuwe opdracht.286 Had de leerling het er goed afgebracht, dan toonde de meester zijn waardering door de proeve te
voorzien van fraaie krullen, een vogeltje of een ander staaltje van zijn vaardigheid in het hanteren van de
pen. Bij voorkeur werd de versiering aangebracht in een vloeiende beweging zonder de pen van het papier
te halen: het trekken. De dichter Constantijn Huygens bracht onder woorden hoe de eerste schrijfoefeningen werden versierd:
Het kreupele geschrift van teere leerelingen
Wordt by des Meesters hand met konstelicke ringen,
Met strick en Spinnewebb omvlochten en geciert,
En hoe ’t min deughdigh is, hoe meer betiereliert.287
Aanvankelijk was het gangbare gotische schrift in gebruik dat zowel in ‘staande’ (rechte) als ‘lopende’ (cursieve) letters werd geleerd. De humanistische of Italiaanse schrijfletter verdrong omstreeks 1700 dit schrift.
In de overgangsfase, tot in het eerste kwart van de achttiende eeuw werden beide schrijfwijzen, naast elkaar geleerd. Daarna werd uitsluitend het ‘Italiaans lopend of staande’ schrift geleerd. Gaandeweg bleef
alleen het lopende schrift over dat in de loop van de achttiende eeuw de gebruikelijke schrijfwijze werd.
In de spelling van de woorden bestond geen uniformiteit. De leerlingen namen die over uit hun boeken en
‘voorschriften’ van de meester terwijl ook de klank de spelling beïnvloedde wat kon leiden tot variatie.288
Het schrijven gebeurde zowel op losse vellen als in een ‘schrijfboek’. Het een sloot het ander niet uit
want losse vellen konden aan elkaar worden genaaid tot een schrift of boek. Op de vellen papier, het
‘schrijfboek’, en vaak ook op de schoolboekjes, werd de naam van de leerling geschreven.289 Van Antonie Klootwijk uit Vlissingen is een schoolschrift bewaard. Het dateert uit 1795 toen Antonie elf jaar was.
Schoolmeester Jacob Daansen heeft Antonies naam op de voorzijde geschreven met de datum van uitreiking. Het bevat zowel klein als groot schrift. Spreuken zijn in groot schrift geschreven, stichtelijke versjes
in klein schrift. Het bevat ook het gebed voor het eten, een psalmvers (Psalm 85:1) en een Bijbelvers (Jacobus 1:12). Daarnaast staan er ook woorden en zinnetjes in grote en kleine letters in die diverse malen zijn
geoefend. Uit de erbij genoteerde dagdelen wordt duidelijk dat ’s morgens vaak het grote schrift werd
geoefend en ’s middags het kleine.

286 Brouwershaven, 1752; Groede, 1627; Haamstede, 1682; Nieuwerkerk, 1752; Poortvliet, 1778; Scherpenisse, 1650, 1757; Serooskerke (W.),
1771; Westkerke, 1745.
287 Buijnsters-Smets, Decoratieve prenten met geschreven wensen, 27-28; Huygens, Vitaulium. Hofwyck, voorrede aan de lezer voor de
bijschriften.
288 GA Sluis, Stad Oostburg, inv.nrs. 39 (Rekest Abraham van de Leen, 1629), 52 (18.1.1712). Dreischor, 1749. GA Goes, Handschriftenverzameling
Goes, nr. 444. Van der Wal, ‘De mens als talig wezen’.
289 ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (2.4.1776). Vlissingen, Armschool, 1742.
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Vrijdag, Vlissingen Den 15 September 1795 Namiddag
De leerende Gilles.
Ziet hier met welk een vlijt
De Kleine Gilles leert,
Dus wort hij met ‘er tijt geleert
Een man van elk geëert.
Maar al wie onbedacht
Zijn beste tijd verspeeld
Word overal veracht
Wijl ’t goed doen hem verveelt
Zo doende wierd dat naarstig kind
Om vlijt en deugdzaamheid bemind.
Antonie Klootwijk

Schoolmeester Jacob Daansen verbeterde in het bovenstaande versje diverse fouten en noteerde het aantal
ernaast: 10. Andere versjes waren foutloos en als beloning tekende meester Daansen een vogel, een zwaan,
een vis of gezichtjes. Bij de spreuken trok hij fraaie krullen of letters of schreef er korte woordjes in sierlijke letters bij, zoals ‘Goed’, maar ook, als het niet netjes was, zette hij er grote strepen doorheen en schreef
erbij: ‘Slegt’.290 Pieter Elsman in ’s-Gravenpolder moedigde Bastiaan Burger, leerling van zijn avondschool
in 1807-1812, op identieke wijze aan door, als het schrijfwerk heel goed was, erbij te schrijven: ‘Mooy’. Net
zoals andere schoolmeesters varieerde hij dat met: ‘Bon’. Was het middelmatig dan schreef Elsman erbij:
‘Redelijk’ of, als het iets beter was: ‘Vrij wel’. Een enkele keer was het: ‘Vrij goed, doch morgen beter’. Elsman beloonde Bastiaan zelden met een vogeltje, maar daarentegen vaker met diens naam of initialen in
zwierige letters erbij te schrijven. Dat was tegelijkertijd bedoeld als voorbeeld want Bastiaan schreef, zoals
de meeste leerlingen, onder elk blad zijn naam. Hij schreef als regel per dag twee bladzijden. In de marge
schreef hij, net zoals Antonie Klootwijk, korte woordjes in grote letters. Zowel Daansen als Elsman schreven in de marge enkele hoofdletters, ook nu weer om te dienen als voorbeeld.291
In het schrijfonderwijs veranderde, afgezien van de overgang van het gotische naar het humanistische
schrift, weinig. In de Verhandelingen van het Zeeuws Genootschap werd nauwelijks kritiek geuit op dit deel
van het onderwijs. Kornelis van der Palm constateerde in zijn antwoord op de prijsvraag dat er altijd al
veel aandacht was voor het schrijven. ‘Er is geen konst waer in onze nederduitsche Meesters, over het algemeen gerekend, meer ervaren zyn dan in die van Schryven’. Hij waarschuwde dat dit niet ten koste mocht
gaan van andere vakken. Zowel Van der Palm als Van Voorst sloten in hun antwoorden aan bij de traditie.
Een onbekende inzender ging in op het schrijven door uitvoerig stil te staan bij de techniek maar ook zijn
ideeën waren niet nieuw.
De leerlingen leerden schrijven met hun rechterhand. Of het schrijven met de linkerhand verboden
werd, blijkt niet. H.J. Krom toonde zich in het antwoord op de prijsvraag van het Zeeuws Genootschap
voorstander van het aanleren met beide handen. Dit omdat de rechterhand door onvoorziene omstandigheden wel eens niet meer gebruikt zou kunnen worden. Eigen ervaring had hem geleerd dat de kwali-

290 GA Vlissingen, Bundel kalligrafie. Op grond van het schrift kon de schoolmeester worden geïdentificeerd. GA Vlissingen, Stad Vlissingen,
inv.nr. 2939 (5.12.1796). Antoni Klootwijk werd gedoopt te Vlissingen op 3 november 1783 als zoon van Wouter Klootwijk en Elisabeth
Kooman. GA Vlissingen, Doopgegevens.
291 GA Goes, Handschriftenverzameling, inv.nr. 442. Bastiaan Burger werd geboren op 6 februari 1793 als zoon van Francois Burger en
Cornelia de Boot. ZA, Doopboek ’s-Gravenpolder.
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teit van het schrijfwerk van kinderen, die het schrift eerst met de rechterhand en later met de linkerhand
hadden geleerd, nauwelijks van elkaar verschilde. Hij raadde bovendien aan dit niet achter elkaar aan te
leren, maar simultaan, de ene dag met de rechter- en de volgende dag met de linkerhand of te wisselen per
dagdeel. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Kroms voorstel is gevolgd omdat ook hij moest erkennen dat de
meeste kinderen geneigd waren rechts te schrijven.292

Pennen, inkt en papier
Voor het schrijven werd gebruik gemaakt van
pennen, als regel vervaardigd van ganzenveren.
Voor een luxe uitvoering werden kalkoenveren
gebruikt. Voor fijn schrijfwerk was dat de kraaienveer. Om fraai en sierlijk te schrijven, gebruikte de
schoolmeester de veer van een zwaan. De pennen
werden voorzien van punten met behulp van een
pennenmes.293 De onderste veren werden verwijderd omdat die bij het schrijven hinderlijk waren.
Het versnijden van de pennen moest regelmatig
gebeuren om de punt weer scherp te maken. Gebruikelijk was dat dit een of tweemaal per dag door
de meester werd gedaan. Hij moest bij het snijden
rekening houden met de vaardigheid van de leerling om dun of dik te schrijven.294
De inkt voor het schrijven vervaardigden de
meesters zelf. Meester Valcooch nam in zijn Regel
der Duytsche schoolmeesters recepten op zoals de volgende. Regenwater van een leien dak werd in een
De schoolmeester is bezig met het snijden van punten aan de pen.
stenen pot gegoten. Daarin werden fijngemalen
Mezzotint door Jan de Somer, 1676 (Rijksmuseum, Amsterdam).
galnoten gedaan. Drie dagen daarna werd er kopersulfaat aan toegevoegd, drie dagen later Arabische
gom. Twintig dagen bleef dit staan terwijl er regelmatig geroerd werd. Daarna werd het in een kannetje
gegoten. Later, in ieder geval in de achttiende eeuw, betrokken de schoolmeesters de inkt bij boekhandelaren. Voor het gebruik door de leerlingen waren loden inktpotten in gebruik. De kosten van de inkt waren
bij het schoolgeld inbegrepen of er moest voor worden betaald aan de meester. Een hele of halve stuiver
per maand was een gebruikelijk tarief.295
De schoolmeester had schrijfpapier en ganzenverenpennen in voorraad die de leerling bij hem kon kopen. Een verplichting daartoe bestond niet, want ouders mochten deze schoolbenodigdheden ook elders
aanschaffen.296 Gebruikelijk was echter om dat bij de schoolmeester te doen. De schoolmeester had flinke
aantallen pennen in voorraad omdat deze snel versleten waren. Zo waren voor het volschrijven van een
schrijfboek acht pennen nodig. Ook had de meester een flinke voorraad papier in huis. Het gebruik van
tweedehands papier kwam niet vaak voor. Curieus was wat schoolmeester Pieter Maartense de Luyck in

Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 68-72, 79-80, 269, 295-299, 367-368, 417-422.
Engelhart et al, Naar beter handschrift, 44.
Elkerzee, 1774; Haamstede, 1682; Nieuwerkerk, 1752; Nieuwerkerke, 1796; Vlissingen, 1603; Wolphaartsdijk, 1770.
ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nr. 826; Heerlijkheid Bruinisse, inv.nrs. 87 (1734/1735, 1743/1744), 88 (1783/1784, 1790/1791). Colijnsplaat,
1770; Ouwerkerk, 1796. GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 1190. De Planque, Valcooch’s Regel der Duytsche schoolmeesters, 244.
296 Brouwershaven, 1752; Vlissingen, 1603; Zonnemaire, 1660.
292
293
294
295
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Bruinisse deed. Hij liet zijn leerlingen schrijven op de achterkanten en lege ruimten van akten van de bij
hem inwonende oud-notaris Gerrit Jansse Tack. Hij was vanuit Lekkerkerk met De Luyck meegekomen
toen deze in 1615 in Bruinisse werd benoemd. Ook collega’s liet De Luijck delen uit de voorraad.297
Maakten aanvankelijk de schoolmeesters hun eigen pennen, later werden ook die ingekocht bij boekhandelaren. Dat gebeurde veelal in aantallen van honderd tot duizend. Zo nam in 1794 de schoolmeester
van Hengstdijk 600 pennen en een riem papier (500 vel) uit Hulst mee voor zijn school. De Franse en Nederduitse kostschoolhouder Johan Daniel Muller te Domburg had in 1801 duizend pennen in voorraad. Ze
waren zeven à acht gulden waard, hetgeen neerkomt op nog geen cent per stuk. Een kwart stuiver bracht
de schoolmeester van Gapinge, Jan Walse, in 1784 voor een pen in rekening. Een schrijfboek in kwarto-formaat kostte ruim twee stuivers en de inkt niet meer dan een halve stuiver (fl. 0,02½). Een inktpot en een
pennemes waren ook relatief goedkoop. De waarde van beiden, genoemd in de boedelinventaris van meester Johannes Visser in Dreischor uit 1786, was fl. 1,50.298

Voorschriften
De voorbeelden of ‘voorschriften’ werden door de schoolmeester vervaardigd. Hij gaf ze aan zijn leerlingen om na te schrijven. Ze waren vaak in de vorm van een stichtelijke spreuk of een gedichtje dat ook
wel ‘voordicht’ werd genoemd. Dergelijke ‘voorschriften’ kregen de leerlingen als ze de letters en kleine
woordjes voldoende onder de knie hadden. Het ging op eenvoudige wijze verder. Zo liet schoolmeester
Hubertus Adriaan Minne in Liefkenshoek in het begin van de jaren 30 van de achttiende eeuw zijn leerlingen veelvuldig als oefening schrijven: Memento mori. Hij deed dat vooral omdat hij vond dat de letters m,
e en o belangrijk waren en zij die op deze wijze goed konden leren. Beheersten zij deze letters goed, dan
ging het leren schrijven van andere letters gemakkelijker, zo was Minne’s ervaring.299
Voor de ‘voorschriften’ kon de schoolmeester putten uit de Bijbel of schoolboeken waarover zo dadelijk uitvoeriger. Als regel werd gekozen voor korte gedichten of teksten met een stichtelijke of moralistische strekking. Het Bijbelboek Spreuken was daarvoor bijzonder geschikt, maar ook andere Bijbelverzen.
Daarnaast spreuken of zegswijzen, een historisch feit of een leefregel in de vorm van een ‘zedeles’. De
‘voorschriften’ mochten niet in strijd zijn met de gereformeerde leer of de gewone moraal. Daarom had de
kerkenraad van Bruinisse in 1595 bezwaar tegen de zinnetjes ‘Vreest altijt de doot’ of ‘Mij schroompt dat
ick u vermane, doet in alles’.300
Als ze verder gevorderd waren, mochten de leerlingen zelf een keuze maken uit de ‘voorschriften’.
Philippus van den Broecke, leerling van de Franse school in Aardenburg, koos deze tekst: ‘Alexander zei
menigmaal: ik ben meer verschuldigd aan mijn leermeester Aristoteles, dan aan mijn vader Philippus,
want heeft deze mij het leven gegeven, de ander heeft mij geleerd de deugd te betrachten’. Na deze ‘voorschriften’ volgden andersoortige stukken zoals een brief, een contract, een openbare bekendmaking, een
kwitantie of een testament, dat leerlingen overschreven. Ook werden namen van beesten, vissen, vogels,
fruit, delfstoffen, Zeeuwse plaatsnamen en andere zaken opgeschreven.301
De na te schrijven teksten mochten niet kwetsend voor anderen zijn. Toen ondermeester Ephraim van
Maldegem met medeweten van zijn vader Daniël, Frans en Nederduits schoolmeester in Brouwershaven,
in 1619 twee leerlingen teksten liet schrijven, die lasterlijk waren voor de rector en het stadsbestuur, greep

297 Beyerman, ‘Een omstreeks 1620 ‘in de suckelinge geraekt’ notarieel archief’, 65-69.
298 ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nr. 826; Hervormde gemeente te Gapinge, inv.nr. 61, Hervormde gemeente te Groede, inv.nr. 36b
(1736/1737), RAZE, inv.nr. 218 (Domburg). GA Hulst, Stad Hulst, nr. 19 (10.11.1794); GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nr. 4545d (nr. 9).
299 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 33 (brief van H.A. Minne, 1748).
300 Elkerzee, 1774; Goes, 1655, 1768; Groede, 1662; Nieuwerkerk, 1767, aangevuld, 1775; Nieuwerkerke, 1796; Ouwerkerk, 1707, 1748, 1796;
Veere, 1752; Wissenkerke, 1760; Wolphaartsdijk, 1770; Zonnemaire, 1660. ZA, Hervormde gemeente te Terneuzen, inv.nr. 1 (28.10.1645);
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Bruinisse, inv.nr. 1 (18.6.1595).
301 GA Goes, Handschriftenverzameling, nrs. 442, 444, 445, 454. Pattist, ‘Gedenkschriften van mr. Ph. van den Broecke’, 11.
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de kerkenraad in. Datzelfde deed de kerkenraad van Haamstede door schoolmeester Willem Buijtendijk in
1739 onder censuur te stellen omdat hij een spotliedje op de dorpssecretaris had laten overschrijven. Ook
in de steden werd toegezien op wat in school werd geschreven. Toen in Middelburg de teksten niet altijd
stichtelijk van aard schenen te zijn, besloot het schoolmeestersgilde in 1727 daarnaar onderzoek te doen.302
De teksten waren onderdeel van de religieuze en morele vorming zoals die op de scholen gestalte kreeg.
Kinderen kregen op die wijze levenslessen mee. Vooral de vorm waarin zulke ‘voorschriften’ of ‘exempels’
gegoten waren, droeg daaraan bij. Als het om bekende teksten ging of als ze in dichtvorm waren gegoten,
dan bleven ze degenen die ze leerden vaak hun hele leven bij. Rijm was daarbij een beproefd middel om te
leren en werd daarom in alle vakken en onderwijsvormen gebruikt. Op het eind van de achttiende eeuw
wist een predikant te verhalen: ‘Ik heb meenig besje eene goede spreuk, in haare jeugd op de wijs geleerd,
tot onderrigt van anderen, hooren herhaalen’.303
Stichtelijke voorbeelden304:
De volkomenheijt bestaet in drije dinghen ende die zijn dese:
Aendachticheijt in Godsdienst, Geduldicheyt in Tegenspoet en Wijsheijt int Leven.
Een waerachtige lippe sal bevestight worden
In eeuwicheidt maer een valsche tonghe is
Maer voor een ooghenblick.
Felle slagen krijg ik dog met spot
Over mijn kleet soo werpt lot
Galle met edik is mijn dranck
Voor mijn dorstig herte bang
Daar op soo gaf ik doen den geest
Segt mij, wie dat ik ben geweest.
Moralistische voorbeelden:
Eensaemhyt geneest het verdriet,
Dat het Geselschap aenbrenght
Ende de Geselschappen verdryven de droefheijt,
Die de eensaemheijt aenbrengen, seijt Senecas.
Keyser Adrianus doen hij gevoelde dat zijn doot nabij
Was, soo zeyde hij tot sijn ziele: O mijn soete en
Zwevende siele, gast ende geleijtsman van myn lichaem
Waer sult ghy nu gaen, in bleecke vochtige plaetsen,
Nu sult ghij mij geen meer vreugde geven gelijck als
Ghij placht te doen. Vale.

302 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Brouwershaven, inv.nrs. 2 (17.3.1619); Hervormde gemeente te Haamstede, inv.nr. 42
(30.3.1739). ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924.
303 ZB, Handschriftenverzameling, inv.nr. 5128. Roberts, Sex and Drugs before Rock ‘n’ Roll, 194-195.
304 ZA, Heerlijkheid Bruinisse, inv.nr. 90 (1673). GA Goes, Handschriftenverzameling, inv.nr. 150 (1707).
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Boeken
Voor het schrijfonderwijs waren vanaf het laatste kwart van de zestiende eeuw speciale boeken in oblongformaat in de handel. Op elk blad was volgens het alfabet een hoofdletter gedrukt die de beginletter vormde van de te schrijven tekst. Ze heetten daarom A.B.C. Capitael Voor-letter-boeck. Walcherse uitgevers waren
bijzonder actief op deze markt. Tweederde van de bekende edities in de Republiek van na 1600 verschenen
in Middelburg en Vlissingen vanaf 1619 tot in het midden van de achttiende eeuw.305
Voor de fraai uitgevoerde hoofdletters was in enkele gevallen gebruik gemaakt van het werk van de
meest toonaangevende schrijfkunstenaar van die tijd, Jan van den Velde (1569-1623), Frans schoolmeester
in Rotterdam. Hij en anderen vervaardigden voorbeelden van na te schrijven teksten en alfabetten met
hoofd- en kleine letters die door een graveur in koper waren geëtst en vervolgens in boekvorm werden
verspreid. Ze bevatten ook praktische aanwijzingen voor het vasthouden van de pen, hoe die te snijden

A.B.C. Capitael-letter boeck, uitgegeven door Anthony de Latere te Vlissingen in 1630, in gebruik geweest bij Maeyken Tack (ZB, Handschriftenverzameling, nr. 6495).
305 Croiset van Uchelen, ‘In de Republiek verschenen kapitaal-voorletterboeken’, 335-373. Een nog niet gesignaleerd exemplaar in het GA
Vlissingen, bundel kalligrafie. De titelpagina ontbreekt. Het is gedeeltelijk geschreven door Claes Jansz., vermoedelijk te Heinkenszand,
1662-1664, en hergebruikt door Abraham Koff, later schoolmeester in Hoek en Sas van Gent, en door Aart Cranendonck uit Axel in 16891692. Cranendonck was vermoedelijk een leerling van schoolmeester Willem Koff in Axel, de vader van Abraham. Twee andere exemplaren
berusten in GA Goes, Handschriftenverzameling, nrs. 444: Teksten, geschreven door Pieter Janssen Nieuwkamer te Heinkenszand, 17221726; 445: Teksten van Matie Marinisze Borgers te Nisse, 1721-1723, en van Marijnis Bastiaense Burger te ‘s-Gravenpolder, 1764. De tweede
betreft een uitgave van Aaron van Poulle te Middelburg. Vermoedelijk is de eerste, waarvan de titelpagina ontbreekt, de identieke uitgave
(nr. 11 uit de lijst bij Croiset van Uchelen).
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Titelpagina van het boek van David Roelands, 1616 (GA Vlissingen).

en hoe inkt kon worden gemaakt. Deze boeken dienden onder meer als toerusting van schoolmeesters die
zich verder wilden bekwamen in het schoonschrijven. Veel vaardigheid moest worden ontwikkeld om een
schrijfkunstenaar te worden. De schrijver moest zo behendig worden ‘gelyc een schip, dat zoetkens laveert
omdat se des te zoeter over het pampier sweven soude’.306
Ook Zeeuwen bedreven de kunst van het schoonschrijven. In de eerste helft van de zeventiende eeuw
waren David Roelands, Abraham van Overbeque, Henri Lancel en Samuel de Swaef waardige Zeeuwse
representanten van de toonaangevende schoonschrijvers. Van de hand van Roelands verscheen in 1617
een bundel met schrijfvoorbeelden: Magazin oft’pac-huys der loffelycker penn-const. Het bevat gedichten en
spreuken met allerlei lettertypes in fraai schoonschrift en met kunstige versieringen. Roelands zag zijn
boek vooral als een ‘konst-boeck’ dat bedoeld was voor elke belangstellende in de schrijfkunst. In 1620
publiceerde Van Overbeque, met medewerking van De Swaef, een soortgelijke uitgave: Beque der schryfkonste, inhoudende de noodwendighste geschriften voor de joncheid ende alle de liefhebbers der pennen. In 1630 verscheen
het werk opnieuw. Ten slotte had De Swaef in 1619 te Middelburg een eigen werk uitgegeven dat als titel
meekreeg: Proef-stuck van de schryf-konste. Hij bracht samen met Lancel in 1628 een verzamelbundel uit met
schrijfvoorbeelden van collega’s die als titel meekreeg: Gedichten van verscheyde poëten.307
Schoolboeken met ‘voorschriften’ voor allerlei documenten heetten Zendbrieven en verschenen vanaf
306 Douche, ‘Het 17de eeuwse handschrift in calligrafische schrijfboeken’, 319-320.
307 Croiset van Uchelen, ‘Abraham van Overbeke’; Idem, ‘Samuel de Swaef and Henry Lancel’; Idem, ‘The writing-masters Van Overbeke and
De Swaef’; Idem, Nederlandse schrijfmeesters, 21-22; Tramper, ‘Vive la Plume: Vlissingse schoonschrijvers’, 12-15.
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In het boek van David Roelands werd zijn portret opgenomen (GA Vlissingen).

de zestiende eeuw. Leerlingen schreven deze stukken na. Het meest bekend werd de uitgave van Berend
Hakvoord, Gemene Zend-Brieven, zo die in de Duitse Scholen van Nederland worden geleert. De voorrede dateert uit
1696. Ook in Zeeland werd dit schoolboek gebruikt. Het was grotendeels gedrukt in de civilitéletter. Het
boek bevatte naast voorbeeldbrieven en gedichten ook rekesten, huwelijksvoorwaarden, koop- en huurcontracten en dergelijke. In 1753 werd het in Veere als verouderd en ongeschikt bevonden. De scholarchen
bestempelden het als ‘een samenstel van laffe, ongezoute brieven, vaarsjes en andere nutteloze zaken’. Dat
oordeel verhinderde niet dat het elders in Zeeland in gebruik bleef. Naast boeken werden ook losse stukken gebruikt. De broers Francois en Marijnis Burger kregen van hun schoolmeester Joachim Vermeijde
in ’s-Gravenpolder in de jaren 1768-1775 schepenakten, rekeningen, kwitanties, bekendmakingen, contracten en notariële akten uit het eigen dorp en andere plaatsen op Zuid-Beveland aangereikt om over te
schrijven.308

5.7

Om de prijs

Hoe stimuleer je leerlingen tot de beste prestaties? De schoolmeester van Barsingerhorn, Dirck Adriaensz.
Valcooch, wist op grond van zijn ervaringen het antwoord: ‘Moet en couragie hebben mijn scholieren vercregen / Doort prijs schrijven hier vry onversweghen’.309 Een competitie tussen de leerlingen onder leiding
van hun schoolmeester gaf duidelijkheid wie de beste was. Dat gebeurde zowel bij spellen, lezen als schrij308 Goes, 1655; Vlissingen, 1742, 1792. ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (11.4.1753). GA Goes, Handschriftenverzameling, inv.nr. 454.
309 De Planque, Valcooch’s Regel der Duytsche schoolmeesters, 190.
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ven. Bij dat laatste vak kreeg dat de dimensie van een wedstrijd. Het was de beste methode om leerlingen
aan te zetten tot optimale resultaten. Om hen extra te stimuleren werden daaraan prijzen verbonden.

Schrijven om de prijs
Het schrijven ‘om de prijs’ was een terugkerend hoogtepunt in het schoolleven op de Nederduitse en Franse scholen. In de schoolreglementen van de Staten-Generaal en van Goes werd gewezen op het opwekken
‘tot neersticheydt’. Daarnaast was gezonde naijver een belangrijke drijfveer. Daarom stond in het Zierikzeese reglement dat het de bedoeling was dat ‘de jonge jeucht door een goede jalousie malkandren souden
opwecken’. De schrijfwedstrijd kreeg vorm doordat alle ‘schrijvers’ eens in de week of een keer per maand
dezelfde opgaaf moesten maken. De dag van het prijsschrijven kon verschillen. In Kortgene werd dat elke
donderdag gedaan, in Dreischor iedere vrijdagmiddag en in Nieuwerkerk en Brouwershaven op de eerste
maandag van de maand. Nog vaker was de schoolmeester er vrij in.
Aan het eind van de schooldag werden de beschreven vellen ingeleverd. Daarna ging de schoolmeester
ermee aan de gang. Hij rangschikte de vellen zodanig dat de beste bovenaan kwam te liggen en de slechtste onderaan. Als de leerlingen de volgende dag of de volgende week op school kwamen, lagen de vellen
gereed, eventueel voorzien van een numerieke volgorde. Daarna werden ze aan een touw opgehangen in
het lokaal. Die expositie vond zijn vervolg in het plaatsen van de scholieren aan de tafels in de rangorde
van die uitslag. De winnaar mocht de eerste plaats bezetten, de nummer twee de tweede plaats, enzovoorts. De volgorde van plaatsing kon op die wijze elke week of iedere maand verschillen. Een variant was
het wekelijks vergelijken van de schoolschriften door de meester en het op basis daarvan vaststellen van de
rangorde, met daarnaast het maandelijks ‘om de prijs’ schrijven, zoals in Gapinge gebeurde. Op identieke
wijze werd gehandeld bij de spellers en lezers. Dat deed de schoolmeester op basis van zijn ervaringen bij
het overhoren. Ook daar mochten de besten vooraan zitten op hun banken.310
Door deze aanpak was de zitplaats in het schoollokaal een onderscheiding op zich. De verhuizing van
de bank van de spellers naar de bank van de lezers en daarna naar de bank met een tafel voor de schrijvers
werd gezien als een promotie. Die bevordering moesten de schoolmeesters aanmoedigen om ‘daardoor
de werklust op te wekken en den nayver gaande te houden’, zoals het Middelburgse schoolreglement van
1791 dat formuleerde. De vorderingen hadden vanzelfsprekend ook de belangstelling van degenen die toezicht op het onderwijs hielden. In de Goese schoolorde van 1655 was vastgelegd dat bij de visitatie door
de opzieners van de Nederduitse scholen, die elk kwartaal plaatsvond, het schrijven extra aandacht kreeg.
Om het oordeel te vergemakkelijken werden de beschreven vellen, zowel de oude als de nieuwe, aan de
muur gehangen zodat de vorderingen te zien waren.311
Het is de vraag of het schrijven ‘om de prijs’ overal voorkwam. Op Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland was dat het geval maar in schoolreglementen van veel plaatsen op Walcheren, Zuid-Beveland en
Tholen ontbreekt een dergelijke bepaling. Toch moet worden aangenomen dat ook daar in de meeste
scholen het element van competitie was ingebouwd als een essentieel onderdeel van de methodiek. In
de tweede helft van de achttiende eeuw werd het competitie-element sterker. Een sprekend voorbeeld
daarvan is de situatie in Veere. Daar was het in rangorde zitten tot 1775 niet in alle scholen gebruikelijk.
De scholarchen stelden het in het genoemde jaar verplicht zodat zij zich een beter oordeel konden vormen
over de vorderingen tijdens hun driemaandelijkse bezoeken.312 Het uitdelen van prijsboeken, waarover zo
dadelijk meer, heeft de onderlinge wedijver sterk bevorderd.
Op Franse scholen werd op vergelijkbare wijze met de leerlingen omgegaan. Zo was in het ‘Rugulatief’

310 Gapinge, 1727; Goes, 1655, 1768; Zierikzee, 1659. Wiltens, Kerkelyk Plakaat-boek, I, 479; II, 491
311 Goes, 1655; Middelburg, 1791.
312 ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (18.8, 27.10.1775).
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voor de Franse school in Vlissingen van 1792 opgenomen dat de schoolmeester bij het begin van iedere
maand de leerlingen een plaats moest geven ‘na den rang die zij ten opzigte dergeenen die met hun gelijk staan, wegens hunne vordering en gedrag geduurende de afgeloopene maand zig hebben waardig
gemaakt. Die zich ’t best gedragen en geoeffend hebben zullen dan de eerste zitplaats in hunne classe
bekomen of behouden, en zoo vervolgens de andere na evenreedigheid hunner naarstigheid, gedrag en
vordering geduurende die maand geplaatst worden, zullende de meester daartoe zijne gehoudene aanteekeningen elke maand raadpleegen’. Wie de beste prestaties leverde, een voorbeeldig gedrag toonde en
ijverig was, maakte een grote kans vooraan te mogen zitten. Om alles te objectiveren was uitvoerig omschreven hoe de schoolmeester het schoolwerk en het gedrag moest waarderen op basis van een puntentelling. Deze methode was ontleend aan die van de Latijnse scholen. Buiten Zeeland kwam op Latijnse
scholen het schrijven om de prijs voor. Het ging daarbij om schoonschrijven: de ‘calligraphia’.313 Het werd,
voor zover valt na te gaan, niet beloond met prijzen.

Prijsjes van de schoolmeesters en schoolvrouwen
Aanvankelijk bestond de prijs of beloning voor mooi schrijfwerk uit niets anders dan het voorrecht vooraan te mogen zitten. De schoolmeester kon dit prijsschrijven stimuleren door er een echte prijs aan te
verbinden. De Haagse schoolmeester David Beck maakte voor zijn leerlingen prijsjes waaraan hij dagen achter elkaar werkte. Het waren stukjes perkament waarop hij cirkels trok en die hij verguldde. In
Zeeland werden de schrijvers, die de beste vorderingen hadden gemaakt, beloond met een fraai door de
schoolmeester geschreven gedicht, met een mooi ‘getrokken’ letter in hun schoolschrift of iets anders. Dat
laatste kon een geldmunt zijn of een kinderprent, zoals de schoolmeester van Philippine gaf in 1780. In
Brouwershaven deelde de schoolmeester vanaf 1783 prijzen uit in de vorm van prenten of goud- en citspapier. Ter bestrijding van de kosten kreeg hij van het stadsbestuur vier gulden per jaar. Om leerlingen te
stimuleren, moest de schoolmeester elke gepaste gelegenheid aangrijpen om hen erop te wijzen ‘dat naarstigheid en verdiensten hen allen gerechtigd maken om belooning te verwagten’, zoals de schoolmeester
van Ouwerkerk was opgedragen.314
Op kleine kinderscholen in Vlissingen werden door schoolvrouwen in 1798 kinderprenten of ‘sandetjes’ als prijs gegeven. Wellicht gebeurde dat ook in andere plaatsen. Vaak waren het de ouders die hun
kinderen dergelijke prenten gaven waardoor ze spelenderwijze het alfabet leerden als voorbereiding op
het onderwijs op school. In Veere en in Vlissingen kregen leerlingen van kleine kinderscholen van de
scholarchen prijzen in de vorm van geldstukken. Daarvoor werden in Veere gloednieuwe munten gekocht
bij de muntmeester te Middelburg.315

Prijzen op de Nederduitse en Franse scholen in de steden
Het beschikbaar stellen van prijzen op de Nederduitse en Franse scholen in de vorm van boeken, munten
of pennen werd vanaf het tweede kwart van de zeventiende eeuw een taak die de stedelijke overheden op
zich namen. De Synode van Dordrecht had hen daartoe al in 1619 opgeroepen. Daarmee werd de traditie
op de Latijnse scholen, waarover zo dadelijk uitvoeriger, nagevolgd.316
Elke stad legde bij de prijsuitdeling eigen accenten die bovendien wisselden en waarin aanvankelijk

313 Spoelder, Prijsboeken op de Latijnse school, 191-198.
314 Brouwershaven, 1783; Gapinge, 1727; Ouwerkerk, 1796; Zonnemaire, 1660. Beck, Spiegel van mijn leven, 159 e.v.; Van Langevelde,
Philippine, H.23-25.
315 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2931 (12, 27.2.1798). Met ‘sandetjes’ worden santjes of heiligjes bedoeld, de gangbare aanduiding
voor kinder- of centsprenten. Boerma et al, Kinderprenten, 17-21; Borms, Centsprenten. Ook worden ze wel aangeduid als heiligen, oortjesof schoolprenten. Van den Berg, ‘Prentgeschenk en letter-spel’, 31. ZA, Scholarchen Veere, Rekeningen (1753).
316 Donner en Van den Hoorn, Acta of Handelingen der Nationale Synode, 43; Storm van Leeuwen, ‘De prijsband in Nederland: een toetssteen’,
19-25.
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weinig continuïteit was te bespeuren. Een voortrekkersrol voor het uitdelen van prijzen op Franse scholen vervulde Zierikzee. In 1619 had het stadsbestuur besloten dat de scholarchen prijzen mochten uitdelen na hun bezoek waarbij ze samen met de predikanten de vorderingen van de leerlingen van zowel de
Franse als de Latijnse school nagingen. In de instructie voor de scholarchen van Tholen uit 1632 werden
deze door de magistraat gemachtigd om leerlingen van de Nederduitse en Latijnse scholen te ‘moghen
encouragieren met een premium van een boucxken ofte anders naer gelegentheijt’. Als er al uitvoering
aan werd gegeven, was het waarschijnlijk geen lang leven beschoren omdat er niets meer over vernomen
wordt. In Sluis werd het geven van prijzen in 1639 ingevoerd als onderdeel van de schoolvisitatie die daar
ieder kwartaal plaatsvond. In Aardenburg werd daartoe in 1677 en opnieuw in 1682 besloten, ook daar als
onderdeel van de schoolvisitatie. De beste schrijvers kregen prijzen. Vanwege bezuinigingen werd hiermee gestopt. Eerst in 1793 werd besloten opnieuw ‘prijsjes’ te gaan uitdelen. Voor de leerlingen van de
Nederduitse en Franse school werd een bedrag van 12 gulden per jaar, ieder de helft, beschikbaar gesteld.
Ook in Sluis bleef de uitdeling van prijzen lange tijd achterwege om bij herhaling opnieuw te worden
ingevoerd.317
Het schenken van prijzen aan leerlingen van Nederduitse scholen in de Zeeuwse steden werd in de
achttiende eeuw algemeen. Het stadsbestuur van Middelburg besloot op 6 januari 1725, tegelijk met de
schoolvisitatie, prijzen in de vorm van boeken uit te laten delen voor het schrijven en voor het opzeggen
van de antwoorden op de catechismusvragen. Andere steden volgden. Het stadsbestuur van Vlissingen
gaf in 1734 zijn fiat aan een voorstel van de Nederduitse kerkenraad voor het uitdelen van prijzen. Vijf
jaar later werd daarmee een begin gemaakt. Veere besloot daartoe in 1753. Meestal vond de prijsuitreiking
tweemaal per jaar plaats. Op de kleine kinderscholen werd het spellen en de geloofsleer onderzocht. In de
stads- en de weesscholen werden examens afgenomen in het spellen, lezen, schrijven en cijferen en de geloofsleer, in de Franse school in het spellen, lezen, schrijven, vervoegen, vertalen en de geloofsleer. Overigens werden niet alle vakken elk jaar onderzocht. Af en toe bleef een vak achterwege als er niet voldoende
bekwame leerlingen waren.318
Arnemuiden was de volgende stad die de prijsuitdeling in 1759 invoerde. Goes volgde in 1768 met
een jaarlijkse uitdeling in april. Zierikzee nam in 1773 een dergelijk besluit. De scholarchen deelden daar
tweemaal per jaar ‘eenige kleyne prysjes’ uit. Brouwershaven sloot zich daarbij aan in 1783 met eveneens
een tweejaarlijkse uitdeling. Tholen sloot drie jaar later de rij toen de magistraat (opnieuw) een jaarlijkse
prijsuitreiking invoerde. De financiering was verschillend. In Middelburg, Vlissingen, Veere, Arnemuiden, Brouwershaven en Tholen werden de kosten betaald uit de stadskas. De uitgaven varieerden van 6
gulden (Arnemuiden) tot 180 gulden (Middelburg). In Goes en Zierikzee werden de kosten gedekt uit de
boetes die genoemd werden in de schoolreglementen. In Goes paste het stadsbestuur het tekort bij. Later
nam ook in Zierikzee het stadsbestuur de kosten voor haar rekening.319 Plaatselijke boekhandelaren of, bij
gebrek daaraan die in een naburige stad, leverden de boeken.
Het uitdelen van prijzen werkte aanstekelijk en kreeg navolging in weeshuizen voor zover daarin
scholen waren gevestigd. Dit gold voor het Armweeshuis en het Burgerweeshuis in Middelburg en het
Weeshuis in Vlissingen. Het betroffen initiatieven van de besturen van deze weeshuizen. In Veere werd de
school in het Weeshuis meegenomen tijdens de prijsuitdeling door de scholarchen. Elders zaten wezen op
317 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 1b (24.7.1619). GA Tholen, Stad Tholen, nr. 2 (20.6.1632). ZA, Hervormde gemeente te Sluis,
inv.nrs. 2 (1.3.1639), 6 (27.10.1678), 8 (13.11.1692), 9 (24.1.1704), 11 (18.11.1751), 12 (29.11, 6.12.1764), 13 (20, 27.3, 24.4.1766, 16.4.1767,
25.4.1771); Hervormde gemeente te Aardenburg, Acta kerkenraad, 1648-1678 (13.2.1677). GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nrs. 4 (8,
18.6.1682), 14 (9.12.1793, 7.4.1794).
318 ZA, Handschriftenverzameling, Aanwinst 1960.17, inv.nr. 307 (folio 211); Stad Veere, nr. 27 (14.4.1753); Scholarchen Veere, Resoluties
(26.10.1773, extract resoluties magistraat, 12.12.1772, 17.10.1785, 7.5, 31.10.1786, 21.10.1796). GA Vlissingen, Kerkenraad Hervormde
gemeente te Vlissingen, nr. K 305 (5.12.1733, 23.1, 6.2.1734, 18.6, 19.12.1739). Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, IX’, 133-134.
319 GA Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven, inv.nr. 9 (4.2.1783). Goes, 1768; Zierikzee, 1773; Brouwershaven, 1782; Tholen, 1786. NA,
Binnenlandse Zaken, inv.nr. 309 (Brief Stad Zierikzee, 12.8.1800). Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, IX’, 134; Kesteloo, Arnemuiden, 320.
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Opdracht en titelblad voorin het prijsboek uitgereikt aan Jacob Bruynooge, leerling van schoolmeester Brouwer te Middelburg op 11 mei 1735 en
getekend door de scholarchen J. Boudewijns en Johannes Plevier (ZB, nr. 1088 B 20).

een van de Nederduitse scholen waar ze konden meedingen. Ook de kerkenraad van de Lutherse gemeente in Middelburg besloot in 1785 op voorstel van de schoolmeester om over te gaan tot het uitreiken van
prijzen in hun school.320
Meestal bestonden de prijzen uit boekjes. Ze worden daarom prijsboeken of prijsbanden genoemd. Ze
zijn herkenbaar aan het feit dat ze fraai ingebonden zijn in perkament of leer. De banden zijn met goud
gestempeld, voorzien van het stadswapen op de voorzijde en vaak ook op de achterzijde. Ze werden voorzien van lintjes om het boek dicht te binden. De kleur ervan werd geïnspireerd door de stadskleuren. Dat
betekende voor Goes witte en rode linten en in Vlissingen en Zierikzee rode linten. Middelburg en Veere
waren uitzonderingen want daar werden de gebruikelijke groene sluitlintjes gebruikt en niet de stadskleuren. In Veere werd bovendien het wapen van de prins van Oranje – hij was markies van de stad - op
de achterzijde van de band gestempeld en het stadswapen op de voorzijde. Ook in Brouwershaven waren
de sluitlintjes van de prijsboekjes groen. Bovendien werden die daar beplakt met goud- en zilverpapier.321
Voorin stond een inscriptie waarin was aangetekend aan wie de prijs was uitgereikt en vaak ook op welke
school hij of zij leerling was. De scholarchen plaatsten daaronder hun handtekeningen. Was het aantal
prijsboeken groot dan werden deze opdrachten later voorbedrukt, zoals in Goes en Middelburg, en voorin het boek geplakt of meegebonden. Zo doende kon worden volstaan met het invullen van de naam van
320 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924. Kool-Blokland, De zorg gewogen, 426-427, met een lijst van uitgedeelde titels, 1763-1807.
Gijsbertsen, ‘Uit de notulen van het Weeshuis te Middelburg’, nrs. 12, september 1974, 161; 15, oktober 1975, 246; 16, februari 1976; 20,
maart 1977, 420; 23, juni 1978, 89 e.v.; 46, september 1984, 172 e.v. ZA, Lutherse gemeente te Middelburg, inv.nr. 11 (26.3.1785).
321 Brouwershaven, 1783. Spoelder, Prijsboeken op de Latijnse school, 692.
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Opdracht en titelblad voorin het prijsboek uitgereikt aan Gerardus Jacobus Philups, leerling van schoolmeester Pattenier te Middelburg op 3
februari 1768 en getekend door de scholarchen David Verwoert Noiret en Jacobus Willemsen (Particuliere collectie).

de leerling, zijn of haar schoolmeester en de datum van uitreiking. In veel gevallen kregen prijswinnaars
boekjes die soms al tien jaar oud of nog ouder waren. De lage kosten van zulke ‘winkeldochters’ zullen
daarbij een rol hebben gespeeld.
In het Middelburgse Armweeshuis werden muntstukken gegeven en later prijsboekjes, net zoals in
het Burgerweeshuis in die stad. In het Weeshuis te Vlissingen werden bij voorkeur kerkbijbels gegeven,
terwijl ook zilveren sieraden zoals schoengespen voor de jongens en naaldkokers voor de meisjes tot de
prijzen behoorden. Vanaf 1779 werden uitsluitend boekjes gegeven. Ook de oudste leerlingen in de school
van het Weeshuis in Veere kregen een Bijbel, vanaf 1774 met de nieuwe psalmberijming. Waarom wezen
Bijbels kregen, laat zich verklaren uit het feit dat deze door ouders aan hun kinderen werden geschonken.
Op die wijze kregen ook wezen een Bijbel. Een variant daarvan was een Nieuwe Testament met de nieuwe
psalmen, zoals in Sluis werd gegeven.322
Boekjes werden door de leerlingen en hun ouders erg op prijs gesteld, meer dan een muntstuk ook al
was de waarde ervan soms minder. Dat zat hem in de fraaie uitvoering van de boekjes en het persoonlijke
karakter ervan vanwege de inscriptie. Munten hadden dat persoonlijke karakter niet, al waren ze gloednieuw. Daarom werd het geven ervan in Veere in 1756 afgeschaft en vervangen door boekjes die ongeveer
hetzelfde kostten.323 Ook werden in Veere versierde pennen gegeven, net zoals in Vlissingen. Ook die moe322 GA Vlissingen, Diaconie Hervormde gemeente te Vlissingen, inv.nr. 8 (14.10.1739); Stad Vlissingen, inv.nrs. 4001-4005 (30.9, 28.10.1767,
26.4.1769, e.v.), Resoluties regenten Weeshuis. ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (17.10.1768, e.v., 13.12.1774); Hervormde gemeente te
Sluis, inv.nr. 14 (18.11.1781).
323 ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (11.5.1756).
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Voorzijde van prijsboeken uitgereikt in Middelburg, 1735; Zierikzee, 1790 en Goes, 1775 (Particuliere collecties)

ten niet altijd in de smaak zijn gevallen. Vermoedelijk vanwege de teleurstelling dat hij in 1770 geen boek
kreeg maar zo’n pen was een leerling met de achternaam Bal in Vlissingen kwaad geworden. In aanwezigheid van de scholarchen brak hij de pen in stukken en maakte die onbruikbaar. De scholarchen waren
verontwaardigd over zo veel brutaliteit. De leerling werd er stevig over onderhouden en voor de ogen van
de aanwezigen werd de pen door zijn schoolmeester Adriaan Laurense verbrand ‘tot een exempel van anderen’. Het incident was echter geen aanleiding om wijziging aan te brengen in het beleid. Pennen bleven
met boeken de prijzen in Vlissingen.324
De prijsboeken waren vaak stichtelijke werken. In Middelburg en Veere, waarover we het uitvoerigst zijn
ingelicht, was er een voorkeur voor publicaties van Walcherse auteurs en vooral van predikanten. Zo werden
de bewerking door ds. Jacobus Willemsen van Johannes de Swaefs Geestelycke Queeckerye, en De dightlievende
uitspanningen van ds. Andreas Andriessen, predikant in Veere, weggegeven als prijzen. Dicht- of liedbundels werden vaak geschonken. Ze waren onder meer van de hand van Adriaan de Vin, Johanna Petronella
Winckelman, Frederik van Houten, Carolus Tuinman en Jacob Willemsen. Het schenken ervan pastte in het
vroomheidsoffensief om de jeugd aan te zetten geestelijke liederen te zingen in plaats van allerlei wereldse.
Bovendien waren deze boekjes goedkoop. Voorbeelden van landelijk bekende bundels, die als prijzen werden gegeven, waren die van David Montanus, predikant in Sluis, Stemme des gejuychs en des heyls over ’t Groote
interest van een christen, en van Adriaan van Loo, Geestelyke Gesangen. Beide uitgaven werden in Middelburg bij
elkaar gebonden en in een band als schoolprijs gegeven. Tot in de jaren veertig van de achttiende eeuw gebeurde dat ook met andere boekjes. Waarschijnlijk omdat op die wijze de band voldoende omvang kreeg.325
Een deel van de prijsboeken had een nuttig doel, zoals catechisatieboekjes. Het Kort begrip der Christelyke religie van ds. Abraham Hellenbroek werd als prijsboek in 1775 gegeven in Goes. In Veere werd in de
jaren 1779-1792 de Kern der Christelyke Leere van de Maassluise predikant Aegidius Francken geschonken. In
Middelburg behoorde de Schriftuurlyke catechismus van de Engelse predikant Matthew Henry in 1768 tot de
prijsboeken. Om de geloofswaarheden te leren, was rijm behulpzaam. Daarom waren berijmingen van de
324 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2930 (5.12.1770, 1.9.1784, 13.9.1793); 5574 (‘Beschrijvinge der stadt Vlissinge’ door J.J. Brasser, 1754,
580).
325 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924; Scholarchen Veere, Resoluties en Prijzenboek. Diverse prijsboeken uit Middelburg in de ZB, de
bibliotheek van de VU, Amsterdam, en in particuliere collecties.
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catechismus geliefde geschenken. Zulke prijsboeken waren van de hand van de Middelburger Johannes
Opsomer, van Christiaan Klaarbout, predikant in Graft, en van de Veerse dominee Andreas Andriessen.
Ook het rijmwerk over de Geloofsbelijdenis en het Onze Vader van de Middelburgse rekenmeester Pieter
de la Rue behoorde tot de prijsboeken. Voor Bijbelverhalen was de Kinder-Bybel, Of Kort Begrip van de nodigste
en nuttigste Geschiedenissen, Spreuken en Verborgentheden der Heiligen Schriftuure van de Duitse predikant Johannes Melchior een geschikt boek. Het werd in Veere als prijs uitgedeeld.326
Ook geschiedenis was populair. Een veel gegeven boek was het werkje van de Vlissingse ziekentrooster Isaak Abrahamsen: Kronyk-Register van de voornaamste Kerkelyke, en Wereldlyke Geschiedenissen. De auteur
begon met de schepping en eindigde met de geschiedenis van de Zeeuwse steden. In Middelburg en Veere
werd de Vaderlandsche Historie Verkort, de samenvatting van het werk van de Amsterdamse historieschrijver
Jan Wagenaar, geschonken. In Veere gaven de scholarchen vanaf 1787 de Kleine katechismus van het Stadhouderschap, dat uiting gaf aan de Oranjegezindheid. Kinderlectuur met een piëtistisch karakter behoorde tot
de minderheid. De bundel met bekeringsverhalen van kinderen, Des Heeren Lof, verkondigd uit den mond der
kinderen, werd weliswaar geschonken maar dat bleef beperkt.327
In de tweede helft van de achttiende eeuw werd het assortiment jeugdboeken breder. Er is ook sprake
van een verschuiving naar boeken die als aangenaam en nuttig zijn te kenmerken. Zo werd vanaf 1780 als

Titelblad en gedrukte opdracht voorin het prijsboek uitgereikt aan Pieternella Oversluis te Goes op 20 april 1775 en getekend door de scholarchen D. Kaas en W. Canisius (Particuliere collectie).
326 ZA, Scholarchen Veere, Prijzenboek (27.6.1753, 16.1.1754). Van der Meiden, ‘Zoo heerlijk eenvoudig’, 48; Van ’t Veld, Wegwijzer naar Christus,
48-50, 52-53, 57-59.
327 ZA, Scholarchen Veere, Resoluties en Prijzenboek; Hervormde gemeente te Sluis, inv.nr. 14 (18.11.1781). Kool-Blokland, De zorg gewogen,
427.
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prijsboek populair de Kleine katechismus der natuur voor kinderen van de Zutphense predikant Johannes Florentius Martinet. De Franse vertaling ervan werd gegeven op Franse scholen. Vanaf datzelfde jaar werd de
bundel met kindergedichten van Pieter ’t Hoen in Veere en Sluis als prijs geschonken. De Proeve van Kleine
Gedigten voor Kinderen van Hieronymus van Alphen werd uitgedeeld in Middelburg, Sluis en Veere en mogelijk ook elders. Deze boekjes namen de plaats in van catechetische lectuur.328
In Veere bestond de gewoonte om voorin, behalve de opdracht, ook een gedichtje te schrijven, dat gemaakt werd door een van de predikanten. Als voorbeeld het gedichtje dat in 1779 werd ingeschreven:
Leer ijvrig, brave Jeugd,
In uwe Lentedagen,
En laat de schoone Deugd
Al vroeg uw ziel behagen.
Zoo wordt ge wijs en vroom,
Van God en mensch bemind,
Terwijl ge voor uzelf het hoogst genoegen vindt!
Dergelijke gedichtjes werden ook wel aangepast aan de hand van het uit te reiken prijsboek. In 1784 bijvoorbeeld werden zes verschillende inscripties ingeschreven, steeds inhakend op de strekking of het onderwerp van het boek.329
Om een eerlijke verdeling te bewaken en te voorkomen dat leerlingen een prijs kregen terwijl ze er al
een hadden, werden in Middelburg, Veere en mogelijk ook elders ‘prijzenboeken’ aangelegd.330 Daarin
werden de winnaars in alfabetische volgorde genoteerd met daarbij de namen van de betreffende schoolmeesters en de data van uitreiking. Aan de hand van dit register kon worden nagegaan of de leerling al
een prijs had gekregen. De scholieren wisten dat ze na ontvangst van een prijsboekje geen recht hadden op
een tweede. Leerlingen probeerden manieren te vinden om toch een prijs te bemachtigen. In Middelburg
was Jacob Meyer in 1788 van school veranderd. Hij hield zijn mond over de prijs die hij in zijn bezit had en
dong bij zijn nieuwe onderwijzer, Abraham Krijger, weer mee. Het ‘prijzenboek’ wees uit dat hij al eerder,
in 1782, een prijs had ontvangen toen hij nog op school zat bij Jacob Zoeter. In het prijzenboek werd hij
aangetekend als een bedrieger. Guillaume Henri du Biche had het slimmer aangepakt. In 1745 kreeg hij
voor de tweede keer een prijsboekje nadat hij van school was veranderd. Die tweede keer had hij zijn vertaalde naam opgegeven: Willem Hendrik van Rhee. Maar ook hij werd, achteraf, gesnapt.
Dat de prijzen zeer in trek waren en een schoolmeester gewaardeerd werd om zijn pogingen zijn leerlingen een prijs te laten halen, blijkt uit het feit dat het voorkwam dat leerlingen om die reden van meester veranderden. Zo verwisselde in Middelburg Leuntje Klaassen in 1791 meester Landsheer voor meester
Holthuyzen omdat ze in de school van de eerste geen prijs had kunnen bemachtigen. Zulke situaties wilde
het gildebestuur tegengaan en daarom was besloten in dergelijke gevallen geen prijs toe te kennen. In het
‘prijzenboek’ werd een lijst aangelegd van leerlingen, die om die reden verhuisden. De maatregel was succesvol want de lijst bleef leeg. Het nadeel van de in Middelburg gehanteerde regel dat een leerling slechts
eenmaal een prijs kon winnen – ingegeven door het grote kindertal en het relatief geringe budget – had als
nadeel dat die categorie minder zijn best deed nu hij of zij niets meer kon winnen. Daarom werd dat later,
zoals in Veere, ruimhartiger opgepakt en kon een scholier in de loop van de jaren meer prijzen verdienen.331
De prijsuitreiking werd voorafgegaan door een zorgvuldige procedure waarin de resultaten van het
328 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924; Hervormde gemeente te Sluis, inv.nr. 14 (18.11.1781); Scholarchen Veere, Resoluties (10.2.1780,
5.12.1787, 21.12.1789). Kool-Blokland, De zorg gewogen, 427.
329 ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (29.1.1779, 13.7.1784).
330 Alleen dat van Veere bleef bewaard. Het is bijgehouden over de periode 1753-1765. ZA, Stad Veere, inv.nr. 1767.
331 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924; Scholarchen Veere, Resoluties (18.8, 27.10.1775).
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onderwijs werden beoordeeld. Om dat te illustreren, laten we de gang van zaken in Brouwershaven en
Middelburg volgen. In Brouwershaven, waar slechts een school was, kon de beoordeling grondig plaatsvinden. Tijdens de visitatie op de eerste dag in december kondigde de predikant namens de scholarchen
aan dat in maart het examen voor het uitdelen van prijzen zou plaatsvinden. Voor dat examen moest de
schoolmeester de beste dertig leerlingen selecteren, dat wil zeggen: tien spellers, tien lezers en tien schrijvers. De laatste moesten een ‘toonschrift’ vol schrijven, zonder vermelding van hun naam. Op de eerste
woensdag in maart vond het examen plaats. Op de voorafgaande zaterdag had de schoolmeester bij elk
van de vier scholarchen een lijst bezorgd van de dertig leerlingen met hun leeftijden. Om twee uur kwamen de scholarchen samen in een verwarmde kamer in het schoolhuis met papier, pen en inkt op tafel.
De burgemeester, tevens scholarch, moest zorgen voor pijpen, tabak, thee en wijn. Waren alle vier aanwezig, dan gingen zij naar het schoollokaal waar de predikant een gebed deed en het examen aankondigde.
Daarna gingen de schrijvers schrijven, zowel groot als klein, met hun namen eronder. Ondertussen beoordeelden de scholarchen in de kamer onder het drinken van thee de toonschriften, aangevuld met wat de
leerlingen zojuist hadden geschreven. Daarna gingen de scholarchen weer naar het schoollokaal waar de
predikant de lezers liet lezen, de schrijvers uit het hoofd spellen en de spellers uit een boek spellen. Ook
overhoorde hij de catechisatievragen. Daarna trokken de scholarchen zich terug in de kamer om te beraadslagen over de toe te kennen prijzen. Uit elk van de drie categorieën werden vijf of zes winnaars bepaald.
Degenen die buiten de prijzen vielen, kregen een boekje van de oud-predikant Martinus Westerhout. De
schoolmeester, die de inscripties in de prijsboekjes had geschreven, vulde de namen van de prijswinnaars
in waarna de scholarchen in elk boekje hun handtekening plaatsten. Daarna werden de boekjes op de tafel
in de school gelegd waarna de predikant overging tot de uitreiking. Aan het eind wekte hij de leerlingen
op tot naarstigheid, deugd en gehoorzaamheid en eindigde met dankgebed.332
In Middelburg zorgde de deken van het schoolmeestersgilde tweemaal per jaar – voor eind april en
eind september - dat iedere meester schriften kreeg. De schoolmeesters lieten hun leerlingen tegen de tijd
van de visitatie op het mooist schrijven. Het trekken van lijnen om het schrijven gemakkelijk te maken,
was verboden. Omdat het stellen van vragen over de geloofsleer tijdens de visitatie nogal wat tijd vergde,
werd in 1776 besloten dit anders aan te pakken. Op de schrijfproeven moesten de meesters noteren of
de leerlingen hun vragen leerden en desnoods de reden opgeven waarom zij ze niet goed kenden. Ook
moesten ze erbij schrijven of zij wel of niet tevreden waren over hun gedrag. Alle schrijfproeven moest de
schoolmeester inbinden en de ingebonden proeven van een half jaar eerder erbij leggen. Op de bovenste
bladzijde van de ingebonden proeven noteerde de meester het aantal leerlingen, hoeveel van hen regels
schreven en hoeveel al een prijs hadden gekregen. Deze twee banden met schrijfproeven werden afgegeven bij de deken van het schoolmeestersgilde. De niet gebruikte schriften moesten worden ingeleverd.
Enkele dagen voor de prijsuitreiking werden de schrijfproeven nagezien ten huize van een van de scholarchen. Aan de hand daarvan werd bepaald wie in aanmerking kwamen voor de prijzen. Van alle scholen
werd een aantal leerlingen bekroond. Van dat aantal kon eventueel worden afgeweken als de kwaliteit
onvoldoende was. Bovendien gold de regel dat twee kinderen uit hetzelfde gezin niet tegelijk een prijs
kregen. Zo werd Adriaan Flos in 1788 niet beloond omdat zijn zusje een prijsboekje kreeg. De leeftijd deed
niet ter zake. Ook jonge kinderen konden daardoor meedingen.
Het beschikbare bedrag moest zo doelmatig mogelijk worden besteed. In 1777 was dat in Middelburg
verhoogd tot 180 gulden. Een nieuw plan voor de verdeling werd gemaakt. Daartoe gingen de deken en
beleders van het gilde op 10 april van dat jaar op stap langs alle scholen. Zij gingen na hoeveel scholieren
schreven. Van dat aantal moest worden afgetrokken het aantal leerlingen dat al een prijs had, de schrijvers
die nog geen regels schreven en, voor zover die er waren, de scholieren, die de catechismusvragen niet
332 Brouwershaven, 1783.
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leerden, waarbij het vooral om rooms-katholieke leerlingen ging. Er waren toen twintig scholen waarin
schrijfonderwijs werd gegeven. Het resultaat was dat in totaal 328 leerlingen konden meedingen naar een
prijs. Op basis van dit rapport werd besloten voortaan één prijs op de vijf kinderen te geven. Dat betekende
dat de heren 65 glunderende gezichtjes tegemoet konden zien. Op basis van dit aantal en het beschikbare
bedrag mocht elk prijsboekje gemiddeld 27½ stuivers kosten. Verder werd gelet op een goede verdeling,
wat betekende dat op scholen met meer leerlingen meer prijzen werden uitgereikt dan op kleinere. De
prijzen werden aan zowel jongens als meisjes toegekend. Een scherpe verdeling werd daarbij niet aangehouden. De niet-gereformeerden waren uitgesloten, tenzij hun ouders toestemming hadden gegeven om
de catechismusvragen te leren. In het laatste kwart van de achttiende eeuw werd die laatste voorwaarde
versoepeld. Toen konden ook kinderen van Joodse en rooms-katholieke ouders in de prijzen vallen.333
Dat laatste paste in de nieuwe tijd van verdraagzaamheid. H.J. Krom had dat bepleit in zijn antwoord
op de vraag van het Zeeuws Genootschap. Zulke kinderen moesten in plaats van de catechismus uit bijvoorbeeld een boekje over de Vaderlandse geschiedenis leren. Krom zag de prijsuitreiking nog altijd als
een goed middel ‘om de lust tot het maaken van vorderingen, en de zugt, om daar in zelfs anderen voorby
te streven, ten sterksten aan te moedigen’. Van Voorst had de gedichtjes van Hieronymus van Alphen aanbevolen als geschenk, naast de Fabels van Christian Fürchtegott Gellert. Die laatste werd in Middelburg
inderdaad als prijs geschonken.334 Het illustreert de ontvankelijkheid voor een nieuwe benadering van het
kind zoals de Zwitserse hoogleraar Jean Pierre De Crousaz die had gepropageerd. Fabels hadden een beschavende werking en waren erg geschikt om de kinderen te boeien en inzicht te geven in het menselijke
gedrag. De gedichtjes van Van Alphen en ’t Hoen waren nuttig omdat ze de goede smaak bevorderden.335
Het ontvangen van een prijsboek maakte diepe indruk, zowel op de ontvanger als op hun ouders. Toen
de predikant Christiaan Meeuse terugblikte op zijn leven – hij was geboren en getogen in Veere – memoreerde hij van zijn schooljaren op de eerste plaats de prijs die hij op vijfjarige leeftijd in 1769 had gekregen
voor het lezen. Van zijn ouders kreeg hij een Bijbeltje. Dat cadeau was een aansporing voor hem om trouw
naar de kerk te gaan.336 In Middelburg vond de prijsuitreiking plaats tijdens de visitatie van de scholen. Het
moet hier en elders steeds weer een plechtig en spannend moment voor de scholieren zijn geweest wanneer zij uit handen van de deftige heren hun prijzen in ontvangst mochten nemen. Hoe dat vorm kreeg,
kan worden geïllustreerd met de uitreiking in Sluis op woensdag 14 november 1781. De schoolvisitatoren
bezochten ’s morgens de stadsschool van Isac Crince. De gelukkige leerlingen, die werden beloond voor
het schrijven en lezen, mochten naar voren komen om hun prijs in ontvangst te nemen. Zij werden aangemoedigd tot ijver, gehoorzaamheid, godsdienstigheid, zedigheid en beleefdheid. Als afsluiting werd een
psalmvers gezongen en er volgde een dankgebed. ’s Middags bezochten de heren de school in het Weeshuis.
Na de prijsuitreiking volgden ook daar toespraken, gezang en een dankgebed. In 1732 werd in Middelburg
het gebruik ingesteld dat de bekroonde leerlingen reageerden met een korte dankzegging. Omdat dit nogal veel tijd vergde, werd in 1777 besloten dat in elke school een leerling dat namens de bekroonden zou
doen. In Veere kreeg de uitreiking extra cachet doordat deze plaatsvond in een openbare bijeenkomst in
de Kleine kerk. Vaak werd na de prijsuitreiking, zoals in Veere en Vlissingen, ‘s middags vrijaf gegeven.337
Ook op de Franse scholen was de prijsuitdeling een plechtig moment. In Veere kregen in 1753 twee
leerlingen van mademoiselle Elisabeth Bernard een prijs. De vijfjarige Manta van der Loeff kreeg een halfguldenstuk voor het lezen en Kornelia Marinusse een dubbele scheepjesschelling wegens haar kennis van
333
334
335
336

ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924. Middelburg (1791).
Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 98-99, 362-363. ZB, 1085 E 23 (uitgereikt in 1797).
Los, Opvoeding tot mens en burger, 120; Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 45.
Meeuse, Herinneringen, 5. Meeuse was leerling op de kleine kinderschool van Francina Meijer. Later kreeg hij op de school van Jan de
Maagd opnieuw prijzen. ZA, Scholarchen Veere (Resoluties, 13.6.1769, 18.12.1771, 13.12.1774).
337 ZA, Hervormde gemeente te Sluis, inv.nr. 14 (18.11.1781); Scholarchen Veere, Resoluties (20, 27.6.1753; instructie, art. 10). Vlissingen, 1742,
1792.
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de geloofsleer. Vanaf 1756, toen in Veere weer een Franse kostschool was gevestigd, kregen ook die leerlingen prijzen. De net genoemde Kornelia Marinusse werd in het genoemde jaar vereerd met een penning.
Marguerite de Vriend en Jan Abke kregen Franstalige boeken. Net zoals bij de meeste andere scholen was
het aantal prijzen in verhouding tot het aantal leerlingen. Bij de Franse scholen kreeg ongeveer een op
de vijf tot acht leerlingen ieder jaar een prijsboek, want geldstukken waren inmiddels afgeschaft. Het
examen werd afgenomen door de Waalse predikant die de leerlingen liet lezen, vervoegen en vertalen.
Ook ondervroeg hij hen over de geloofsleer. Hierbij werd de uitspraak van het Frans bij de beoordeling
meegewogen. Later werd het onderzoek van de vaardigheden overgelaten aan de Franse schoolmeester.
Het werd uitgebreider en ging over spellen, lezen, vertalen, de geloofsleer en het vervoegen en verbuigen.
De beoordeling van het schrijven bleef plaatsvinden aan de hand van de schriften.338
Ter aanmoediging van de prestaties op de Franse school besloot het stadsbestuur van Middelburg in
1776 om een bedrag van 53 gulden beschikbaar te stellen voor het uitdelen van prijzen. Het stadsbestuur
van Goes legde in het reglement voor de Franse kostschool van 1780 vast dat in april prijzen werden uitgedeeld aan de drie beste leerlingen. Een leerling, die al een keer een prijs had gehad, kwam een tweede
maal niet in aanmerking. De prijzen bestonden ook daar uit boeken, met op de band het stadswapen,
en voorin een Franstalige opdracht. In Middelburg waren die voorbedrukt. Inhoudelijk sloten de meeste
Franstalige boeken aan bij die op de Nederduitse scholen. Een populaire liedbundel was die van Laurent
Drelincourt, Sonnets Chretiens sur divers sujets. Het gedichtje of de korte spreuk voorin de Veerse prijsboeken
voor Franse leerlingen waren aanvankelijk in het Nederlands, later in het Frans. Zo zagen de winnaars in
1779 voorin hun boekje staan: ‘Pour animer la vigilance, Et couronner la diligence’.339
Het uitreiken van prijsboeken op stedelijke Nederduitse en Franse scholen in de Republiek is amper
onderwerp van studie geweest. Of en in welke mate het beleid van de Zeeuwse schoolbestuurders zich
onderscheidde van elders is daarom nog een open vraag. In ieder geval wordt duidelijk dat het uitreiken
van prijzen voor veel achttiende-eeuwse magistraten van de Zeeuwse steden een vanzelfsprekende zaak
was. Het belangrijkste doel was het stimuleren van het onderwijs. Door dit in te kaderen in het visiteren
van de scholen kreeg het een extra waarde. Nadat in 1753 met die visitatie in Veere was gestart door de toen
aangestelde scholarchen konden de heren al bij het tweede bezoek later dat jaar constateren ‘dat de jeugdt
merklyk in kennisse ware toegenomen’. Nog meer werd verwacht van het uitdelen van prijzen. Volgens de
Veerse scholarchen zou de progressie ‘ongetwyffelt grootlyks […] vermeerderen’.340 Afgezien van het stimulerende effect voor de leerprestaties was de prijsuitreiking ook in belangrijke mate een doel in zichzelf.
Het was de symbolische waardering van de overheid voor de prestaties van hun jeugd.

Prijsboeken op de Nederduitse scholen op het platteland
Het uitdelen van prijsboeken was geen exclusief stedelijk verschijnsel. Ook op het Zeeuwse platteland
werd het in een aantal dorpen geïntroduceerd. Het eerste bericht is afkomstig uit Colijnsplaat waar de kerkenraad in 1629 besloot om bij de tweejaarlijkse visitatie van de school prijzen uit te delen. In 1638 wordt
voor het eerst aangegeven waaruit die prijzen bestonden: ‘den kinderen eenige praemia ofte boeckskens
vereert tot haerder opweckinge in ’t leeren’.341 Andere dorpen volgden, de meeste in de achttiende eeuw.
Een lang leven waren dergelijke initiatieven niet beschoren. Ze werden vroeg of laat achterwege gelaten
vanwege het ontbreken van financiële middelen of de bereidheid die nog langer ter beschikking te stellen.

338
339
340
341

ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (18.8, 27.10.1775, 13.2, 2.4, 11.6, 1.10.1776, 29.1.1779, 24.8.1785); Prijzenboek (27.6.1753, 28.1.1756).
ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924; Scholarchen Veere, Resoluties (29.1.1779); Prijzenboek. Goes, Franse school, 1780.
ZA, Stad Veere, nr. 27 (14.4.1753).
De prijsuitdeling bleef later beperkt tot ten hoogste eenmaal per jaar. GA Noord-Beveland, Hervormde gemeente te Colijnsplaat, inv.nr.
1 (7.10.1629, 15.3.1638, 6.3.1640, 27.2.1641, 10.3.1643, 8.3.1644, 7.3.1645, 12.3.1647, 10.3.1648, 18, 31.3.1649). Welten, Hervormers aan de
Oosterschelde, 96.
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Tabel5: Uitreiking van prijsboeken op het platteland. 342
Colijnsplaat
Nieuwerkerk
Breskens
Groede
Colijnsplaat
Kats
IJzendijke
Kloetinge
Noordgouwe
Zonnemaire

1629-1649
1656-?
1719-1739
1732-1737
1752-1762
1754-1761
1760-1763
1767-1783, 1788-?
1784-1786
1789-?

Een deel van deze initiatieven was afkomstig van kerkenraden zoals in Nieuwerkerk waar de prijzen werden betaald door de predikant Theodorus Teellinck. In Breskens traden baljuw Jacobus Loke en later zijn
zoon Servaas, die hem als baljuw opvolgde, als mecenas op. Elders werden de kosten betaald door de diaconie zoals in Groede. In Kats werd het ermee gemoeide bedrag betaald uit het geld dat de catechisanten
bijeen hadden gebracht. Ook was de prijsuitreiking nogal eens persoonlijk gebonden. De uitreiking in Kats
was het initiatief van de plaatselijke predikant Godefridus Callenfels. Na zijn vertrek naar Sluis in 1761 werden er geen prijzen meer uitgedeeld. In Noordgouwe was het ds. Dionysius Bredero die de prijsuitreiking
tot stand bracht. Hij zag het als een middel om het vroegtijdig verlaten van de school, zonder dat de kinderen voldoende konden lezen en schrijven, tegen te gaan. Maar ook daar was het een kortstondig initiatief.343
In Colijnsplaat werd nauwe aansluiting gezocht bij wat in de steden gebruikelijk was. De magistraat
gaf in 1752 de predikant opdracht om een stempel te laten vervaardigen met het dorpswapen om dat voortaan in goud af te drukken op de uit te reiken boekjes. Die werden gebonden in een Franse band en voorzien van groene leeslintjes. De opdrachten werden getekend door de rentmeester, de schout, de predikant
en een ouderling. Na de prijsuitreiking werd de schoolmeester verzocht de kinderen de rest van de dag vrij
te geven wat uiteraard niet werd geweigerd.344 Voorin de prijsboekjes werd een passende tekst geschreven.
Tekst voorin de in 1755 uitgedeelde prijsboekjes in Kats345
De Weleerwaarde Predikant en Broederen als Opsienders der Schoole hebben dit boekje tot een prys vereert aan
N.N.
omdat sigh geduurende deese winter in het schryven of leeren en het antwoorden bij onse predicant in zyne schoolcatechizatie na genoegen gequeeten hadden, en om hem tot meerdere vlyte, neerstigheyt op te wekken, waartoe wij hem
des Heeren Zeegen van herten toewenschen.
Cats
den 28 Febr. 1755.

G. Callenfels
Predicant

De vermoedelijk oudst bekende lijst van uitgereikte boeken op het platteland in de Republiek is die van
Groede. De in 1736 en 1737 uitgereikte prijzen waren ook daar van stichtelijke aard en sloten, net zoals de
342 ZA, Hervormde gemeente te IJzendijke, inv.nr. 7 (1.9.1760, 16.2.1761, 3.1, 7.2.1763). Zonnemaire, 1789. GA Goes, Hervormde gemeente te
Kloetinge, inv.nr. 836; Gemeente Kloetinge, inv.nr. 1891. Zie verder de volgende noten.
343 ZA, Hervormde gemeente te Breskens, inv.nrs. 1 (19.1.1719), 2 (11.2.1721); Hervormde gemeente te Groede, inv.nr. 36a. GA Noord-Beveland,
Hervormde gemeente te Kats, inv.nr. 2 (8.12.1754). GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Noordgouwe, inv.nrs. 4 (17.2.1784),
34. Dezutter, ‘De leerlingen van de school van de Nederduitse gemeente te Groede’, 73, 76; Van Driel en Uil, ‘De levensgeschiedenis van
Isaäk du Flo’, 23-24; Van Melle, De Hervormde gemeente van Breskens’, 96; Westerhof, ‘Nieuwerkerkse schoolmeesters’, nr. 20, 5.
344 GA Noord-Beveland, Hervormde gemeente te Colijnsplaat, inv.nr. 2 (3.1.1752).
345 GA Noord-Beveland, Hervormde gemeente te Kats, inv.nr. 2 (28.2.1755).
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(Vermeerderde) Lusthof des gemoeds door Jan Philipsz. Schabaelje, Utrecht 1703 en Amsterdam 1764 (STCN).

op het Zeeuwse platteland uitgedeelde boeken, grotendeels aan bij het beleid zoals dat in de steden werd
gehanteerd. Opvallend is in Groede het aantal boeken van John Bunyan, wiens werk in de Republiek zeer
populair werd. Het ging om vijf titels van deze Engelse puritein en in totaal om twintig exemplaren of
bijna een zesde van het totale aantal boeken in deze twee jaar. Opvallend is dat op de Groedese boekenlijst een rooms-katholiek en een doopsgezind boekje staan. Het eerste betreft Duyfkens ende Willemynkens
pelgrimage tot haren beminden binnen Ierusalem, het tweede Lusthof des gemoets van de doopsgezinde Jan Philipsz. Schabaelje. Het piëtistische karakter van deze uitgaven moet een zodanige waardering met zich mee
hebben gebracht dat hierin geen hindernis lag om ze als prijsboeken weg te geven. In Groede belastte de
predikant zich met de aankoop bij een Middelburgse boekhandelaar. Vermoedelijk zullen ook elders de
dominees de aanschaf op soortgelijke wijze hebben verzorgd.346
Tot het begin van de jaren zestig van de achttiende eeuw werden nog steeds boeken van Bunyan en
het eerder genoemde boek Des Heeren Lof als prijzen gegeven in Kats en Colijnsplaat.347 In Franse vertaling
werd Bunyans meest bekende werk, Eens Christens Reyze na de Eeuwigheyt, uitgereikt in Vlissingen. Afgezien daarvan liep de belangstelling ervoor terug. Mogelijk hebben theologische bezwaren tegen de baptist
Bunyan een rol gespeeld. Daarnaast taande de interesse voor deze lectuur vanaf het midden van de achttiende eeuw.348 Gaan we af op het weinige dat bekend is over prijsboeken in Utrecht, dan wijkt dat niet af
van het beeld in Zeeland en Staats-Vlaanderen.349
346 Van Driel en Uil, ‘De prijsboeken voor de leerlingen van de Nederduitse school in Groede’, 101-135. Lusthof des gemoeds werd ook in
Middelburg uitgereikt. ZB, 1088 B 20 (1735), UvA, OK 65-1534 (1749).
347 GA Noord-Beveland, Hervormde gemeente te Colijnsplaat, inv.nr. 2 (1749-1762); Hervormde gemeente te Kats, inv.nr. 3 (3.2.1761).
348 Alblas, ‘De verspreiding van Bunyans werk in Nederland’, 27; Graafland, ‘De achttiende-eeuwse Nederlandse gereformeerden en Bunyan’,
56-57.
349 Lijsten van prijsboeken zijn bekend van Breukelen en Vreeswijk die werden uitgereikt vanaf 1776. De Booy, Weldaet der scholen, 272-273.
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Prijsboeken op de Latijnse scholen
In de loop van de zestiende eeuw ging de promotie en prijsuitreiking een geïntegreerd onderdeel uitmaken van de Latijnse scholen. In het gymnasium in Straatsburg was het omstreeks 1540 ingevoerd door
rector Johannes Sturm. De twee beste leerlingen van iedere klas kregen een prijs ter gelegenheid van hun
bevordering naar een hogere. Tegen het eind van de zestiende eeuw werd een dergelijke prijsuitreiking
ingevoerd in Holland. Het hier ontwikkelde systeem vond algemene navolging in de Republiek. In Zeeland was dat vanaf het begin van de zeventiende eeuw het geval. In 1601/1602 werden door de stad Middelburg twee exemplaren van een werk van de Romeinse biograaf Gaius Suetonius Tranquillus aangekocht,
naar mag worden aangenomen om uit te delen als prijsboek.350 Uit Vlissingen is een prijsboek bekend uit
1603 zodat de uitreiking in dat jaar of kort daarvoor werd ingevoerd. Van de overige vier (grote) Zeeuwse
steden is het exacte jaar van invoering bekend.
Tabel 6: Jaren van invoering van het uitreiken van prijsboeken op Latijnse scholen.351
Middelburg
Vlissingen
Zierikzee
Tholen
Goes
Veere

1601/1602
(1603)
1619
1632
1642
1659

De uitgereikte boeken betroffen Latijnse boeken, vaak van klassieke schrijvers. Het uit Vlissingen bekende
prijsboek is het oudst bewaard gebleven exemplaar in Nederland. Het betreft een werk van Horatius in de
editie van Janus Dousa, uitgegeven te Leiden in 1597. Het boek in kwartoformaat werd in 1603 uitgereikt
aan Jodocus Busonius. De opdracht is getekend door rector Tobias Schemeringius.352 De meeste prijsboeken betroffen werken van Romeinse schrijvers en dichters en, in mindere mate, van Griekse schrijvers,
de laatste meestal voorzien van een parallelle Latijnse vertaling. Daarnaast werden boeken gegeven van
vroegchristelijke auteurs en van humanisten. Ten slotte waren er werken over mythologie en handboeken. Ook werden boeken uitgereikt die aansloten bij de toekomstige studierichting. Zo kreeg de toekomstige medisch student Isaac Henri Gallandat in 1776 te Vlissingen een door Herman Boerhaave verzorgde
uitgave van de Griekse geneesheer Aretaeus, een van de belangrijkste medici uit de Oudheid, uitgereikt.353
Hoewel van geen van de Latijnse scholen in Zeeland een volledig overzicht van uitgereikte boeken aanwezig is, lijkt het waarschijnlijk dat het uitgiftebeleid in Zeeland niet afweek van wat elders gebruikelijk
was. Wat wel afweek was de Middelburgse gewoonte dat de leerling of zijn ouders de keus van de Latijnse
of Griekse schrijver mochten bepalen.354 Ook konden twee boeken worden gegeven die bij elkaar waren
ingebonden.
De prijsuitreiking vond plaats door de curatoren tijdens de jaarlijkse of halfjaarlijkse promotieplechtigheid. De nummers een en twee van elke klas kregen een prijs. Ook was een prijsboek bestemd voor degenen die ‘ad lectiones academicas’ promoveerden. Daarnaast konden ook aanmoedigingsprijzen worden
350 ‘Aan den boekverkooper Bernard Langendy werd 18 schellingen betaald voor “twee Suetony vuijte comentaria”’. Kesteloo,
‘Stadsrekeningen, V’, 118. Met deze boekverkoper is Bernart Langenes te Middelburg bedoeld. Wellicht ging het om De Vita Caesareum
(Over de levens van de keizers).
351 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 1b (24.7.1619). GA Tholen, Stad Tholen, nr. 2 (20.6.1632). GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 790.
Fortgens, ‘De Latijnsche scholen te Veere en te Arnemuiden’, 62; Idem, ‘De Latijnse scholen te Zierikzee, Brouwershaven en Tolen’, 83;
Spoelder, Prijsboeken op de Latijnse school, 123, 202, 206.
352 Spoelder, A.w., 202-203, 327. Jodocus Busonius of Joost Buisson (1586-1645) werd predikant te Nieuw-Beijerland, Ter Aar, Voorburg en
Vlissingen. Van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten, 1, 42.
353 De causis et signis acutorum et diuturnorum morborum liberi IV, Leiden 1735. UvA, Prijs F 18. Spoelder, A.w., 698.
354 NN, ‘Echte berichten’, 102; Spoelder, A.w., 313, 383-383, 403, 752.
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gegeven voor getoonde ijver, een ‘praemium diligentiae’. Bij de toekenning van prijzen werd rekening
gehouden met het niveau: hoe hoger de klas, hoe groter en dikker het boek. In Vlissingen werd begonnen
met het uitdelen van een ‘dun octafitje’ voor degenen die van de laagste naar de een na laagste klas overgingen. Bij promotie naar de volgende klassen kregen ze een octavo, daarna een ‘kwartijn’ (kwarto) en ten
slotte een ‘kwartijn groot papier’. Ook in andere scholen werd dit gedaan, zoals in Goes, waar ze werden
uitgedeeld in kwarto (4°), octavo (8°) en duodecimo (12°). In Middelburg werd nog onderscheid gemaakt
tussen octavo major en octavo minor. Het eerste formaat was voor degenen die naar de derde klas gingen
en het tweede voor hen die naar de tweede klas promoveerden. Wie de school verliet en promoveerde naar
de academie kreeg een foliant, zoals in Middelburg en soms in Vlissingen.355
De boeken werden geleverd door plaatselijke boekhandelaren die deze op hun beurt bestelden bij collega’s. Dat konden boekwinkels in Holland zijn. De boeken werden vervolgens in de plaats van uitreiking
ingebonden of, als er ter plekke geen binder was, elders. De kosten van deze prijsboeken kwamen ten laste
van de stadsbesturen. Uit een oogpunt van bezuiniging besloot de magistraat van Middelburg in 1673
om de kosten te dekken door verhoging van het schoolgeld met tien stuivers per maand. Het bedrag dat
overbleef was voor de docenten die daarmee een voordeeltje genoten. Omdat een overschot in 1707 al lang
niet meer voorkwam, werd besloten de kosten weer voor rekening van de stad te laten komen. De aankoop
van de ‘praemia’ werd geregeld door de rector. In Vlissingen werd de aankoop van boeken verzorgd door
de oudste predikant-curator.356
De prijsbanden waren meestal van perkament, later, in de achttiende eeuw ook van kalfsleer. De kwartijnen en folianten hadden ruggen met ribben. Op de rug van de boeken stond vaak de naam van de auteur
en de titel. De prijsboeken waren versierd door goudstempeling in de vorm van een kader op de voor- en
achterzijde en eventueel hoekstempeltjes. Op de ruggen van prijsboeken uit Zierikzee werden leeuwtjes
gestempeld, soms ook in de hoeken op de platten, op die uit Middelburg burchtjes, beide ontleend aan
het stadswapen. Op de voor- en achterzijde van de platten van de boeken was het stadswapen aangebracht,
eveneens in goud.
Het oudst bekende exemplaar in Nederland dat gestempeld is met het stadswapen betreft een prijsboek uit Middelburg. Het gaat om een editie van Nicetas Acominatus, Imperii Graeci historia, in de editie
van H. Wolfius en gedrukt te Genève in 1593. Het werd volgens de opdracht voorin uitgereikt door de
curatoren aan Johannes Ceterius op 9 april 1622.357 Het stempel was stedelijk eigendom en werd voor dat
doel uitgeleend aan de binder. In Vlissingen werd in de zeventiende eeuw ook wel het wapen van Zeeland
aan de voorzijde aangebracht en aan de achterzijde dat van de stad. Op Zierikzeese prijsboeken werd volstaan met het stadswapen. De wapens van Middelburg, Veere en Vlissingen werden daarentegen versierd
met parelranden, lauwerkransen en lauwer- of palmtakken. In Middelburg verschenen op de voor- en
achterzijde van de banden in de achttiende eeuw cupido’s met boeken en een uil en vanaf het laatste kwart
van die eeuw Minerva als symbool van kennis en wijsheid met een uil (wijsheid) en een haan (waakzaamheid).358
De prijsboeken waren voorzien van sluitlintjes. Net zoals bij de prijsboeken voor de Nederduitse en
Franse scholen waren die bij Zierikzee en Vlissingen met rode lintjes en bij Goes met rode of rood-witte.
Deze kleuren waren ook hier geïnspireerd door die van de stadswapens. In Middelburg werden de gebrui-

355 GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 14 (30.6, 12.8.1664), 15 (12.8.1665). GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 5574 (‘Beschrijvinge der stadt
Vlissinge’ door J.J. Brasser, 1754, 578-579). Middelburg, Latijnse school, 1687, 1703; Zierikzee, Latijnse school, 1712. NN, ‘Echte berichten’,
102-103; Spoelder, A.w., 124-125, 343, 401, 750, 752.
356 Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, VII’, 47, 51; Spoelder, A.w., 44-51, 79-113, 389, 393, 563; Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde
tijdvak’, 402, 424-425.
357 De lezing van de C van Ceterius is onzeker. Spoelder, A.w., 206-207, 327, 415, afbeelding VIII. Het schenken van een dergelijke editie – het
ging hier om een boek voor geleerden – was een zeldzaamheid. A.w., 330.
358 Spoelder, A.w., 409-454; zie ook het repertorium van wapenstempels achterin.
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Voorzijde en titelbladen van een in Middelburg uitgereikt prijsboek. Het stadswapen staat binnen een cartouche, omgeven door lauwertakken en
vastgehouden door twee cupido’s. Het geheel staat op een boog waaronder een etagière met liggende en staande boeken, met daarop een zittende
uil. Dit stempel was in ieder geval vanaf 1734 in gebruik. (Particuliere collectie).
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kelijke groene lintjes verwerkt. In een enkel geval, zoals in Zierikzee, werd een leeslintje ingebonden dat
ook rood was. Bovendien was de snede van de Zierikzeese boeken meestal rood gekleurd. Voorin de prijsboeken was een inscriptie aangebracht met de naam van de gelukkige, vaak ook waarvoor, de datum en
als regel de handtekeningen van de curatoren en de rector. In Middelburg kwam het voor dat ook de titel
van de oratie werd opgenomen, zo blijkt uit een prijsboek uit 1775. In tegenstelling tot vooral Hollandse
steden werden in Zeeland geen voorbedrukte opdrachten gebruikt.359
Opvallend is dat bij prijsboeken op Latijnse scholen in de Republiek vaak een groot verschil zit tussen
het jaar van uitgave van het boek en de datum van uitreiking. Dat kon oplopen tot zestig of tachtig jaar.
Dit was vooral in de tweede helft van de achttiende eeuw het geval en in nog veel sterkere mate in de negentiende eeuw. Het ging hier om tweedehands exemplaren. Uit een oogpunt van bezuiniging besloten
de Vlissingse curatoren in 1754 om boeken aan te kopen op veilingen. Als criterium werd gehanteerd dat
het moest gaan om goede edities en om exemplaren die opnieuw ingebonden konden worden. Uitvloeisel
van dit besluit was bijvoorbeeld dat in 1755 Abraham Louissen een boek kreeg uit 1617. Afgezien van deze
Vlissingse zuinigheid, die niet lang werd volgehouden, lijkt het erop dat in Zeeland het verschil tussen
de jaren van uitreiking en van uitgave meeviel. Uitzonderingen daargelaten zat er in de achttiende eeuw
tussen het jaar van uitreiking en het jaar van uitgave maximaal twintig jaar verschil.360

5.8

Godsdienstonderwijs

Er zit veel waars in wat de kerkhistoricus Knetsch schreef: ‘Als er ergens geprotestantiseerd is, dan op
de scholen. Daar probeerde de Gereformeerde kerk – die voor het catechismusonderricht trouwens van
de inzet der schoolmeesters afhankelijk was – zoveel mogelijk invloed te verwerven’.361 Hoewel Knetsch
nadrukkelijk afstand nam van de term ‘protestantisering’ vanwege het feit dat, over het geheel genomen,
de bevolking vrijwillig koos voor het protestantse geloof, gebruikte hij de term om daarmee aan te geven
hoe via het onderwijs en de jeugd de gereformeerde leer ingang vond. Godsdienstonderwijs op school en
catechese van de jeugd als toekomstige leden van de Gereformeerde kerk gingen vloeiend in elkaar over.
Het is ook wel aangeduid als het ABC van het onderwijs: Alfabet, Bijbel en Catechismus. Die laatste twee
vormden de grondslag van het onderwijs. Hoe belangrijk kennis en kunde ook waren, het belangrijkste
bleef om de jeugd vroomheid bij te brengen. Daaraan moest het gehele onderwijs ondergeschikt zijn. ‘Pietas prora ac puppis studiorum esse debet’ (Vroomheid moet het eerste en laatste doel zijn van het leren),
stond in de schoolorde voor de Goese Latijnse school uit 1655. Het was geen nieuw geluid want Erasmus
gebruikte die zegswijze al en ook in de Hollandse schoolorde van 1625 was deze uitspraak te lezen.362

Kerkgang
Toen de inwoners van Serooskerke (Walcheren) zich in 1580 tot Gecommitteerde Raden wendden om een
traktement voor een aan te trekken schoolmeester was dat opdat ‘onze jonghe jeucht in de godsalicheyt
ende lettercunste en can onderwesen worden’.363 Die volgorde was geen willekeurige. De religie – hier
aangeduid als de ‘godsalicheyt’ – was de belangrijkste drijfveer. Het was de taak van de schoolmeester de
kinderen te onderwijzen in de gereformeerde leer. De predikant Godefridus Udemans gaf aan dat schoolmeesters zich moesten inzetten om ‘vooral hare discipulen in [te] planten het rechte gheloove ende de

359
360
361
362
363

Spoelder, A.w., 220, 448-452, zie ook bijlage II; Zeven, ‘De stads- en andere kleuren van de sluitlinten van prijsbanden’, 134-138.
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930 (7.2.1754, zie ook 25.8.1757). Spoelder, A.w., afbeelding XXXI en bijlage III.
Knetsch, ‘Aantekeningen over Jacobus Revius’, 100.
Kuiper, De Hollandse “Schoolordre” van 1625, 60; Spoelder, Prijsboeken op de Latijnse school, 76.
ZA, Rekenkamer van Zeeland, B, inv.nr. 24332a.
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Godsaligheyt, want daer in bestaet het fondament van de rechte wysheyt’.364 Dat kon in de school en in de
kerk. In beide gevallen lag daar een taak voor de schoolmeesters.
Ook hier bouwde de Reformatie voort op rooms-katholieke tradities waarin sprake was van een nauwe
relatie tussen kerk en onderwijs in de vorm van het deelnemen aan de koorzang en kerkelijke plechtigheden. Bij de aanstelling van de Middelburgse rector Hendrick Stuyts van Hubergen in 1569 was bepaald
dat hij zijn leerlingen moest meenemen in de processies.365 Het paste in de maatregelen om de band met
de kerk weer aan te halen, net zoals het opnieuw stimuleren van het deelnemen van scholieren aan de
koorzang, waarvan de verplichting in de voorafgaande periode op weerstand was gestuit bij de ouders.
Na de Reformatie werd een nieuwe invulling gegeven aan deze band tussen school en kerk. De Zeeuwse schoolorde schreef voor dat de schoolkinderen, onder leiding van hun schoolmeester, de kerkdiensten
moesten bijwonen. In Vlissingen gingen ze twee aan twee, achter elkaar lopend, ’s zondags met de meester
naar de kerk. Dat gebeurde ook bij doordeweekse diensten, zoals in Veere. Was de schoolmeester tevens
voorzanger dan zaten zijn scholieren dicht bij de voor hem bestemde bank in de tuin, het gedeelte voor de
kansel dat vaak door middel van een houten hekwerk was afgescheiden van de rest. Was de meester geen
voorzanger, dan bleef hij bij hen om zo nodig de orde te handhaven. In de Zeeuwse schoolorde was daarenboven bepaald dat de schoolmeester na afloop van de dienst de kinderen mee naar zijn school moest
nemen en de oudste onder hen overhoren. De scholieren moesten vertellen waarover gepreekt was. De
onderwijzer besloot het korte samenzijn door de kinderen, bij voorkeur naar aanleiding van de preek,
te wijzen op hun plichten tegenover God, hun ouders, de overheden, de schoolmeester en hun naaste.
Daar hoorde ook een aanmoediging bij tot goede
werken, deugden en een vroom leven en een waarschuwing tegen zondig gedrag.366
De hooggestemde regels bleken slecht te werken. Op het platteland en in de kleine steden, waar
de schoolmeester tevens voorzanger en vaak ook
koster was, was het eenvoudigweg onuitvoerbaar
dat hij de daarbij behorende werkzaamheden kon
combineren met het meenemen van de schoolkinderen naar de kerk. Ook in de grote steden bleek
de praktijk lastiger dan de theorie. De verplichting
tot de gezamenlijke kerkgang werd dan ook niet
opgenomen in schoolreglementen van latere data.
De laatste waarin dat stond was die van Tholen uit
1624 maar daar was de taak gelegd op de schouders
van de ondermeester. In plaats daarvan werden de
schoolmeesters opgedragen om hun leerlingen aan
te moedigen om naar de kerk te gaan. Dat deed ook
recht aan de verhoudingen binnen het gezin. Niet
de schoolmeester maar de ouders namen hun kinderen mee naar kerk.
Wel bleef de plicht gehandhaafd dat schoolEen kerkdienst door Emanuel de Witte, 1669 (Rijksmuseum,
Amsterdam).
meesters in de kerk het oog op hun leerlingen

364 Udemans, Geestelyck roer van ’t Coopmans Schip, 70-71, zie ook fol. 165; Udemans, Practycke, 240.
365 De Stoppelaar, Het schuttersgilde van den edelen handboog, 117. Zie ook hoofdstuk 2.1.
366 Bijlage 1 (art. 2 en 3); Veere, 1598; Vlissingen, 1603. Bauwens en Van der Bauwhede, Acta Sluis, 179 (1585, nr. 905).
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moesten houden. In ’s-Heer Arendskerke was voorgeschreven dat de meester af en toe had ‘om te sien off
[zijn] vinger op te steeken off ijets dat ontsagh kan veroorsaken’. Stoute kinderen kregen straf op school.
De schoolmeesters moesten ’s maandags informeren wie wel of niet naar de kerk waren geweest of wie uit
de kerk was gelopen en wat daarvan de reden was. In steden met meer dan een kerkgebouw werd gevraagd
naar welke kerk de leerlingen geweest waren. Ook daar dienden nalatige leerlingen te worden gestraft.
Bovendien moest ‘elck na zijn jaren ende capaciteyt’ worden gevraagd naar de preek en de tekst waarover
was gepreekt.367
Binnenvaders of schoolmeesters in de weeshuizen namen de jeugd mee naar de kerk en bleven bij hen.
De wezen liepen twee aan twee naar het kerkgebouw, met de kleinsten voorop, eerst de jongens en daarna
de meisjes. Ze hadden gereserveerde plaatsen. Zo zat de schoolmeester van het weeshuis in Veere met zijn
kinderen in een kapel van de kerk. Ook de rectoren van de Latijnse scholen namen hun leerlingen mee
naar de kerk. De rector moest na afloop nagaan of ze goed naar de preek hadden geluisterd. Was de rector
predikant, zoals in het geval van Paulus Hulsius in Middelburg, dan werden de leerlingen begeleid door
de preceptoren. In die stad hadden de leerlingen twee banken in de Oude kerk. Ook in de kerken van Hulst
en Zierikzee stonden banken die bestemd waren voor leerlingen van de Latijnse school. In Zierikzee stond
die bank in de Grote kerk. In 1738 werd deze voorzien van een slot en de leerlingen kregen een sleutel. Het
ging hier om de Nederduitse gereformeerde kerk. Wilden leerlingen van de Latijnse school naar de Waalse
kerk, dan werd dat in onderling overleg toegestaan. In Vlissingen mocht dat omwille van het onderhouden van die taal op verzoek van de leerling of zijn ouders, maar alleen naar de morgendienst. De middagdienst moesten zij bijwonen bij een Nederduitse predikant in de Grote kerk.368
Franse schoolmeesters gingen eveneens op zondag met hun kostkinderen zowel ’s morgens als ’s middags naar de Waalse kerk. Ook daar was vaak een bank voor hen gereserveerd. In Oostburg werd op verzoek van de Franse kostschoolhouder Jean Louis Jouvinelle in 1785 een dergelijke bank geplaatst. Franse
kostleerlingen kerkten ook wel in Nederduitse kerken. Daarom stond in de Grote kerk te Zierikzee ook
voor hen een bank. In 1753 werd daar een nieuwe geplaatst met acht zitplaatsen. Op die wijze werd de
aanwezigheid van Franse scholen in de kerken zichtbaar gemaakt als een demonstratie van de luister die
zij aan de stad gaven net zoals dat bij de Latijnse school het geval was. Na terugkomst uit de kerk moest de
schoolmeester met zijn leerlingen spreken over het gehoorde, daarbij rekening houdend met hun leeftijd
en vorderingen. Ook in de Engelse school te Vlissingen maande de schoolmeester zijn leerlingen tot trouw
kerkbezoek aan. ’s Maandags informeerde hij of ze naar de kerk waren geweest en over welke tekst de
predikant of over welke zondagsafdeling van de catechismus was gepreekt. Zo doende moest de Engelse
schoolmeester zijn leerlingen ‘impress their minds with an inclination for attending the public worship
of God and inspire them, at the same time, with respect for & attention to it’. In de weeshuizen deed de
binnenvader of de schoolmeester al op zondag navraag wat de kinderen gehoord en onthouden hadden
van de preek.369
Het betrekken van de kinderen bij de dienst vormde een stimulans voor de ouders om de diensten bij
te wonen. In de gezamenlijke kerkgang manifesteerde zich de eenheid van het gezin. De vaders gingen
met hun zoons, de moeders met hun dochters ter kerke. In de weeshuizen en de kostscholen vond dat een
367 Biezelinge, 1748; Goes, 1655; ’s-Heer Arendskerke, 1664; Kruiningen, 1724; Nisse, 1667; Ouwerkerk, 1707, 1748; Sint Maartensdijk, 1688;
Tholen, 1624; Veere, Latijnse school, 1646; Zierikzee, 1659; Zonnemaire, 1660. ZA, Stad Veere, nr. 4 (10.2.1648); Hervormde gemeente
te Terneuzen, inv.nr. 1 (24.11.1657). GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Brouwershaven, inv.nr. 2 (5.12.1610). Wiltens,
Kerkelyk Plakaat-boek, I, 480; II, 492.
368 GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 1298 (art. VIII, XI-XIII). ZA, Godshuis Veere, inv.nrs. 4 (15.6.1672), 5 (2.5.1674). GA Schouwen-Duiveland,
Stad Zierikzee, nr. 1169 (3.11.1738). GA Hulst, Stad Hulst, nr. 4 (28.5.1720). GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930 (19.12.1754).
Kesteloo, ‘De kerkelijke rekeningen van Middelburg’, 143; Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 412, 419, 524.
369 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 1169 (11.1753). GA Sluis, Stad Oostburg, inv.nr. 7 (14.3.1785). Middelburg, Franse school,
1764; Goes, Franse kostschool, 1780; Vlissingen, Engelse school, 1794. ZA, Godshuis Veere, inv.nr. 7 (25.10.1684), Stad Veere, nr. 229
(Ordonnantie, 1781). Kool-Blokland, De zorg gewogen, 391-394.
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identieke navolging. Zo werd de kerkgang een onderdeel van het alledaagse leven. Voor de kerkgangers
vormden de zondagse diensten momenten van bezinning waarin het geloof de centrale plaats innam. Zes
dagen van drukte werden afgewisseld door een rustdag waarin de aandacht uitging naar God en waarin de
preek en de uitleg van de Bijbel vaste elementen waren. Voor de jeugd was de kerkgang een voor de hand
liggend vervolg op hetgeen ze in school leerden. Dit vaste patroon stimuleerde de gang naar school voor
kinderen die daar om een of a ndere reden nog niet toe gekomen waren.

Leren en catechiseren
De Zeeuwse schoolorde van 1583, het schoolreglement van de Staten-Generaal en plaatselijke schoolreglementen schreven voor dat de kinderen ‘metten eersten’ moesten beginnen met het uit hun hoofd leren van
het Onze Vader, de Twaalf Artikelen van het geloof en de Tien Geboden. Daarna volgden het morgen- en
het avondgebed en de gebeden voor en na het eten. Die laatste gebeden werden gebruikt bij het begin van
de schooldag, de afsluiting van de morgen, het begin van de middag en het einde van de school. Aansluitend moesten de kinderen de vragen en antwoorden van de catechismus en berijmde psalmen leren.
Bij het leren werd aansluiting gezocht bij het niveau en de vorderingen. Het Onze Vader en de Twaalf
Artikelen werden geleerd door de kinderen die letters leerden. Degenen die leerden spellen, moesten de
Tien Geboden, het morgen- en het avondgebed en het gebed van voor en na het eten leren. Wie begon met
lezen en schrijven, begon ook met het leren van de vragen en antwoorden uit een catechisatieboekje. In
Zonnemaire mocht de schoolmeester de lezers alleen ‘promoveeren tot het leeren van eenen nieuwen ende
swaerderen boeck’ als deze een gebed uit het ABC-boek of een hoofdstuk van het Kort begrip van de Christelijke religie uit het hoofd kenden. Scholieren die redelijk konden schrijven, gingen de in de antwoorden
aangehaalde verzen uit de Bijbel, die dienden als bewijsplaatsen, erbij leren. Daarna werd verder gegaan
met het leren van de vragen en antwoorden uit de Heidelbergse catechismus. Die was verdeeld in 52 zondagen
zodat deze in de kerk in een jaar kon worden behandeld. Op school werden de vragen en antwoorden van
de ‘zondag’ geleerd die de predikant de komende zondag behandelde.
Leren lezen en godsdienstonderwijs gingen samen op. Vaak wordt het zo voorgesteld dat dit onderwijs
niet beantwoordde aan zijn doel. ‘Ook bevatten de religieuze teksten waarmee de kinderen leerden lezen
veel abstracte, moeilijke termen, die totaal niet aansloten bij hun belevingswereld. Ze leerden vaak vooral
spellen zonder goed te begrijpen wat ze lazen’.370 Voorbij wordt gezien dat schoolmeesters hun leerlingen
‘door eenvoudige ondervraging’ uitleg gaven, al naar gelang het bevattingsvermogen van de kinderen. De
synode van Dordrecht bepaalde in 1619 dat de schoolmeesters herhaaldelijk moesten toetsen of de leerlingen de lesstof begrepen hadden. Meester Valcooch gaf in zijn Regel der Duytsche schoolmeesters suggesties
om dat te doen met vragen zoals: waar is Jezus Christus geboren, hoe zal Hij ten oordeel komen, wie Hij
oordelen zal en hoe het zal gaan met de goeden en kwaden?371
Aan het leren van de catechismus werd bijzondere aandacht besteed. Het doel was de kinderen kennis
bij te brengen over de geloofsleer. Op die wijze werden ze toegerust voor hun latere leven. Bovendien werden ze weerbaar gemaakt tegen rooms-katholieken en wederdopers, die ze aan de hand van het geleerde
van repliek konden dienen. Schoolmeesters werden door de classicale gedeputeerden tijdens de visitaties
van de scholen aangemaand om de catechismus te laten leren, zoals de synode van Zeeland in 1610 had
bevolen. Toch duurde het nog enkele decennia voordat dit een algemeen gebruik was. Vooral op het platteland verliep de invoering traag, zoals blijkt op Zuid-Beveland. De kerkenraad van Wemeldinge gaf in
1648 opdracht aan de schoolmeester om op twee dagen in de week zijn scholieren de catechismus te leren.
370 Los, De canon van het onderwijs, 26. Zie ook: Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 35.
371 Brouwershaven, 1752; Goes, 1655;’s-Heer Arendskerke, 1664; Ouwerkerk, 1707, 1748; Wolphaartsdijk, 1770; Zonnemaire, 1660. Knipscheer,
De invoering en de waardeering der Gereformeerde belijdenisschriften, 192-193; De Planque, Valcooch’s Regel der Duytsche schoolmeesters,
186.
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In 1654 werd de schoolmeester van ’s-Heer Arendskerke door de kerkenraad aangezegd om de kinderen te
catechiseren en psalmen met hen te zingen. In de loop van de zeventiende eeuw werd het overal, zowel in
de Nederduitse als de Franse en Latijnse scholen, gebruik om de vragen van de catechismus te leren die op
de volgende zondag in de kerk werden behandeld, ook in de Engelse school in Vlissingen.372
De nationale synode van Dordrecht van 1618/1619 en aansluitend de Synode van Zeeland in 1620 hadden bepaald dat op twee dagen in de week de catechismus moest worden geleerd. Dit gebeurde als regel
op woensdag- en zaterdagmorgen. Die twee dagen werden dan ook genoemd in het schoolreglement van
de Staten-Generaal uit 1655.373 Op alle Zeeuwse eilanden werd hier en daar afgeweken van deze regel. Op
Schouwen-Duiveland werd soms een dagdeel aangehouden in plaats van twee. In Brouwershaven werd op
woensdagmorgen en vrijdag overhoord terwijl de zaterdagmorgen gereserveerd was voor het opzoeken
van teksten in het Oude en Nieuwe Testament en in de psalmboeken. In Scherpenisse en Poortvliet werd
op vrijdag geleerd uit de Heidelbergse catechismus en het Kort Begrip en op woensdagmiddag werden gebeden
geleerd. Waar gekozen was voor de middag kregen de leerlingen om drie in plaats van om vier uur vrijaf.
In plaatsen, die aanvankelijk een hele woensdagmiddag vrij kenden, werd dat in de achttiende eeuw tot
een halve middag teruggebracht, dat wil zeggen vanaf drie uur. Ze mochten ook daar alleen weg als zij de
gebeden of de vragen en antwoorden van de catechismus hadden opgezegd.374

Opzeggen van de antwoorden van de Heidelbergse catechismus in de kerk
In de Zeeuwse schoolorde was bepaald dat de schooljeugd betrokken werd bij het behandelen van de catechismus in de zondagse middagdienst in de kerk. Dat gebeurde door leerlingen de vragen en antwoorden
van de Heidelbergse catechismus te laten opzeggen voorafgaand aan of na afloop van de preek. Al snel waren
het veelal de oudste en bekwaamste scholieren die dit deden. In de preek gaf de dominee aan de hand
van de Bijbel uitleg over de betreffende zondag van de catechismus en spitste dat toe op het dagelijkse en
geestelijke leven.375
In het laatste kwart van de zestiende eeuw werd dit opzeggen door scholieren, in navolging van andere
gewesten en landen, in diverse plaatsen in Zeeland en Staats-Vlaanderen ingevoerd, zoals in Sluis in 1580.
Een algemene gewoonte werd het echter niet. Het meest verbreid werd het openbaar antwoorden in de
classis Walcheren. In de beginperiode was er sprake van weerzin tegen het leren van de catechismus en
het opzeggen ervan in de kerk. Toch werd aan het betrekken van de kinderen bij de zondagse dienst vastgehouden omdat zij de wegbereiders waren voor ouders die weifelend stonden tegenover het bijwonen
van de tweede kerkdienst. In Vlissingen deed de kerkenraad in 1581 een beroep op het stadsbestuur om
de schoolmeesters tot medewerking te verplichten. Ook in Middelburg was er verzet ondanks het voorschrift in de stedelijke schoolorde van 1591. Daarom besloot de magistraat in 1601 de onderwijsgevenden
te wijzen op hun plicht. Elk kwartaal moest het gildebestuur de scholen bezoeken en aantekenen hoeveel
kinderen de catechismus leerden en naar de kerk werden meegenomen. Boetes en desnoods ontzetting
als schoolmeester waren de dreigementen voor weigeraars. De moeite van schoolmeesters had te maken
met het feit dat een deel van de ouders niet mee wilde werken. Zij hadden bezwaren tegen het leren en een
deel was niet gewend om op zondag naar de kerk te gaan of dit voor een tweede keer te doen. De Franse
schoolmeester Cornelis van Santen in Veere had in 1609 met diverse ouders onenigheid, ‘maer had ic se

372 GA Goes, Hervormde gemeente te ’s-Heer Arendskerke, inv.nr. 1 (28.3.1654). GA Kapelle, Hervormde gemeente te Wemeldinge, inv.nr. 1
(6.12.1648). Vlissingen, Engelse school, 1794. Ypey en Dermout, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, I, 499-505.
373 Reitsma en Van Veen, Acta, 101, 162; Schotel, Heidelbergschen catechismus, 222.
374 Bijvoorbeeld Brouwershaven, 1752; Scherpenisse, 1757; Poortvliet, 1778.
375 Bijlage 1 (art. 2); Veere, 1598, 1612; Vlissingen, 1603; Tholen, 1624. ZA, Kerkenraad Hervormde gemeente te Veere, nr. 5 (18.2.1662);
Handschriftenverzameling, Aanwinsten 1955-1990, inv.nr. 1961-25 (Kerkenraad Middelburg, 14.9.1574). Verboom, De catechese, 119;
Wiltens, Kerkelyk Plakaat-boek, I, 479; Ypey en Dermout, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, I, 499-505.
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willen exempt laeten van ’t cathegiseren, daer en
waer noyt crackel geweest’.376
Een vroeg voorbeeld van het uitleggen van de
catechismus en het opzeggen van de antwoorden
door schoolkinderen op het platteland was Serooskerke (Walcheren). Daar was dit in de jaren tachtig
van de zestiende eeuw al het geval.377 In het naburige Grijpskerke was het in 1612 nog niet zo ver.
In het schoolreglement uit dat jaar stond dat de
schoolmeester de leerlingen moest leren ‘in den
catechismo, van den welcken hij oock aerbeyden
zal, dat de kinderen dien oock in de kercke opseggen moghen’. De formulering maakt duidelijk dat
het opzeggen toen nog geen gewoonte was. In veel
dorpen en kleine steden duurde het tot in de zeventiende eeuw voordat het zover was omdat het
samenhing met het beleggen van de tweede kerkdienst die aan de uitleg van de catechismus was
gewijd. In IJzendijke bijvoorbeeld besloot de kerDe catechisatie, c.1651 (Rijksmuseum, Amsterdam).
kenraad pas in 1606 aan de gemeente voor te stellen voortaan zondagsmiddags de catechismus uit
te leggen. De kerkenraad in Aardenburg besloot in
1608 opnieuw te beginnen met het verklaren van de catechismus nadat een poging drie jaar eerder was
mislukt. In beide gevallen kregen de schoolmeesters opdracht om hun scholieren de catechismus te leren, met hen naar de kerk te komen en de bekwaamste onder hen te laten antwoorden. Soms werd het
opzeggen ingevoerd naar aanleiding van de start van de catechisatie aan kinderen, zoals in Sas van Gent
in 1649.378
De middagdienst had, zowel in de steden als op het platteland, in grote lijnen hetzelfde verloop. In
Vlissingen werd op zondagmiddag om half een de klok geluid. Voor de tweede keer gebeurde dat van
een uur tot kwart over een. Direct daarna werden de vragen aan de schoolkinderen gesteld. Om half twee
stond de predikant op de kansel en begon de dienst. Elders, zoals in Goes, gebeurde het antwoorden niet
na maar voor het tweede luiden. In Sluis was dat na het spelen van het orgel en voor het zingen van de
psalm. De kinderen, die de antwoorden moesten opzeggen, zaten of stonden in of, zoals in de steden, voor
de tuin. De schoolmeester stond bij hen of zat, als hij voorzanger was, in zijn eigen bank in de tuin. De
overige kinderen zaten of stonden in de onmiddellijke nabijheid. Net zoals op school waren de jongens
gescheiden van de meisjes. In grote steden met twee of meer kerkgebouwen, vond een verdeling plaats.
In Vlissingen gingen van de tien schoolmeesters zes met hun leerlingen naar de Grote kerk en vier naar
de Kleine kerk. De schoolmeesters moesten bij toerbeurt hun leerlingen de antwoorden laten opzeggen.
Aanvankelijk was het de schoolmeester die de vragen stelde, later, in de loop van de zeventiende eeuw, was

376 Middelburg, 1591. ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924. Bauwens en Van der Bauwhede, Acta Sluis, 53, 54; Scherft, ‘De acta van de
kerkeraad te Vlissingen’, 249 (11.11.1581); De Swaef/Willemsen, Geestelycke Queeckerye, 285. ZA, Stad Veere, nr. 351 (Rekest van de Franse
schoolmeester Cornelis van Santen, 1609).
377 In 1619 werd genoteerd dat het opzeggen van de catechismus aldaar ‘over de 30 of 35 en 36 jaar’ in gebruik was. ZA, Hervormde gemeente
te Serooskerke (W.), inv.nr. 1 (1.4.1619).
378 Grijpskerke, 1612. ZA, Hervormde gemeente te IJzendijke, inv.nr. 1 (16.9.1606), Hervormde gemeente te Aardenburg, Acta kerkenraad,
1604-1624 (20.8.1605, 12.1.1608); Hervormde gemeente te Sas van Gent, Acta, 1644-1650 (12.1.1649). Wesseling, ‘De Hervormde
gemeente van IJzendijke’, 42.
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dat de predikant. Hier en daar bestond de gewoonte dat de namen van de ‘antwoorders’ vooraf moesten
worden opgegeven aan de predikant, de koster of kosteres. In dat laatste geval legde deze het briefje met
de namen in de volgorde van aanmelding op de Bijbel, die op de kansel lag.379

Catechisatie door predikanten en ziekentroosters
Van Deursen merkt over Holland op: ‘Ik zou vóór de Dordtse synode geen enkel voorbeeld weten te geven
van een Hollandse dominee die catechisatie gaf aan de jeugd van zijn gemeente’. Voor Zeeland lag dit
anders. In 1610 sprak de Zeeuwse synode uit dat het de plicht was van de lidmaten zich te verdiepen in
de geloofsleer en hun huisgenoten en kinderen daarin te onderwijzen. Ook de schoolmeesters moesten
aan hun plicht tot catechiseren worden herinnerd. Over de predikanten werd niet gerept. In 1618, bij de
voorbereiding van de nationale synode, stelde de synode van Zeeland vast dat het catechiseren ‘alrede met
groote vrucht in sommige kercken’ ter hand was genomen. Vanwege die ervaringen deed de Zeeuwse synode in Dordrecht het voorstel om dit overal in te voeren net zoals zij in Zeeland daartoe opdracht had
gegeven. Het voorstel werd overgenomen en de predikanten kregen opdracht om catechisatie te geven aan
onder meer kinderen en jongeren. De catechese bood de kerk gelegenheid om zelf geloofsonderricht te
geven waardoor meer jeugd kon worden bereikt omdat niet alle kinderen op school zaten. Bovendien verlieten de meeste kinderen de school rond hun twaalfde, een leeftijd waarop ze nog te jong waren om belijdenis te doen. Tegen de tijd dat ze daarvoor in aanmerking kwamen, was de lesstof bij velen weggezakt.380
Ondanks het synodale voorschrift lieten veel dominees het catechiseren over aan de schoolmeesters. In
Biggekerke was het niet de dominee maar schoolmeester Jan Florisone, die in 1619 begon met het catechiseren en wel op dinsdag-, donderdag- en zaterdagavond. De kerkenraad erkende weliswaar het nut, maar
vond dat Florisone dit niet eigenmachtig kon doen. Daarom werd het hem verboden. In plaats daarvan
zou de predikant op twee avonden catechiseren. Er kwam niets van terecht. Nog in 1622 vond de kerkenraad dat het catechiseren ‘om veel redenen ondoenlijck’ was en daarom werd het tot ‘beter bequaemheyt
afgeslagen’. Eerst na een wisseling van kerkenraadsleden werd ermee begonnen op zondagmiddag 21
april 1624 na de preek. Deze catechisatie, die begon en eindigde met gebed, duurde een half uur en vond
plaats in de tuin. Ze had, zoals de Dordtse synode het bedoeld had, een openbaar karakter en was vooral
bedoeld als voorbereiding op het afleggen van belijdenis des geloofs. Als catechisatieboek werd het Kort
begrip van Faukelius gebruikt. Goede voornemens ten spijt is ook deze catechisatie verwaterd, want in 1649
werd besloten tot herinvoering.381
In de jaren twintig tot en met zestig van de zeventiende eeuw werd het catechiseren door de predikanten in Zeeland en Staats-Vlaanderen gewoonte, voor zover dat nog niet het geval was. Ook in de rest
van de Republiek was dat het geval. Voor Staats-Vlaanderen was het plakkaat over de politieke reformatie uit 1660 van belang. De Staten-Generaal hadden daarin bepaald dat zondags tweemaal moest worden
gepreekt. In de middagpreek moesten de vragen en antwoorden van de Heidelbergse catechismus worden
behandeld. Na afloop werden de aanwezigen, onder wie in ieder geval de jeugd, onderwezen in de geloofsleer. In het begin werd op zondagmiddag gedurende een half uur of een uur catechisatie gehouden.
Al snel, vanaf de jaren veertig, werd er steeds vaker ook op doordeweekse dagen gecatechiseerd om dit te
laten aansluiten op de schooluren.382 De dominee die ermee startte, zag zijn inspanningen beloond. De

379 Goes, 1655; Vlissingen, 1603. GA Vlissingen, Kerkenraad Hervormde gemeente te Vlissingen, nrs. 301 (14.8.1582, 3.10.1587), K 302
(21.5.1616), K 671. ZA, Hervormde gemeente te Sluis, inv.nrs. 2 (19.12.1638).
380 Bouterse, Classicale Acta, 304; Van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, 161; Van Lieburg, Een eiland na de Reformatie, 206-207; Reitsma en Van
Veen, Acta, 101, 148; Van Veen, Het godsdienstonderwijs, 11-14.
381 ZA, Hervormde gemeente te Biggekerke, inv.nrs. 2 (17.2.1619, 22.5.1622, 6.8, 5.11.1623, 31.3.1624), 3 (19.9.1649).
382 Verboom, De catechese, 122-124; Wiltens, Kerkelyk Plakaat-boek, I, 18 (art. 28). Enkele voorbeelden van het invoeren van de catechisatie,
ontleend aan de kerkenraadsacta: 1633 – Sint Anna ter Muiden, 1638 – Oostburg, 1642 – Sluis, 1643 – Nisse, 1644 – Bruinisse en Vlissingen,
1648 – Biervliet, 1650 – Sint Laurens, 1651 – Brouwershaven, 1665 - Sluis, Waalse kinderen.
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Middelburgse predikant Willem Teellinck had de ervaring dat als men begon ‘op het aldervriendelijckste,
met viere ofte vijve; aldaer zo vele nu daer toeloopen, dat men van de menighte overvallen word’.383
Aanvankelijk richtte de catechisatie zich vooral op de oudere kinderen. In Goes besloot de kerkenraad
in 1651 dat de predikanten tijdens de visitatie van de scholen de oudste en bekwaamste leerlingen zouden
aanwijzen om die te catechiseren op woensdagmorgen om tien uur in de Kleine of Gasthuiskerk. Het besluit werd aan de gemeente bekend gemaakt en de schoolmeesters kregen opdracht de betreffende scholieren erheen te sturen. In het schoolreglement van 1655 werd dit door het stadsbestuur geformaliseerd.
In Veere vond de kerkenraad het in 1665 verstandig om niet al te jonge kinderen toe te laten, ‘dat is, niet
lichtelyck te dalen beneden de acht jaren’.384
Al snel werd een dergelijke leeftijdsgrens losgelaten en werd het uitgangspunt dat ook jonge kinderen
in de catechisaties werden verwacht. Verstandig was op eenvoudige wijze te beginnen. Willem Teellinck
had erop gewezen hoe de Heilige Geest ook in de harten van kinderen van vijf of zes jaar kon werken. Hoe
wenselijk was het dan om hen met ‘melk’ te voeden zodat ze daarna met de ‘vaste spijs’ verder konden
gaan.385 Zo doende nam de kerk de kindercatechese op zich. Nog meer dan voorheen werden de schoolmeesters en schoolmatressen daarbij betrokken door het leren van de antwoorden. Ook kregen zij vaak
opdracht om aanwezig te zijn, ze moesten zo nodig de orde handhaven en zorgen dat alles een goed verloop had.386 Leerlingen van Latijnse scholen werden door hun rector meegenomen naar de catechisatie. In
Veere kreeg de rector, evenals de stadsschoolmeester, in 1663 van de kerkenraad opdracht om de afwezigen
aan te tekenen en hun daarover aan te spreken. De catechisatie werd meestal in de kerk gehouden of, voor
zover die er was, in de consistorie en ook in school. In dat laatste geval zette de schoolmeester een stoel
voor de predikant gereed en plaatste de leerlingen, die de antwoorden zouden gaan geven, in volgorde.
Als er gezongen werd, gaf hij daar leiding aan, zoals in Noordwelle.387
Meestal was het de predikant die de vragen voorlas waarna de kinderen om beurten de antwoorden moesten opzeggen. Ook kwam het voor dat de meester overhoorde, zoals in Arnemuiden en Sint Philipsland.
Aansluitend gaf de dominee onderwijs over de inhoud van de vragen en antwoorden. Op het platteland
werd ermee begonnen op het moment dat de meeste scholen weer begonnen: in oktober of november. Vaak
volgde na het catechiseren van de schoolkinderen, de catechisatie van de oudere jeugd. In Brouwershaven
bijvoorbeeld werden de schoolkinderen van half twee tot twee uur gecatechiseerd en aansluitend de oudere
kinderen tot vijftien jaar, die niet meer op de (dag)school zaten. In Vlissingen werd vanwege de omvang van
de groepen op twee dagen, dinsdag en woensdag, door de Nederduitse predikanten gecatechiseerd. Ook
wezen volgden deze catechisaties. In Middelburg gingen zij, voor zover ze niet werkten, op woensdagmiddag met de binnenvader naar de Oude kerk waar een predikant hen catechiseerde. In Zierikzee was dat op
zondagmiddag in de Grote kerk. Later kwamen de dominees, vaak de jongste predikanten, daarvoor naar
de weeshuizen. Er werden ook ziekentroosters ingeschakeld. In Zierikzee gaf de ziekentrooster een keer in
de week les in de armkamer aan kinderen waarvan de ouders alimentatie genoten.388
De enige Latijnse scholen, waar catechetisch onderwijs door predikanten in de schoolgebouwen werd
gegeven, waren die in Middelburg en Zierikzee. In Middelburg was Johannes Hizenbach de eerste, die

383 Groenendijk, ‘Opdat de mensche Gods volmaeckt zy’, 28.
384 GA Goes, Hervormde gemeente te Goes, inv.nr. 1 (22.4.1651). Goes, 1655. ZA, Hervormde gemeente te Veere, nr. 6 (14.3.1665).
385 Groenendijk, ‘Opdat de mensche Gods volmaeckt zy’, 33, 50 (noot 33). Zie voor de didactiek van Teellinck: Uil, ‘De Nadere Reformatie en
het onderwijs in Zeeland’, 7-8.
386 Bijvoorbeeld in Biezelinge, 1748; Gapinge, 1774; ’s-Gravenpolder, 1740; Groede, 1667; Haamstede, 1682, 1734; Nieuwerkerk, 1752, 1767;
Veere, 1752; Vrouwenpolder, 1726; Westkapelle, 1765.
387 ZA, Hervormde gemeente te Veere, nr. 6 (19.10.1663). Noordwelle, 1733.
388 ZA, Hervormde gemeente te Arnemuiden, inv.nr. 3 (12.12.1666); Handschriftenverzameling, inv.nr. 855.1 (p. 157, 8.10.1763). GA Tholen,
Hervormde gemeente te Sint Philipsland, inv.nr. 4 (3.3.1753). Brouwershaven, 1752. GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te
Brouwershaven, ‘Reglement des kerkenraads’, 1779; Stad Zierikzee, nr. 1148 (12.1.1760). GA Vlissingen, Kerkenraad Hervormde gemeente
te Vlissingen, nr. K 306 (16.5.1750). Meijer, Het Burgerweeshuis te Zierikzee, 59, 73; Uil, Sint Philipsland, 95.
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Jacobus Miggrodius (Rijksmuseum, Amsterdam).

Isaac van Hoornbeeck (Rijksmuseum, Amsterdam).

daarvoor in 1601 werd aangesteld. Zijn jaarsalaris bedroeg honderd gulden, dat betaald werd door het
stadsbestuur. Het onderwijs werd gegeven aan de leerlingen van de eerste en tweede klas voor zover zij het
Latijn voldoende machtig waren. Later, in ieder geval vanaf 1619, bleef de catechisatie beperkt tot de eerste
klas. Mogelijk werden die lessen toen niet meer in het Latijn gegeven. Bekende opvolgers van Hizenbach
als catecheten waren Anthonius Walaeus, Willem Teellinck, Isaac van Hoornbeeck en Johannes de Mey.
Naast catechetische ervaring kunnen ook didactische vaardigheden van belang zijn geweest waarom de
keus op hen viel. Walaeus doceerde Grieks, Enoch Sterthemius en Jacobus Miggrodius waren eerder aan de
school verbonden als docent. Vaak werd een predikant benoemd, die tevens curator van de school was, zoals met Miggrodus en Hoornbeeck het geval was. Inmiddels, vanaf 1644, was het traktement verhoogd tot
tweehonderd gulden per jaar. In het kader van bezuinigingen besloot het stadsbestuur in 1673 onder meer
het traktement voor deze lessen in te trekken. Daarna zullen de leerlingen de catechisaties hebben gevolgd
in een van de kerken. Later werd opnieuw catechisatie in de Latijnse school gegeven door twee predikanten, Petrus Immens en Johannes Aalstius. In Zierikzee boden de predikanten in 1619 aan om elke week in
de Franse en Latijnse scholen catechisatie te geven. De stadsraad ging op dat aanbod in. Later is deze catechisatie in onbruik geraakt. De leerlingen in andere Latijnse scholen volgden de lessen bij de plaatselijke
predikanten. In Goes liet de Franse schoolmeester op zijn kosten de ziekentrooster catechisatie geven.389

Catechisatieboekjes en methodiek
De nationale synode van Dordrecht van 1618/1619 had besloten dat er drie catechisatieboekjes moesten
komen. Het eerste was bedoeld voor de kleine kinderen en moest bevatten: de Twaalf Artikelen, de Tien
Geboden, het Onze Vader, korte teksten over de instelling van de sacramenten en de kerkelijke discipli-

389 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 847c; Idem, Aanwinsten 1960.17, inv.nr. 305 (p. 678); GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr.
1b (24.7.1619). GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 25 (27.4.1726). Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, V’, 86-87; Idem, ‘Stadsrekeningen, VI’, 56-58; Idem,
‘Stadsrekeningen, VII’, 38, 50-51; Van Lieburg, Een eiland na de Reformatie, 208; Nagtglas, De algemeene kerkeraad, 54; De La Rue, Geletterd
Zeeland, 107; Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 365-367, 383-384.
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ne, enkele korte gebeden en eenvoudige vragen
over de drie delen van de Heidelbergse catechismus (ellende, verlossing en dankbaarheid) terwijl er ook
nog enkele citaten uit de Bijbel, die opwekten tot
‘Godsalicheyt’, aan toegevoegd mochten worden.
Dit eerste catechisatieboekje werd het al genoemde
ABC- of Haneboekje. Het tweede boekje was bedoeld
voor de gevorderden. Het moest een uittreksel zijn
uit de Heidelbergse catechismus. Als zodanig werd het
Kort Begrip der Christelijke Religie voor die haer willen
begeven tot des Heeren H. Avondmael aanbevolen. Het
was in 1608 door de Middelburgse predikant Hermanus Faukelius (c.1560-1625) vervaardigd in opdracht van de kerkenraad aldaar. Dit kreeg al snel
gezag en werd vanaf 1637 opgenomen in de psalmboeken, net zoals de Heidelbergse catechismus.390 Deze
laatste moest als derde catechisatieboekje dienst
doen.
Hermanus Faukelius (Rijksmuseum, Amsterdam).

De Heidelbergse catechismus met daarachter het Kort Begrip, gedrukt door Richard Schilders te Middelburg in 1611 (GA Schouwen-Duiveland,
Kerkenraad Hervormde gemeente te Zierikzee, inv.nr. 82).

390 Golverdingen, ‘De Catechismus in het kerkelijk onderwijs’, 232-237; Kuyper, De Post-acta, 272-278; De Planque, Valcooch’s Regel der
Duytsche schoolmeesters, 78-81; Van Veen, Het godsdienstonderwijs, 12-15; Verboom, De catechese, 110.
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Het Kort Begrip werd meteen in gebruik genomen als schoolboek. In 1609 gaf de magistraat van Middelburg, op voorstel van de kerkenraad, opdracht aan de scholarchen om de Nederduitse schoolmeesters
en –vrouwen bij zich te ontbieden om verbetering te brengen in het godsdienstonderwijs. Zij moesten
gebruik gaan maken van het Kort Begrip. De introductie van dit leerboekje was al eerder verwezenlijkt in
het Leprozenhuis. De kerkenraad had op 27 september 1608 bepaald dat Faukelius’ boekje, toen net van de
drukpers gekomen, gebruikt zou worden door de ziekentrooster, die de kinderen in dit tehuis onderwijs
gaf.391
Voor de invoering van het Kort Begrip waren de Corte Undersoeckinge (1553) van Marten Micron en het Kort
Begrip van Philips van Marnix van St. Aldegonde (1592) veel gehanteerde catechisatieboekjes. Het boekje
van Micron werd in Sluis en wellicht ook elders in Zeeland en Staats-Vlaanderen gebruikt. Vermoedelijk was ook het boekje van Marnix in gebruik, maar beide werden verdrongen door het Kort Begrip van
Faukelius. Dat sloot nauw aan bij het boekje van Micron en was veel bondiger dan dat van Marnix dat
223 vragen telde tegenover 74 in het Kort Begrip.392 In Zeeland kreeg de door Melchior Burs, predikant in
West-Souburg, bewerkte uitgave van het Kort Begrip (1640) bekendheid. Burs had bewijsplaatsen uit de
Bijbel en korte toelichtingen eraan toegevoegd. In zijn voorrede merkte Burs op dat het Kort Begrip vooral
in Zeeland werd gebruikt.393
De Zeeuwse synode, die in februari 1620 te Goes bijeen kwam, gaf een eigen interpretatie aan het besluit over de catechisatieboekjes. Besloten werd om twee catechisatieboekjes uit te geven, die vooral voor
de scholen bestemd waren: een voor de jonge leerlingen, de ander voor de wat oudere. Willem Teellinck uit
Middelburg, afgevaardigde namens de classis Walcheren, kreeg opdracht die te laten drukken. Hoewel de
acta dat niet vermelden, kan worden aangenomen dat Teellinck de opsteller was, vooral vanwege het feit
dat zijn naam aan de uitgave verbonden werd. Twee jaar eerder was van zijn hand het eerste deel van het
Huys-boecxken verschenen, een uitgebreide verklaring van het Kort Begrip, vooral bedoeld voor huiscatechisatie. Van datzelfde Kort Begrip maakte Teellinck gebruik voor deze beide catechismussen. De beide boekjes
werden niet afzonderlijk uitgegeven maar als een geheel. Het ene bevatte 46, het andere 174 vragen. Het
verscheen in 1620 voor het eerst onder de titel Den wegh der zalicheyt. Het boekje werd overal in Zeeland ingevoerd, mede dankzij het besluit van de Staten dat alle schoolmeesters het moesten gebruiken. Dat ging
niet zonder aarzeling want de Staten wilden van Faukelius weten of het besluit van de provinciale synode
wel strookte met datgene wat dat in Dordrecht was overeengekomen. Faukelius antwoordde dat ‘alles was
geremitteert aen de Provinciale Synoden’. Dat was niet het geval. Toch had de Zeeuwse synode zich niet
van het Dordtse besluit gedistantieerd maar zij wilde catechisatieboekjes die met meer vrucht gebruikt
konden worden in de scholen. Den wegh der zalicheyt vond ook buiten Zeeland ingang. De kerkenraad van
Brielle bestelde in 1622 duizend exemplaren voor de catechisanten.394
In 1655 besloot de kerkenraad in Goes de catechisatie op ‘een lichter voet aen te stellen’ door het boekje
van Teellinck in gebruik te nemen. Dat hield verband met het besluit om ook jongere kinderen te catechiseren. De kleine catechismus van Teellinck werd te beperkt gevonden en daarom uitgebreid tot 72 vragen.
Bovendien werd het opgedeeld in twaalf lessen zodat het in drie maanden kon worden behandeld. In deze
vorm kwam het boekje, in 1655 uitgegeven door de Goese drukker Jacob Fierens, zowel in de scholen als in
de catechisaties in gebruik. Iedere week moesten de leerlingen een les leren. De toegevoegde verwijzingen

391 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 847c (9.5, 10.9.1609); Idem, Aanwinsten 1955-1990, inv.nr. 1961.26 (27.9.1608).
392 Bauwens en Van der Bauwhede, Acta Sluis, 53, 54, 57, 58, 133, 169, 170, 201. Golverdingen, ‘De Catechismus in het kerkelijk onderwijs’,
164-167.
393 Zie voor de plaatsen waar deze en andere catechisatieboekjes in gebruik waren bijlage 8.
394 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1620 (19, 20.3, 12.11). ZA, Staten van Zeeland, inv.nr.
486 (18.4.1620). Van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, 163 (noot 12); Huisman en Van den End, ‘Den weg der zaligheyd’, 22-23, 50-54; Van
Lieburg, Een eiland na de Reformatie, 208; Op ’t Hof, Willem Teellinck, 204-205, 208-209, 462-463, 471-472; Reitsma en Van Veen, Acta, 162163; Schotel, Heidelbergschen catechismus, 275; Uil, ‘De Nadere Reformatie en het onderwijs in Zeeland’, 7.
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naar de Bijbelverzen, die dienden als bewijs voor de
antwoorden, mochten zij overslaan. Scholieren, die
gevorderd waren met het lezen en schrijven, leerden eveneens wekelijks een les uit dit boekje, maar
nu met de Bijbelcitaten. De antwoorden werden
door de leerlingen in de zomer tijdens de catechisatie na afloop van de preek op woensdag in de kerk
opgezegd. In de winter gebeurde dat op donderdag.
Bovendien moesten de schoolmeesters hun scholieren elke week een of meer Bijbelverzen, zoals die in
het genoemde vragenboekje waren afgedrukt, van
buiten laten leren. Tijdens de catechisatie lieten
de predikanten deze teksten opzeggen. Op school
stonden de dinsdagmiddag en zaterdagmorgen in
het teken van het overhoren van de geleerde gebeden, vragen en teksten. Bij het begin, na het gebed,
liet de schoolmeester eerst door zijn beste leerlingen om beurten een hoofdstuk uit het Nieuwe Testament voorlezen. Daarna stelde de meester er vragen over om na te gaan wat zij ervan begrepen en
onthouden hadden. Vervolgens begon hij met het
Huysselijke Onderwijsinge in de Christelijke Religie, ofte Eenvoudige Verklaringe over het kleyn Vrage-Boeksken, genaamd Den
overhoren. De Goese predikant Johannes van Dorth
Weg ter Zaligheyd, door Johannes van Dorth, Middelburg 1728,
schreef een verklaring van het door de kerkenraad
negende druk (ZB, Middelburg).
bewerkte boekje van Teellinck. Die verscheen in
1656 en was vooral bedoeld voor de ouders bij het catechiseren van hun kinderen. Het werd herhaaldelijk
herdrukt tot in het midden van de achttiende eeuw. Op deze manier liep de gezinscatechese vloeiend over
in die op school en die van de predikanten. Gezin, school en kerk vormden samen een drieslag. Daarbij ging
het vooral om de toepassing van de leerstukken voor het hart en de levenswandel.395
Den wegh der zalicheyt was niet het enige in zijn soort. De classis Schouwen-Duiveland had in 1620 het
voorbehoud gemaakt dat het in ieders vrijheid bleef om Den wegh der zalicheyt wel of niet te gebruiken. De
Zierikzeese predikant Godefridus Udemans had twee catechisatieboekjes vervaardigd: een met ‘lichtere’
vragen voor de kleinen en een met ‘zwaardere’ voor de groten. Ook dat werd bewerkt tot twaalf lessen
en was in ieder geval in Zierikzee in gebruik.396 Daarnaast was er van de hand van Josias van den Houte,
predikant in Renesse en Noordwelle, zijn Korten wegh ofte catechismus. Het verscheen in of omstreeks 1620.
Nieuw was dat het ook een opsomming bevatte voor zelfonderzoek van zonden.397
Elders werd de methodiek van het godsdienstonderwijs in Goes op hoofdlijnen gevolgd. Gestart werd
met een eenvoudig vragenboekje, gevolgd door de Heidelbergse catechismus met het oog op de zondag en

395 GA Goes, Kerkenraad Hervormde gemeente te Goes, inv.nr. 1 (27.2, 10.7.1655), Stad Goes, inv.nr. 12 (19, 26.7.1655). Goes, 1655. Van Dorth,
Huysselijke Onderwijsinge, ‘Aan den lezer’; ENR, I, 220-223; Groenendijk, ‘Opdat de mensche Gods volmaeckt zy’, 35-36; Huisman en Van
den End, ‘Den weg der zaligheyd, 24-29.
396 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 1 (3.6.1620); Kerkenraad Hervormde gemeente te Zierikzee, inv.nrs. 1
(14.1.1654), 4 (30.5.1709). Het kleinere boekje van Udemans is vermoedelijk identiek aan de catechismus in vijftig vragen, afgedrukt in het
breed verspreide boekje Het rechte gebruyck van des Heeren H. avondtmael met achterin de catechismus van Gellius de Bouma, Christelicke
Catechismus der Nederlandsche Ghereformeerde Kerken. Vgl. Golverdingen, ‘De Catechismus in het kerkelijk onderwijs’, 239-241; Op ’t Hof,
‘De editiegeschiedenis van Het rechte gebruyck van des Heeren H. avondtmael’, 176 (noot 17).
397 Op ’t Hof, ‘Josias van den Houte’, 24; Van Lieburg, Een eiland na de Reformatie, 209; Van Lieburg, ‘Josias van den Houte’, 91-97. Van de
catechisatieboekjes van Teellinck, Udemans en Van den Houte zijn tot dusverre geen exemplaren bekend. Een poging tot reconstructie
van het eerste deel van het catechisatieboekje van Teellinck in: Huisman en Van den End, ‘Den weg der zaligheyd’.
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daarnaast voor de catechisatie het Kort Begrip of een ander boekje. Voor de kleinsten werd het vragenboekje
van Jacobus Borstius (1612-1680), predikant in Dordrecht en later in Rotterdam, populair. Onder de titel Eenige korte Vragen voor de Kleyne Kinderen kwam het op alle Zeeuwse eilanden en in Staats-Vlaanderen
in gebruik. Het boekje heette oorspronkelijk Kort Begryp der chr. Leere. De eerste druk was van 1661. Al in
1667 werd het in Arnemuiden in gebruik genomen. In het boekje waren ook ‘Historische Vragen uit de H.
Schrift’ opgenomen, die eveneens werden geleerd. Omdat ook de Tien Geboden, de Twaalf Artikelen des
Geloofs en gebeden erin waren opgenomen, was in dit boekje alles te vinden voor het eerste onderwijs.
Daarom was ‘Borstius’ eveneens in de kleine kinderscholen in gebruik.398 Gelet op de vele herdrukken is
ook de Vragen voor de Kleyne Kinderen van Johannes van Dorth veel gebruikt. Vanwege de vrijwel gelijkluidende titel wordt het nog wel eens verward met het boekje van Borstius. Op het eerste onderwijs speelde
ook het Klein Campveers gebede boekje in, een uitgaafje van twintig pagina’s van de Veerse uitgever C.M. van
de Graaf, dat omstreeks 1790 uitkwam.
Voor de gevorderden werd het vragenboekje Voorbeeld der Godlyke Waarheden van de Rotterdamse predikant Abraham Hellenbroek, voor het eerst verschenen in 1706, ingevoerd. In Zierikzee wordt het vermeld
vanaf 1718.399 De vragenboekjes van Borstius en Hellenbroek verdrongen in Zeeland en Staats-Vlaanderen
de meeste oudere werkjes. De beknopte en heldere formuleringen waren gemakkelijk uit het hoofd te leren. Het succes van ‘Borstius’ en ‘Hellenbroek’ inspireerde uitgevers in Middelburg en Vlissingen om deze
boekjes te herdrukken, evenals de Heidelbergse catechismus, die ook in Zierikzee verscheen. Toch werd het
catechisatieboekje van Teellinck, Den wegh der zalicheyt, nog in 1770 in Wolphaartsdijk gebruikt. Wat voor
het voorgeslacht goed was, werd niet snel ter zijde gelegd.

Abraham Hellenbroek (Rijksmuseum, Amsterdam)

Godlyke Waarheden voor eenvoudigen (VU).

398 ZA, Hervormde gemeente te Arnemuiden, inv.nr. 3 (7.10.1667). Goes, 1768. Van Hamelsveld, Zedelyke toestand, 210.
399 GA Schouwen-Duiveland, Kerkenraad Hervormde gemeente te Zierikzee, inv.nr. 4 (24.4.1718).
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Maximiliaan Teellinck (Rijksmuseum, Amsterdam).

David Knibbe (Rijksmuseum, Amsterdam).

Daarnaast waren catechisatieboeken in gebruik van Maximiliaan Teellinck (1606-1653), David Knibbe
(1639-1701), Johannes d’Outrein (1662-1722) en Friedrich Adolph Lampe (1683-1729). Die van Teellinck, predikant in Vlissingen, Zierikzee en Middelburg en een zoon van Willem Teellinck, en van Knibbe kenden
Zeeuwse uitgaven. De predikanten Knibbe en d’Outrein waren geboren in Middelburg maar dat heeft
waarschijnlijk weinig invloed gehad op de keuze. Die was in handen van de kerkenraden en predikanten.
Voor hen was de richting van de schrijvers van betekenis. Teellinck en Knibbe waren Voetianen en d’Outrein en Lampe behoorden tot de Coccejaanse richting. In de steden kon dat ertoe leiden dat verschillende
boekjes op school in gebruik waren. Zo was het in Middelburg toegestaan om te leren uit boekjes, die de
predikanten in hun catechisaties gebruikten of waarvoor scholarchen toestemming hadden gegeven. Ook
op het platteland lieten schoolmeesters de scholieren leren uit boekjes die de predikanten opgaven. De
variatie aan boekjes bleef groeien want vooral in de achttiende eeuw verschenen er nog meer, ook van predikanten en anderen in Zeeland en Staats-Vlaanderen die in ieder geval in hun eigen gemeenten werden
ingevoerd.400 Een deel van deze catechisatieboekjes was bedoeld voor degenen die belijdenis des geloofs
wilden afleggen. Niettemin werden de vragen en antwoorden ook geleerd op de scholen, ook al zou het
nog een aantal jaren duren voordat ze deze gewichtige stap gingen zetten. Aanvullend lesmateriaal was
op school niet of nauwelijks in gebruik. De Rotterdamse uitgever Isaäc van Waesberghe liet in 1633 de
derde druk verschijnen van Bueren-cout, een samenspraak over godsdienstige zaken van de hand van Willem Teellinck. De opdracht voorin adresseerde hij aan de Franse en Nederduitse schoolmeesters met de
bedoeling dat zij het door hun leerlingen naast de catechismus lieten gebruiken. Weliswaar verscheen in
1645 nog een herdruk maar veel ingang heeft het niet gevonden.401
Schoolmeesters wilden graag goed voor de dag komen met hun leerlingen en gaven daarom alle aandacht aan het aanleren van de antwoorden. Wat dat betreft werden soms bijzondere prestaties geleverd.
400 Van der Haar, Schatkamer van de gereformeerde theologie, 42, 131, 184, 189-190, 241-242, 261, 351, 469. Goes, 1768; Middelburg, 1791;
Noordgouwe, 1754.
401 Op ’t Hof, Willem Teellinck, 459.
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Schoolmeester Abraham Schoe in Koudekerke kreeg zijn leerling Adriaan van de Roestijne, geboren in
1712, zo ver dat deze het vragenboek van Knibbe, met 974 (!) vragen en antwoorden, uit zijn hoofd kon
opzeggen.402 Bij het leren ging het om meer dan blote kennis. Schoolmeesters moesten hun leerlingen
onderwijs geven ‘in de vreese des Heeren’. Dat betekende dat het accent moest liggen op de praktische
toepassing van Gods Woord en Wet. Om dat te bereiken waren er onder de schoolmeesters die ervoor kozen om naast de gebruikelijke lesstof stichtelijke verhalen voor te lezen. Dat kon onuitwisbare indrukken
nalaten. Pieter Morilyon in Middelburg ging in 1708 op vierjarige leeftijd op de school van meester Marinus Westdijk. Deze las iedere dag een gedeelte uit een boek met voorbeelden van kinderen die al op jonge
leeftijd de Heere vreesden. Na het voorlezen sprak de schoolmeester erover met zijn leerlingen en besloot
met een gebed waarin hij God vroeg om dit onderwijs te willen zegenen. Morilyon dacht er tot op hoge
leeftijd aan terug hoe dit hem tot zegen was geweest. In het bijzonder aan het moment toen hij tijdens het
voorlezen bij meester Westdijk op schoot zat en hij veel tranen huilde om ook een bekeerd kind te mogen
worden. Pieter Morilyon was vijf jaar oud toen hij zijn medeleerlingen voorhield dat zij ook God moesten liefhebben. Zelf kon hij er vol van zijn zodat hij
tegen zijn makkers zei: ‘Ik heb God zo lief. Ik wenschte dat ik al bij Hem was, ik zou Hem zo kussen’.
Het door Westdijk gebruikte boek was vermoedelijk Des Heeren lof verkondigt uit de mond der kinderen.
Dat was een herdruk van Twintig exempelen van vroeg
bekeerde en jong stervende kinderen, door Jacobus Koelman en gepubliceerd als onderdeel van zijn boek
De Pligten der Ouders, in kinderen voor Godt op te voeden,
met daarin ook Dryderley Catechismus. Koelman was
tot 1675 predikant in Sluis. Hij had de ‘exempelen’
ontleend aan een publicatie van de puriteinse predikant James Janeway. De verhalen waren in 1705
herdrukt, met een voorwoord van de Rotterdamse
predikant Wilhelmus Eversdijk. Vanaf de vierde
druk was het aangevuld met verhalen over Nederlandse jeugdigen. Het boek behoorde tot de meest
gelezen kinderlectuur van de achttiende eeuw.
Eversdijk was geboren in Ellewoutsdijk en begonnen als predikant in Wemeldinge.403
Op Franse scholen bleef de catechismus van CalWilhelmus Eversdijk (Rijksmuseum, Amsterdam).
vijn in gebruik. Nog in 1762 verscheen een nieuwe
editie in Middelburg. In populariteit moest deze
het afleggen tegen het catechisatieboekje van de Waalse predikant te Rotterdam Daniel de Superville, Les
veritiez et les devoirs de la religion chretienne, voor het eerst verschenen in 1706. Daarnaast werd gebruikt het
boek Histoires de la Bible van Johann Hübner, rector van de Latijnse school in Hamburg. Ook het boekje van
de predikant Ahasverus van den Berg, Bijbelsche historievragen tot gebruik van katechizatiën en christelijke huisgezinnen, vaak gebruikt op Nederduitse scholen, was aanwezig in de Franstalige editie. De catechese bleef
ook op deze scholen een belangrijke plaats innemen. Op de Franse school in Veere kregen zowel jongens

402 GA Vlissingen, Hervormde gemeente te West-Souburg, inv.nr. 68.
403 Groenendijk, ‘De spirituele (auto)biografie’, 66-67; Groenendijk, ‘Opdat de mensche Gods volmaeckt zy’, 26; Groenendijk en Van Lieburg,
Voor edeler staat geschapen, 20-23; Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, I, 201; Post, Mij zal niets ontbreken, 19-21, 227, 231.
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als meisjes elke dag godsdienstles omdat dit ‘de basis en het eerste en voornaamste der nodige kennisse’
was, volgens de Veerse scholarchen.404
Op de Latijnse scholen was aanvankelijk de catechismus van Beza het leerboek, dat zowel in het Latijn
als in het Grieks was gepubliceerd. De synode, die in 1581 te Middelburg was gehouden, had het gebruik
ervan voorgeschreven.405 Het werd gebruik dat de zaterdag(morgen) en/of de woensdagmorgen of een
deel ervan gewijd waren aan het leren van de Heidelbergse catechismus en de antwoorden die de komende
zondag in de kerk werden behandeld. Daarnaast werd ook geleerd uit het Kort Begrip in de bewerking van
Melchior Burs, zoals in Veere. De jongsten leerden de antwoorden van de catechismus in het Nederlands,
de leerlingen van de middelste klassen de antwoorden in het Latijn en die in de hoogste klassen in het
Grieks. Dat laatste werd ook wel gevarieerd door de antwoorden in het Latijn en de bewijsplaatsen uit het
Nieuwe Testament in het Grieks te laten opzeggen. In het kader van de lessen Latijn werd in het Nieuwe
Testament gelezen. Leerlingen in de hoogste klas lazen uit het Nieuwe Testament in het Grieks. De belangstelling voor deze leerstof blijkt uit de Griekse vertaling van de Latijnse catechismus, gepubliceerd
door de Middelburgse rector Jacobus Gruterus.406

Kritiek en maatregelen
Schoolmeester Westdijk wist zich met zijn aanpak verzekerd van de steun van een predikant als Bernardus Smijtegelt. Deze Middelburgse dominee richtte zich vanaf de kansel rechtstreeks tot de schoolmeesters: ‘Meesters! Gy lieden moet ook al letten op de taal en ’t gedrag van uwe school-kinderen. Gy moet ze
Gods vreeze inplanten’. Smijtegelt aarzelde niet om schoolmeesters terecht te wijzen die zich niet van hun
plicht kweten. ‘Maar wat doen de meesten? Zy zoeken maar te zorgen, dat ze wel leeren leezen en schryven, of vorderen in ’t gene waar in zy door hen onderwezen worden: en dan is ’t al wel. Maar als gy er uwe
knien mee buigt, en haar Gods vreeze zoekt in te planten, dan zullen ze u nog zegenen na uwen dood, en
by uw graf staan weenen van liefde’.407
Zulke kritische opmerkingen waren ook te beluisteren over het godsdienstonderwijs, zoals in Goes in
1700 waar diverse artikelen uit het schoolreglement niet werden nageleefd. De schoolmeesters en -vrouwen kregen opdracht hun kinderen te vergezellen naar de catechisatie in de Grote kerk op woensdagmorgen en daar toezicht te houden. In 1726 herhaalden de klachten zich. Het ging daarbij in het bijzonder
om drie schoolvrouwen, van wie er een bleef weigeren om met haar kinderen te komen. De magistraat
ging nu over tot straffer maatregelen. Wie nalatig was en tijdens de catechisatie niet aanwezig bleef, kon
rekenen op intrekking van zijn of haar toelating als schoolmeester of schoolvrouw. In Zierikzee waren de
prestaties tijdens de kindercatechisatie en het bezoek ervan gering. Daarom deed de kerkenraad in 1720
via de scholarchen een beroep op de schoolmeesters om de vragen van de kinderen te overhoren en ze op
te wekken om naar de catechisatie te gaan. Ook werden de schoolmeesters rechtstreeks benaderd door de
predikanten in hun wijk. Die maatregelen ten spijt bleef het bezoek naar de mening van de kerkenraad
te gering. Ook in Middelburg waren er klachten. Het bestuur van het schoolmeestersgilde besloot in 1728
na te gaan of alle gebeden wel werden geleerd omdat vernomen was dat dit niet in alle scholen het geval
was.408
De angstvallige bewaking van de gereformeerde leer op het eind van de zeventiende eeuw gaf de predi-

404 ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (, 29.4.1755). Abels en De Groot, ‘De achttiende eeuw’, 549.
405 Van Dooren (red.), De Nationale synode te Middelburg in 1581, 107 (58).
406 Zierikzee, Latijnse school, 1712. ZA, Hervormde gemeente te Veere, nr. 5 (24.10, 14.11.1654). Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium.
Tweede-Vierde tijdvak’, 367, 383.
407 Smytegelt, Des Christens eenige troost, 599.
408 GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 21 (19.4.1700), 25 (27.4.1726); Kerkenraad Hervormde gemeente te Goes, inv.nrs. 1 (24.4.1700), 3 (2.320.4.1726). GA Schouwen-Duiveland, Kerkenraad Hervormde gemeente te Zierikzee, inv.nrs. 4 (16.1, 6, 13, 20.2.1720), 5 (2.11.1723). ZA,
Handschriftenverzameling, inv.nr. 924.
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De Schole van Christus, Zwolle/Amsterdam 1706, zesde druk (VU).

kanten aanleiding om scherper toezicht te houden op de als maar uitbreidende stroom catechisatieboekjes. In 1692 vond de classis Walcheren een aantal verdachte stellingen in De Schole van Christus van Berend
Hakvoort, boekverkoper in Zwolle, later voorzanger en catechiseermeester. De classis vond dat het boekje
verboden moest worden, een standpunt waarvoor deze steun kreeg van de classes Schouwen-Duiveland
en Zuid-Beveland. Die laatste oordeelde dat het boekje ongeschikt was om op school te gebruiken. Een
brief van Walcheren aan de classis Zwolle, die het boekje had goedgekeurd, volgde. De Staten van Overijssel verboden in 1708 de uitgave en verkoop. Later werd het in sterk gewijzigde en uitgebreide vorm
herdrukt.409
Het gevaar dat in nieuwe boekjes verscholen kon liggen, maakte de dominees argwanend. De oplossing werd gezocht in het opnieuw benadrukken van het gebruik van de Heidelbergse catechismus. De classis
Walcheren besloot in 1736 dat het oude leerboek en het Kort Begrip bij uitsluiting van alle anderen gebruikt
moesten worden voor het catechetisch onderwijs. De classis beklemtoonde dat het niet alleen ging om het
leren van de woorden, maar ‘principalijk de zaaken’. Dat betekende voor de schoolmeesters en anderen dat
ze niet alleen de antwoorden moesten laten opzeggen maar dat het ook ging om met de leerlingen ‘over
de materie zelve op het gemeenzaamste met hen te handelen, ende met bequame Schriftuurplaatsen die
te bevestigen’. Het besluit impliceerde dat ook op kleine kinderscholen de Heidelbergse catechismus moest
worden gebruikt. Eenstemmig waren de predikanten daarin niet. Vooral de kerkenraad van Veere verzette
zich omdat de dominees hun oude vrijheid wilden behouden.410
409 ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 8 (5.9.1691-5.3.1693); Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 5 (1.10, 4.11.1692); GA Schouwen-Duiveland, Classis
Schouwen-Duiveland, inv.nr. 3a (10.9, 29.10.1692). Van der Haar, Schatkamer van de gereformeerde theologie, 174; De Vrijer, Ds. Bernardus
Smytegelt en zijn “Gekrookte riet”, 38-40. Vriendelijke mededelingen over Hakvoorts boeken van drs. F.W. Huisman (VU, Amsterdam).
410 ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 13 (5.4-20.9.1736 ); Kerkenraad Hervormde gemeente te Veere, inv.nr 15 (9, 16.6, 30.11.1736).
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Dat verzet lag in de omstandigheid dat de Heidelbergse catechismus weliswaar voor het godsdienstig onderwijs werd gewaardeerd, maar dat het voor kinderen geen gemakkelijk leerboek was. De stof werd op
een hoog niveau gepresenteerd en een deel van de antwoorden was erg lang. Daarvoor werden oplossingen bedacht. Het splitsen van de antwoorden door eerst het ene deel ervan te leren en later het andere,
zoals op een kleine kinderschool in Aardenburg in het begin van de negentiende eeuw gebeurde, kwam
wellicht ook elders voor. Ook op die manier bleef het leren lastig. Binnen de classis was men echter loyaal
aan het classicaal besluit. Daarom gaf de magistraat van Sluis in 1756 de stadsschoolmeester opdracht om
voortaan de kinderen te leren uit de Heidelbergse catechismus en het Kort Begrip. Het catechisatieboekje van de
vroegere Sluise predikant Balduinus Kousemaker, dat de schoolmeester graag herdrukt wilde zien, werd
daarmee buiten gebruik gesteld.411
In 1767 probeerde ook de classis Schouwen-Duiveland de ‘Heidelberger’ zijn oude positie terug te geven. Besloten werd dat alle kerkenraden op het platteland hun schoolmeesters moesten verplichten de
Heidelbergse catechismus weer te laten leren waar dat niet meer gebeurde. Pas na het leren van ‘dat dierbaar
boekje’ mochten de kinderen het catechisatieboekje van Hellenbroek of een ander gaan gebruiken. Hoe
lastig het was, bleek in Bruinisse waar de kerkenraad en de schoolmeester het besluit wilden uitvoeren
maar veel tegenstand ondervonden. Toen in 1781 een nieuwe schoolmeester werd aangesteld, verplichtte
de classis hem de Heidelbergse catechismus te laten leren.412 Andere boekjes bleven in gebruik. Zo werd in het
laatste kwart van de achttiende eeuw in Domburg, Koudekerke en Westkapelle naast de catechismus en
het Kort Begrip geleerd uit de vragenboekjes van Borstius en Hellenbroek. Daarnaast waren ook vragenboekjes in gebruik van Van den Berg, van Ledeboer en De Roo en van Molenaar. De boekjes van Lampe, te
weten het ‘Middel Lampje’ (of ‘Groote Lampe’) en het ‘Kleine Lampje’ – het onderscheid zat in de omvang
–, waren onder meer in Middelburg in gebruik. Middelburgse uitgaven verschenen in 1776 en 1785.413
Ook op de Latijnse scholen werd de Heidelbergse catechismus in ere gehouden, maar het nut van het leren
ervan in de Latijnse versie werd betwijfeld. In Vlissingen werd in 1771 door een van de scholarchen het
voorstel gedaan dit voorschrift te laten vervallen. In plaats daarvan werd voorgesteld in de laagste klassen
eenmaal per week de antwoorden in het Nederlands te leren en in de hoogste klassen tweemaal. In die
laatste moest de rector, zo luidde het voorstel, enkele bewijsplaatsen uit de Bijbel opgeven die de leerlingen thuis moesten opzoeken en opschrijven in hun catechisatieboekje, dat daarvoor met wit doorschoten
moest zijn, ‘’t welk veel meerder nut zoude doen, dan het leren derzelve in eene niet wel verstaan wordende taal’. Een andere scholarch wilde het leren van de antwoorden helemaal afschaffen. Het gaf aanstoot
aan niet-gereformeerden en elke gereformeerde jongen ging immers op catechisatie. Dit voorstel haalde
het niet. Daarvoor werd te veel gehecht aan het behoud van de ‘Heidelberger’.414
De wisselwerking tussen het geloofsonderricht op school en de catechisatie door de predikant was het
sterkst op het platteland. Daar was de schoolmeester, als het ging om het catechetisch onderwijs, feitelijk
de rechterhand van de predikant. Deze had rechtstreeks inzicht in hoe de onderwijzer de antwoorden
leerde en kon zo nodig bijsturen. In verreweg de meeste gevallen was dat niet nodig als de schoolmeester
zijn taak naar behoren vervulde en in de predikant zijn superieur bleef zien. In het zeldzame geval van
een klacht werd snel ingegrepen. In 1786 verweet de kerkenraad van Nieuwland de schoolmeester onder
meer dat hij de geleerde catechisatievragen en gebeden maar eens in de drie weken overhoorde. De oplos-

411 ZA, Hervormde gemeente te Sluis, inv.nr. 12 (15.7.1756). Pattist, ‘Gedenkschriften van mr. Ph. van den Broecke’, 7.
412 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Bruinisse, inv.nr. 4 (7.7, 13.9.1767); Hervormde gemeente te Haamstede, inv.nr. 43
(13.12.1767); Hervormde gemeente te Noordgouwe, inv.nr. 3 (3.1.1768); Classis Schouwen-Duiveland, inv.nrs. 6 (28.8.1781), 75a. Uil, ‘Het
onderwijs in Bruinisse’, 29.
413 ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nr. 826 (1786); Hervormde gemeente te IJzendijke, inv.nr. 249. Buijnsters en Buijnsters-Smets, Bibliografie
van Nederlandse school- en kinderboeken, 117.
414 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2966. Het betreffende commentaar werd opgesteld in het kader van de revisie van het reglement
voor de Latijnse school. Tot die revisie is het, voor zover bekend, niet gekomen.
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sing werd gezocht door een schoolreglement vast te stellen waarin exact was vastgelegd wat en hoe hij de
kinderen moest leren en overhoren.415 Regelgeving was nu eenmaal een beproefd middel om bij te sturen.

Letterkennis en vroomheid
In de achttiende eeuw, vooral in de tweede helft daarvan, kreeg het godsdienstonderwijs meer nadruk. In
Goes leerden de scholieren die konden lezen ook elke week een artikel uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Al naar gelang hun vermogens memoriseerden ze teksten uit de Bijbel, bijvoorbeeld uit de zendbrieven van de apostel Paulus en de Spreuken van Salomo. Dat laatste was ook in Zierikzee het geval. Berijmde
en onberijmde Psalmen of delen daaruit werden eveneens opgegeven om uit het hoofd te leren, zoals in
Vlissingen. Bij het naderen van de kerkelijke hoogtijdagen moesten de Middelburgse schoolkinderen de
daarop betrekking hebbende verzen in de Bijbel leren. De scholieren leerden de namen van de boeken van
het Oude en Nieuwe Testament in de juiste volgorde, zoals in Gapinge en Zierikzee. Ze memoriseerden
ook de Bijbeltekst waarover de dominee de vorige zondag had gepreekt. Dat alles was bedoeld omdat, zoals de kerkenraad van Sluis het in 1755 formuleerde, dit ‘een bequaam middel was om haar een grondige
kennis van onse Christelijke Gereformeerde godsdienst vroegtijdig in te prenten’.416
Van de schoolmeester werd verwacht dat hij zijn scholieren niet alleen cognitieve kennis bijbracht
maar hen voorbereidde op een leven dat zich richtte op God. De magistraat van Brouwershaven formuleerde het in het midden van de achttiende eeuw aldus: ‘En alzoo de vreeze des Heeren het beginsel is,
van alle wijsheijd en gelukzaligheijd, zoo zal hij schoolmeester als zijn eerste en voornaamste pligt zijn
uijterste betragting hebben aan te wenden om door zijn eijgen godvruchtig en zedig voorbeelt, zoowel als
door een getrouw en gemoedelijk onderwijs in het harte van de hem toevertrouwde jeugt met alle zagtzinnigheijd, vriendelijkheijd, overtuijging en aandrang, bij alle gelegentheijd in te prenten een levend
begrip van Gods alomtegenwoordige majesteijt mitsgaders van haare verpligting om aan haaren Schepper te leeren gedenken in de dagen van haar jongelingschap’.417
Uit de voorbeelden wordt duidelijk dat het godsdienstonderwijs steeds verder werd uitgebreid. Bovendien kreeg het benadrukken en aanleren van een vrome houding meer accent. Ook werd er meer uit
de Bijbel gelezen. In het Nieuwerkerkse reglement van 1752 werd bepaald dat de schoolmeester zijn bekwaamste leerlingen een keer per week een hoofdstuk uit de Bijbel moest laten lezen waarbij hij dit zodanig moest indelen, dat ieder een of meer verzen las. Ook hier moesten de kinderen, die daartoe bekwaam
waren, de Bijbelverzen opzeggen waarover de predikant de vorige zondag had gepreekt, of als die tekst
te lang was, een deel ervan. Het leren van de gebeden moest gebeuren met gevouwen handen. Het bidden
zelf moest geschieden ‘onder eene eerbidege lighaamsgestalte’. In 1767 werd bepaald dat de scholieren
ook de namen van de Bijbelboeken moesten leren. Het Bijbellezen werd toen uitgebreid tot drie- of viermaal per week. In de kostscholen maakte het lezen uit de Bijbel onderdeel uit van het daagse leven. In de
Franse kostschool in Middelburg werd ’s morgens vroeg en ’s avonds na het eten een godsdienstoefening
gehouden die bestond uit bidden en lezen uit de Bijbel, de ene keer in het Frans en de andere keer in het
Nederlands. Een soortgelijke bepaling gold ook voor de kostleerlingen in de Latijnse school in Middelburg.418 Op die manier werd aansluiting gevonden bij het Bijbellezen in de gezinnen.
Ook in de wees- en armhuizen werd uit de Bijbel gelezen om zo doende de gewoonte in de gezinnen
te volgen. Driemaal per dag, tijdens het eten, las de wees- of binnenvader, een van de bekwaamste jongens
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ZA, Hervormde gemeente te Nieuw- en Sint Joosland, inv.nr. 3 (20.12.1786). Nieuwland, 1786.
Gapinge, 1727, 1774; Goes, 1768; Zierikzee, 1773. ZA, Hervormde gemeente te Sluis, inv.nr. 12 (8.5.1755).
Brouwershaven, 1752.
Nieuwerkerk, 1752, 1767; Middelburg, Franse school, 1764; Middelburg, Latijnse school, 18e eeuw. Bijbellezen ook in Brouwershaven,
1752; Oosterland, 1756, 1791 en Sirjansland, 1790. Zie ook: ZA, Commissie van onderwijs in Zeeland, inv.nr. 4 (Verslag Adr. Uijttenhooven,
9.3.1803).
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of de ondermeester enkele hoofdstukken uit de Bijbel. Om de kinderen eerbied in te peperen, moest de
meester de plak op tafel leggen om zo nodig boosdoeners een waarschuwing te geven. Wie te veel of onnodig praatte, in de zomer zijn hoed ophield of zijn ellebogen op tafel legde, kreeg na afloop van de maaltijd
een klap met de plak.419 Ook in de weeshuizen is op te merken hoe een vrome levenshouding werd aangekweekt. In Vlissingen kreeg de binnenvader in 1778 opdracht op de zondag voordat het Heilig avondmaal
in de kerk werd bediend, een preek voor te lezen in de school. Die was naar aanleiding van Prediker 12:1.
De president van de regenten had deze gekregen van een predikant, die onbekend wilde blijven. Twee jaar
later gaven de regenten opdracht aan de binnenvader om kort voor of na het houden van de jaarlijkse bid-,
vast- en dankdag voor te lezen uit het boekje Samenspraak tusschen een min ervaaren en meer geoeffend Christen
van de hand van de Vlissingse Jacoba Petronella Winckelman, dat ging over het houden van deze dag.420
Het op maandagmorgen navraag doen door de schoolmeester bij zijn leerlingen waarover de dominee
de vorige dag had gepreekt en wat zij ervan onthouden hadden, kreeg meer accent. Het moest dienen om
bij de kinderen ‘den lust tot het waarnemen van den openbaaren godsdienst en teevens den aandagt en eerbied voor en onder denzelven op te wekken’, zo stond in het schoolreglement van Vlissingen. Het was geen
specifiek gereformeerd geluid. Ook de binnenvader tevens schoolmeester in het Lutherse weeshuis te Middelburg ondervroeg de kinderen na de preek wat ze hadden onthouden. Wie er niets over kon vertellen,
werd gestraft. De wens tot een vrome levenshouding ging een steeds prominentere rol spelen. Kinderen
werd bijgebracht hoe ze de zondag moesten doorbrengen. In Zonnemaire kreeg dat vorm door het verbod
voor scholieren om op zondag op straat te spelen. In Wemeldinge moest de schoolmeester erop toezien dat
zijn leerlingen ‘stille en sonder enig geraas den dag des Heeren en andere feestdagen’ doorbrachten.421

Godsdienst tot beschaving
Het handhaven van de godsdienst was de remedie tegen alle verval. Ds. H.J. Krom stelde in zijn antwoord
op de prijsvraag van het Zeeuws Genootschap de retorische vraag: ‘En kan er wel iets kragtiger strekken
ter bevorderinge van het heil, en tot een waare beschaavinge eener natie, dan de Godsdienst van Jesus
Christus?’. Bij Krom was er geen twijfel: ‘In der daad, wat men ook moge bybrengen, aan het naarstig inscherpen der zuivere Evangelyleer, aan den Godsdienst van Jesus Christus, moet buiten twyffel de eerste
plaats worden ingeruimd, onder al het geen immermeer tot beschaaving [de cursivering is van Krom] eener
natie heeft kunnen strekken. […] Het onderwys in den Godsdienst behoort dan vooral in de Schoolen niet
verzuimd te worden; deze moet boven alles der Jeugd […] ernstig worden ingescherpt’.422 Krom zag de
godsdienst, in protestantse zin, als het middel bij uitstek tot beschaving. Die bracht nuttige kennis en
leidde tot ‘verlichting’ van de mensheid.
Dat streven mocht echter geen breuk met het verleden betekenen. Vasthouden aan wat de Synode van
Dordrecht had bepaald, was Kroms parool. De voorstellen voor het godsdienstonderwijs waarmee Krom
kwam, bevatten dan ook weinig nieuws, zoals Krom zelf toegaf. Hij negeerde daarmee de signalen van
zijn tijd want het was niet meer te ontkennen dat, de vele maatregelen ten spijt, er sprake was van een verminderde belangstelling. De klachten over ouders die hun kinderen niet meer regelmatig naar de catechisaties stuurden en over het leren van de vragen vermenigvuldigden.423 Het meest duidelijk was de tendens
zichtbaar op de zondagmiddagen tijdens de kerkdiensten. Het werd steeds lastiger om ‘antwoorders’ te
vinden. Scholieren bleven vaak weg en beperkten zich tot de doordeweekse catechisaties. Hier en daar

419 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nrs. 16 (23.12.1726), 958 (15.9.1673). GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 1298. GA Vlissingen, Stad
Vlissingen, inv.nr. 4012 (Instructie binnenvader en –moeder Weeshuis, 1767). ZA, Hervormde gemeente te IJzendijke, inv.nr. 4 (13.2.1684).
420 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 4002 (24.6.1778), 4003 (29.2.1780).
421 Middelburg, Lutherse gemeente, 1764; Vlissingen, 1792; Wemeldinge, 1751; Zonnemaire, 1789.
422 Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 48-59.
423 ZA, Verzameling J. de Hullu, inv.nr. 17 (15.4.1754); Scholarchen Veere, Resoluties (3.10.1769).
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ging men ertoe over om prijzen in de vorm van boekjes te geven als beloning. Veel vaker kwam voor dat
de leeftijd opschoof, waarbij schoolkinderen als ‘antwoorders’ werden vervangen door oudere catechisanten. Zo beantwoordde lange tijd Adriaan Moens (1728-1792), zoon van schoolmeester Jozias Moens en een
van de beste leerlingen van de Latijnse school, de catechismusvragen in Middelburg. Zij maakten op hun
beurt plaats voor volwassenen. Bekwame lidmaten konden zich zo doende onderscheiden. Daarnaast werden ook meermalen schoolmeesters in de dorpen en ziekentroosters in de steden verplicht om te antwoorden.424
Dat schoolmeesters dat deden, was geen nieuwigheid. Zo was in 1659 de nieuwe schoolmeester van
Ritthem verplicht om te antwoorden. Andere dorpen volgden. In Ouwerkerk werden daarvoor in 1748
twee argumenten gebruikt. Op de eerste plaats de stichting die daarvan uitging voor de gemeente en op de
tweede plaats de ervaring die hij erdoor zou opdoen ‘om zijne schoolkinderen in de goddelijke waarheeden te onderwysen’. In Gapinge was het in 1722 in nog fraaiere woorden verpakt. Daar werd het bijwonen
en antwoorden door de schoolmeester gezien als een middel ‘tot leering en stigting, en opbouwing van
het lighaam van Christus Jezus, met anderen, die bij de eerste geleerde waarheden, als eene geestelijke
melk, niet berusten, maar die naar eene vaster spijze haaken, en voortgang zoeken, in de kennisse der
waarheit, die naar de Godtzaligheit is’. In de steden bleven schoolmeesters steeds vaker weg. In Veere werd
bepleit om hen opnieuw te verplichten tot het bijwonen van de zondagmiddagcatechisaties. De scholarchen, waaronder twee predikanten, deden dat voorstel in 1777 aan de magistraat. Deze wilde daar niet
van weten en hield vast aan vrijwilligheid. In Vlissingen bleek dat inderdaad te werken want daar waren
onder de ‘antwoorders’ schoolmeesters die zich hiervoor hadden aangeboden. Maar dat het antwoorden
op zondagmiddag aan sterke erosie onderhevig was, leed geen twijfel.425
Klachten over desinteresse in het godsdienstonderwijs bleven aanhouden. De binnenvader van het
Burgerweeshuis in Middelburg klaagde in 1771 dat de wezen geen enkele moeite deden om zich te bekwamen in de kennis der waarheid. Ze konden echter gedwongen worden de catechisatievragen te leren
want de regel bleef gehandhaafd dat zij belijdenis des geloofs moesten afleggen alvorens zij het weeshuis
mochten verlaten. Op school was die dwang er niet. Kroms pleidooi om de oude bepaling weer in te voeren
dat leerlingen op zondag vanuit school onder leiding van de schoolmeester naar de kerkdiensten moesten
gaan, was even idealistisch als onwerkelijk. De predikanten Krom en Van Voorst hielden in hun antwoorden op de prijsvraag van het Zeeuws Genootschap nog vast aan het leren van de Heidelbergse catechismus
en het Kort Begrip, in overeenstemming met het besluit van hun classis Walcheren uit 1736. Maar schoolmeester Kornelis van der Palm verklaarde ronduit dat de ‘Heidelberger’ niet geschikt was voor kinderen.
Overigens waren alle drie voor het gebruik van eenvoudige catechisatieboekjes om mee te starten en voor
het op bevattelijke wijze presenteren van het godsdienstonderwijs, inclusief het geven van meer uitleg. 426
Was in de steden het leren van de Heidelbergse catechismus officieel nog verplicht, op het platteland kwam
het meer dan eens voor dat een dergelijke bepaling in de schoolreglementen niet meer te vinden was. In
plaats daarvan was het leren beperkt tot de catechisatieboekjes die de predikanten hadden opgegeven.
In 1791 schreef het Zeeuws Genootschap een prijsvraag uit over de te hanteren methodiek voor het godsdienstonderwijs en de te gebruiken leerboeken. De drie antwoorden bleven ongepubliceerd omdat te veel
nadruk was gelegd op de ‘natuurlijke’ religie met het gevaar dat het onderwijs te oppervlakkig bleef. Twee
jaar later werd de prijsvraag ingetrokken. Formeel omdat een soortgelijke vraag ook was gesteld door een

424 ZA, Hervormde gemeente te Veere, nrs. 15 (14.4.1748), 17 (17.3.1781). GA Goes, Kerkenraad Hervormde gemeente te Goes, inv.nr. 6
(6, 13.9.1788). GA Vlissingen, Kerkenraad Hervormde gemeente te Vlissingen, nrs. K 304 (1.12.1685), 306 (6.7.1748, 31.8.1754), 307
(27.2.1768), K 671. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, II, 194; Tramper en Plas-van Rijsoort (red.), Zeven eeuwen Sint Jacobskerk, 38.
425 GA Vlissingen, Hervormde gemeente te Ritthem, inv.nr. 2 (4.1.1659); Kerkenraad Hervormde gemeente te Vlissingen, nr. K 307 (27.2.1768,
23.1.1773, 5.1773), 308 (20.9.1777). Ouwerkerk, 1748; Gapinge, 1722. ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (4, 22.7.1777).
426 Kool-Blokland, De zorg gewogen, 414, 455-457; Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 117, 302-304, 363-364, 435-442.
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genootschap in Den Haag maar er klinkt verlegenheid door. Het verdedigen van de oude catechismussen
was klaarblijkelijk niet meer op te brengen.427
Onmiskenbaar liep het leerstellige godsdienstonderwijs op de scholen terug. In 1799 werd in Vlissingen het godsdienstonderwijs door de stadsschoolmeester beperkt tot het Onze Vader, de Twaalf Artikelen,
de instelling van doop en avondmaal, de Bijbelsche Historievragen van Ahasverus van den Berg, aansprekende verzen uit de Bijbel en een aantal gelijkenissen. Uit de Heidelbergse catechismus of enig ander dogmatisch
boekje werd niet meer geleerd. In 1797 hadden de regenten van de Linnennaai- en breischool in Middelburg besloten om de rooms-katholieke kinderen te ontslaan van de plicht om uit de Heidelbergse catechismus te leren. Om de gevoelens te ontzien werd het neutrale boekje Godsdienstig onderwijs voor jonge kinderen
ingevoerd om alle kinderen van niet-gereformeerden daaruit te leren. In 1798 werd besloten om in de
Kleine armschool de Heidelbergse catechismus en het Schriftuurlyk School-Boekje – hierin waren teksten uit
het Oude en Nieuwe Testament opgenomen – te handhaven. Ook daar werd voor kinderen van ‘Roomsch
gezinde ouders’ de Heidelbergse catechismus buiten gebruik gesteld. Voor hen werden de boekjes van de
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen aangeschaft. Op de Franse school in Vlissingen moest de Franse
schoolmeester dagelijks uit de Bijbel laten lezen, in het bijzonder uit de historische boeken. Maar tegelijkertijd was in 1798 bepaald dat geen leerstellig onderwijs meer gegeven mocht worden. Het Vlissingse Comité van Publiek Onderwijs voegde eraan toe dat wie dit toch wenste daarin zelf moest voorzien,
eventueel in een apart vertrek in de school of elders, mits het gebeurde buiten de schooluren. Het was de
consequentie van de gelijkberechtiging van alle religies en de scheiding van kerk en staat. Het verbod om
leerstellig onderwijs te geven, zoals dat werd vastgelegd in de schoolwet van 1801, kwam wat dat betreft
niet onverwachts. Dat de oude catechisatieboekjes niet langer in de scholen werden geduld was een voor
de hand liggende stap.428
In het voormalige Staats-Vlaanderen waren direct na de inlijving bij de Franse Republiek de catechisatieboekjes tot verboden leerstof binnen de schoolmuren verklaard. Daarom stelde schoolmeester Jan
Blonker te Aardenburg in 1798 voor om voortaan het godsdienstonderwijs in de kerk te geven. De kerkenraad stemde er graag mee in. In Zeeland verdwenen niet alle catechisatieboekjes uit de scholen. Nog
op 7 maart 1806 tekende de nieuwe schoolmeester van ’s-Heer Abtskerke een reglement waarin hij zich
verbond om op woensdagmiddag de kinderen les te geven uit de ‘vraagboekjes’ die de predikant hem zou
opgeven. De onderwijswet, die op 2 april van dat jaar werd vastgesteld, verbood dat. De kerkgenootschappen dienden zelf te zorgen voor het leerstellige onderwijs; ‘zal het geven van dit onderwijs niet geschieden
door den Schoolmeester’, zo luidde de nieuwe wet.429
Verdween daarmee het leerstellig onderwijs van de scholen, dat gold niet voor de godsdienst. Die werd
nog steeds gezien als een wezenlijk onderdeel van de opvoeding. Dat vertaalde zich in termen van christelijke deugden die voor iedereen aanvaardbaar waren. Een dergelijk algemeen christendom, gestempeld
in protestantse zin, moest zorgen voor een zedekundige opvoeding waarin leerlingen eerbied werd bijgebracht voor het Opperwezen. Het opleiden tot maatschappelijke en christelijke deugden was ingebed in
een godsdienstige sfeer. Gehoorzaamheid aan God als Hemelse Vader en de voorbeeldfunctie van Jezus’
leven werden karakteristieke elementen in het nieuwe onderwijs.430
De omwenteling in 1795 bracht de behoefte met zich mee om de nieuwe ideeën over vrijheid en gelijkheid ook op de scholen uiteen te zetten. De nieuwe wijn werd gepresenteerd in oude zakken. In 1796 ver-

427 Mijnhardt, ‘Wetenschapsbevordering’, 48-49; Trimpe Burger-Mekking, ‘Prijsvragen en conceptprijsvragen van het Zeeuwsch Genootschap’,
123-124. Zie voor het algemene debat over godsdienstonderwijs ook: Van Eijnatten, Liberty and concord, 453-464.
428 Vlissingen, 1799; Franse school, 1798. ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nrs. 3 (17.4.1798, 6.6.1799), 2110 (22.2, 8.6.1797).
429 ZA, Hervormde gemeente te Aardenburg, Acta kerkenraad, 1792-1808 (30.12.1798). Van der Giezen, De eerste fase van de schoolstrijd, 85,
163.
430 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 104.
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scheen in Zierikzee de Republikeinsche catechismus, ten gebruike in de Vaderlandsche schoolen en huisgezinnen.431 In
vraag- en antwoordvorm werden de nieuwe denkbeelden uiteengezet. Godsdienst moest dienstbaar zijn
aan de Staat: ‘V[raag]. Welke Godsdienst is voor den mensch het meest geschikt? A[ntwoord]. Alle Godsdiensten zijn, in de oogen van den Wijzen, gelijk; mits dat derzelver leer en zedenkunde overeenkomstig
zijn met de Wetten van den Staat’. Ook in deze catechismus waren Tien Geboden opgenomen, maar nu
van de Bataafse Republiek. Het boekje werd afgesloten met gebeden en de Franse Verklaring van de rechten van de mens. Dat deze nieuwe catechismus geen of nauwelijks ingang vond op de scholen, doet weinig
af aan het feit dat een nieuwe geest door de schoollokalen ging waaien.

5.9

Rekenen en cijferen

Een deel van de kinderen op de Nederduitse scholen leerde rekenen en cijferen. Vaak ging het om de zonen van kooplieden en ambachtslui, zoals metselaars en timmerlieden, die voorbestemd waren voor het
vak van hun vader. De leerlingen leerden alleen die onderdelen van rekenen en cijferen die voor hen van
belang waren. Bij velen zal het bij elementaire kennis zijn gebleven, nodig om bijvoorbeeld met muntgeld
om te gaan. Bij sommigen werd de noodzaak pas duidelijk als ze in de leer gingen voor een beroep waarvoor kennis van rekenen nodig was. Dat is een van de redenen waarom rekenen werd gegeven op de avondschool. Op de Franse school behoorden rekenen en cijferen tot de reguliere vakken. In combinatie met het
leren van Frans fungeerden deze scholen bij uitstek voor de vorming voor de handel en administratieve
functies. Rekenen en cijferen, en in het verlengde daarvan boekhouden, werd ook door bijvoorbeeld zonen van landbouwers geleerd opdat ze des te beter hun bedrijfsvoering konden vastleggen.432
Meisjes leerden niet of nauwelijks rekenen, zo is beweerd.433 Dat moet worden genuanceerd. Zo leerde een uit Zierikzee afkomstige scholiere in 1597/1598 rekenen toen zij onderwijs volgde bij een Franse
schoolmeester in Middelburg. Dat gebeurde met penningen en met rekenboekjes. Daarmee was gevolg
gegeven aan de wenk van de Middelburgse schoolmeester Wentsel die in de voorrede van zijn rekenboek
uit 1599 ouders aanspoorde om ook hun dochters te laten leren. Het Zierikzeese meisje was geen uitzondering. Onderzoek door Tine de Moor en Jan Luiten van Zanden toont aan dat de ‘gecijferdheid’ van vrouwen hoog was en niet onderdeed voor die van de mannen.434
Schoolmeesters die het rekenen en cijferen goed beheersten, was vanzelfsprekend noodzaak. Bij het
aanstellen van schoolmeesters lag het accent aanvankelijk alleen op het toetsen van de vaardigheid in lezen en schrijven. Toch was kennis van rekenen en cijferen van grote waarde voor de school en voor de
schoolkinderen, ook al genoot slechts een deel dat onderwijs. Schoolmeester Jacques Somerman in Oosterland – hij was op proef aangenomen – bleek dit vak niet voldoende te beheersen. Ouders, die wilden
dat hun kinderen leerden rekenen en cijferen, waren gedwongen hen elders te laten schoolgaan. Daarom
kreeg Somerman in 1607 ontslag. In de loop van de zeventiende en vooral in de achttiende eeuw werd het
goed beheersen van cijferen en rekenen door schoolmeesters een absolute voorwaarde. Het gold dan ook
als een aanbeveling als zij dit goed beheersten. Toen schoolmeester Abraham Krijger in 1787 uit Westkapelle vertrok, kreeg hij van het collegium qualificatum een verklaring mee waarin zijn verdiensten werden
opgesomd. Met nadruk werd daarin vermeld: ‘Verdient inzonderheid met regt den lof een groot rekenaar
te zyn en heeft in die wetenschap alhier met onvermoeide arbeid veele jongelingen kundig gemaakt’.435

431 In 1795 was het in Amsterdam verschenen. Buijnsters, ‘De patriot als schoolmeester’, 109, suggereert dat J.H. Swildens de auteur zou
kunnen zijn.
432 Van Cruyningen, ‘Vrouwenarbeid in de Zeeuwse landbouw’, 52; Hartog, De spectatoriale geschriften, 128.
433 Kool, Die conste vanden getale, 47-49, 206.
434 GA Schouwen-Duiveland, Weeskamer Zierikzee nr. 83. De Moor en Van Zanden, Uit fouten kan je leren.
435 GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 1 (1.9.1607). ZA, Hervormde gemeente te Westkapelle, inv.nr. 9 (5.8.1787).
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Cijfers en sommen
Kennis van cijfers werd de kinderen spelenderwijze bijgebracht door hen direct na het leren ervan hoofdstukken te laten opzoeken in de Bijbel of door psalmen op te geven die ze al bladerend in een psalmboekje
konden vinden. Daarom stond in het reglement voor de schoolmeester van Groede uit 1622: ‘De kindren
het cyffergetal te leeren om de psalmen te connen vinden’. De cijfers werden zowel in Romeinse als in
Arabisch-Indische vorm geleerd. De laatste verdrongen vanaf de zeventiende eeuw de Romeinse bij het
schrijven van getallen. Toch werden beide vormen aangeleerd omdat de Romeinse cijfers in de Bijbel en
ander drukwerk standhielden.
Het kennen van cijfers, waarmee getallen konden worden gevormd, was nodig om te rekenen. Aanvankelijk werd het praktisch rekenen ook wel aangeduid als ‘arithmetica’.436 Zowel rekenen als cijferen
werden genoemd in schoolreglementen. Beiden werden ook vaak door elkaar gebruikt zodat het verschil
niet altijd duidelijk is. Was er onderscheid, dan werd een verschil in moeilijkheidsgraad bedoeld. Onder
rekenen werd verstaan het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Cijferen was het vervolg daarop. Het werd de term waarmee rekenen vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw steeds vaker werd
aangeduid. Het werd als een bijzondere vaardigheid beschouwd: de ‘Cyfer en Rekenkonst’.437

Rekenpenningen daterend uit het eind van de vijftiende of uit de zestiende eeuw, in 2015 gevonden te Zierikzee ( foto: Martin van der Zande).

Aanvankelijk werd gerekend met reken- of legpenningen op een bord met horizontale en verticale
lijnen. Daarom werd rekenen ook wel aangeduid als ‘leggen van penningen’, ‘leggen’ of ‘legkonst’.438 Het
voordeel van het leggen met penningen was dat het aanschouwelijk was: bij optellen penningen erbij leggen, bij aftrekken penningen wegnemen. Het nadeel was dat de berekening, wanneer de uitkomst op papier geschreven werd, niet teruggelezen kon worden om die te controleren. Bovendien leenden Romeinse cijfers zich slecht voor het rekenen. Deze werden daarom alleen gebruikt om de uitkomst te noteren.
Daarnaast kende dit schrift niet de nul die bij het ‘penningleggen’ geen rol speelde. Dat was anders bij
het ‘cijferrekenen’. Door het gebruik van Arabisch-Indische cijfers en de introductie van de nul werd het
rekenen vergemakkelijkt. Te maken sommen werden gepresenteerd in de vorm van teksten waarmee de
leerlingen aan de slag gingen.439
Het rekenen gebeurde aanvankelijk met een ‘cijfer schalie’, een lei met een griffel waarop de sommen of
opgaven werden uitgerekend. Zo’n lei kostte in 1626 14 stuivers. Ze bleven lang in gebruik. In 1801 maakten leien en griffels deel uit van de inventaris van de Franse en Nederduitse kostschool van Johan Daniel
Muller in Domburg. Daarnaast werd met de pen op papier gerekend. Vermoedelijk werd dat op het eind
436
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GA Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven, inv.nr. 1 (19.11.1603). Smeur, De Zestiende-eeuwse Nederlandse rekenboeken, 62.
De Booy, Kweekhoven der wijsheid, 52; Kool, Die conste vanden getale, 45 (noot 31). Bruinisse, 1763.
GA Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven, inv.nr. 1 (19.11.1603). Goes, 1655; Zuid-Beveland, 1677.
Kool, Die conste vanden getale, 19-38.
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van de achttiende eeuw ook wel met potloden gedaan, die, net zoals leien en griffels, werden aangekocht
bij boekhandelaren. Bij eenvoudige sommen gebeurde het rekenen uit het hoofd. Deze vaardigheid werd
verkregen door een deel van de lesstof te memoriseren en door te oefenen. Het gebruik van de vingers kon
daarbij een hulpmiddel zijn, niet om daarmee te rekenen maar door ze te gebruiken om getallen uit te
beelden als geheugensteuntje. Het ‘penningleggen’, zoals net aangehaald, bleef tot in de eerste helft van
de achttiende eeuw in zwang. Het werd gebruikt naast het rekenen op een lei of met papier en pen en zal
vooral in het begin van het leren rekenen in gebruik zijn gebleven. Omdat op sommige rekenpenningen
het alfabet was afgebeeld, konden ze ook dienen voor het leren van de letters. Na het optellen en aftrekken volgde het leren van de ‘multiplatie’ of vermenigvuldiging waarvoor tafels werden geleerd. Alle drie
bewerkingen hadden grote overeenkomst met onze huidige manier van rekenen, in tegenstelling tot wat
daarna werd geleerd. Afwijkend was dat de staartdeling niet naar beneden werd uitgevoerd maar naar
boven waardoor deze de vorm van een schip met een zeil kreeg.440
Bij cijferen werd, naast rekenen met breuken, munten, maten en gewichten, veel aandacht gegeven
aan de regel van drieën, die in allerlei varianten werd voorgeschoteld. Deze regel hield in dat uit drie getallen het vierde evenredige moest worden berekend. Schoolmeester Bartjens gaf als eerste opgaaf: twee
pond boter kost zeven stuivers. Hoeveel kost 10 pond? Het antwoord: 35 stuivers. Door de getallen in een
vaste volgorde te plaatsen (2 7 10) en vervolgens het rechtergetal te vermenigvuldigen met het middelste
(10 x 7 = 70) en te delen door het linker getal (70 : 2) werd de uitkomst verkregen (35 stuivers). Deze regel
was in allerlei omstandigheden belangrijk en er werd dan ook uitvoerig mee geoefend waarbij de sommen als regel praktisch gericht waren.441 Daarbij stond niet het antwoord centraal want in de gedrukte
rekenboeken stond de uitkomst achter de som. Het ging om het beheersen van de techniek om achter die
uitkomst te komen.
De leerlingen maakten de opgaven in een oplopende moeilijkheidsgraad. De uitgewerkte sommen
werden vervolgens door de schoolmeester nagekeken en zo nodig gecorrigeerd. Was dit naar tevredenheid dan gaf hij een nieuwe opdracht op uit een rekenboek. Ook hier werd het vak gestimuleerd door elke
maand de volgorde van het zitten aan tafel te koppelen aan de prestaties. Wie het beste presteerde, mocht
het dichtst bij de meester zitten, zo was bijvoorbeeld in Nieuwerkerk bepaald. Daar mochten de meer gevorderden degenen helpen die niet zo vlot waren in het oplossen van de sommen.442
Op de Nederduitse scholen werd weliswaar gerekend en gecijferd maar omdat het werd beschouwd als
meer horend bij de verdere vorming hield het een derderangs positie na lezen en schrijven. Alleen degenen die deze twee eerste vakken beheersten, mochten gaan leren rekenen. In de praktijk betekende dit dat
rekenende leerlingen vaak al rond de tien jaar oud waren, ongeveer de leeftijd dat ze de school verlieten.
In schoolreglementen werd er als regel dan ook weinig of niets over geregeld, behalve het tarief van het
schoolgeld. Het nut van het geven van les in het cijferen werd ook niet altijd onderkend. In 1715 kreeg
schoolmeester Daniel van Nieukerken in Oostburg visitatie van twee leden van het stadsbestuur. Hij liet
hun onder meer zien hoe hij een klein deel van de leerlingen liet cijferen. Van Nieukerken vertelde dat hij
dat ook deed om zichzelf te oefenen in dit vak. De stadsbestuurders zagen er niets in en gaven opdracht
ermee te stoppen. De schoolmeester sputterde tegen en wees op het nut. De twee visitatoren bleven bij
hun mening en verboden het.443
440 GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nr. 4789.1 (Rekening boedel Jan Stoffelse Rabbe, 1626-1628). ZA, RAZE, inv.nr. 218; Godshuizen
Middelburg, inv.nr. 826; Commissie van onderwijs in Zeeland, inv.nr. 3 (Verslag Adr. Uijttenhooven, 9.3.1803); Classis Zuid-Beveland, inv.
nr. 32 (12.12.1630). Haamstede, 1682; Nieuwerkerke, 1748?; Ouwerkerk, 1707; Zonnemaire, 1660. Esseboom, ‘Andere producten uit de
Munt van Holland’, 158-159; Kool, Die conste vanden getale, 231-233.
441 Bartjens, De Cijfferinghe, 133, 257; Beckers, “Het despotisme der Mathesis”, 62; De Booy, Kweekhoven der wijsheid, 52-54; Kool, Die conste
vanden getale, 207-220. Een uitvoerige beschrijving van de methodiek van het rekenonderwijs in: Esseboom, Onderwysinghe der jeught,
248-270.
442 Nieuwerkerk, 1752, 1767, aangevuld 1775; Scherpenisse, 1757; Poortvliet, 1778.
443 GA Sluis, Stad Oostburg, inv.nr. 52 (7.9.1722).
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Rekenboeken
Rekenboeken waren gericht op de praktijk en niet uitsluitend op het gebruik in de scholen maar ook op
zelfstudie. Ze hadden een brede doelgroep: timmerlieden, metselaars, goud- en zilversmeden, koperslagers, smeden, muntmeesters, klokken- en geschutgieters. Die opsomming is van de Middelburgse schoolmeester Marten Wentsel in de voorrede van zijn boek T’Fondament van arithmetica (1599). De door hem behandelde vraagstukken hadden betrekking op de handel en het omgaan met allerlei muntsoorten. Hij
had het boek in twee talen geschreven: Nederlands in de linkerkolom en Frans in de rechterkolom, opdat
het ook goed bruikbaar zou zijn om Frans te leren of, omgekeerd, de ‘Duytsche ofte Vlaemsche tale’.444
Deze en andere rekenboeken bevatten ook informatie voor diverse doelen zoals het omwisselen van geld.
Voor het rekenen met penningen verscheen in Middelburg in 1645 Reken-boecxken om te leeren leggen met de
penningen.
De meest bekende Zeeuwse rekenkundige onder de schoolmeesters werd Johan Coutereels. Deze
Franse schoolmeester in Middelburg, Arnemuiden en Vlissingen schreef Constigh cyffer-boeck oft arithmetica (1599). Het verscheen ook in het Frans: L’Arithmetique. Het werd meermalen herdrukt, zowel in het
Frans als in het Nederlands, de laatste maal in 1747. Deze edities verschenen vaak in Middelburg maar
ook elders, zoals in Sluis in 1678. Twee ervan werden bewerkt door de Middelburgse schoolmeesters Johannes de Swaef en Adriaan de Neeff. De editie van 1658 was verzorgd door de rekenexpert Cornelis Frans
Eversdijck, namens Goes lid van de Rekenkamer van Zeeland, die op school had gezeten bij Coutereels.
De vertaling uit het Frans was van de hand van Hugo (Lenaerts) Cole, schoolmeester in onder meer Poort-

l’Art solide de Livre de Comptes door Johan Coutereels, Middelburg 1623 (Ten Have, De leer van het boekhouden).

Cornelis Frans Eversdijck (Rijksmuseum, Amsterdam).

444 Kool, Die conste vanden getale, 52, 200-201; Meertens, Letterkundig leven, 423-424, 435, 464; Smeur, De Zestiende-eeuwse Nederlandse
rekenboeken, 58-59.
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vliet, Zierikzee en Middelburg. In 1623 verscheen van Coutereels Constighe Interest-Rekeninghen. Grondighe
maendt-tafelen. Nootwendige rekeninghen, met hare wercken. Het was bedoeld als een vervolg op het Constigh
cyffer-boeck en werd zowel in het Nederlands als in het Frans uitgegeven. In 1631 verscheen het opnieuw.
Tijdgenoten zwaaiden Coutereels grote lof toe: ‘un des premiers de ce temps en la connaissance et profession des arts libéraux’ (David Roelands) en ‘très excellent aritmeticien et grand amateur des arts liberaux’
(Willem Bartjens).445
Eversdijck kon met trots opmerken dat het boek van Coutereels ‘in meest alle de Scholen deser Provincie van Zeelant, alsmede in verscheide andre van Hollandt en elders tot onderwijs van de Jonckheyt wert
ghebruyckt’. De hierna te noemen Gerrit van der Tollen was in 1705 nog stelliger: Coutereels’ boek werd in
alle Zeeuwse scholen gebruikt. Het bleef in gebruik tot het eind van de achttiende eeuw, hoewel het toen
als verouderd werd bestempeld.446 Het rekenboek had het moeten afleggen tegen dat van Willem Bartjens,
De Cijfferinghe, dat in 1604 voor het eerst verscheen. Bartjens was stadsschoolmeester in Zwolle. Zijn rekenboek, in 1633 in gewijzigde vorm uitgekomen als de Vernieuwde cijfferinge, maakte grote opgang. Hoewel
het boek zich niet noemenswaardig onderscheidde van andere, was zijn presentatie van de sommen net
wat beter en uitvoeriger.
Van Zeeuwse bodem was Het Zeelandse cyffer-boek, zijnde een korte en klare onderwijsinge in de beginselen en
gronden van de cyfferkonst van de Vlissingse oud-schipper Gerrit van der Tollen, onderwijzer in de stuurmanskunst. Het verscheen in Vlissingen in 1705 en was bedoeld voor de Zeeuwse scholen. In verband
daarmee gebruikte Van der Tollen rekenvoorbeelden uit Zeeland. Veel opgang heeft dit rekenboek niet
gemaakt. Het boek van Bartjens had daarvoor een te stevige positie.

Rekenen in de Bijbel
Na Van der Tollen waren geen Zeeuwse auteurs meer actief met het publiceren op het gebied van het rekenen en, zoals we hierna zullen zien, evenmin op het terrein van het boekhouden. Daarentegen hielden
twee Zeeuwse schoolmeesters zich bezig op het kruispunt van het rekenen en de Bijbel. Hoe het godsdienstig element kon worden gecombineerd met cijferen, toonde Adriaan de Neeff. Hij liet in 1682 in Middelburg verschijnen zijn Cijffer-boeck der Heylige Schrift: over de gelden, gewighten ende maten der Hebreën, arithmetisch
gereduceert op gelden, gewighten en maten in onze Lande en Tijdt gebruykelijck. De Neeff had het geschreven om
daarmee ‘de jeugt in dese stadt, soo de scholieren van my, als van myne Mede Broeders, soude werden
opgewekt om in de Arithmetica haar te oeffenen’ en om hen daardoor aan te moedigen tot het lezen van
de Bijbel. Aan het boek was toegevoegd: De Heidelbergsche catechismus met vragen en antwoorden op rijm gesteld
door Rudolphus de Meijer, predikant in Herbajum (Friesland), dat in 1638 voor het eerst was verschenen.
In 1683 verscheen een tweede druk. In 1698 volgde van de hand van De Neeff en eveneens in Middelburg
uitgegeven: Korte Tijdrekening, beginnende van de schepping der wereldt tot den jare 1698.447
De rekenkundige vraagstukken bij het lezen van de Bijbel en de ouderdom van de aarde boeiden ook
schoolmeester Johannes van der Boot uit Zierikzee. Van zijn hand verscheen in 1742 in Amsterdam D’oprechte tyd- en tydreekenkunde, volgens den Nederduytsche bybel, […] als mede ’t wiskonstig bewijs van ’t begin der scheppinge. Van der Boot berekende aan de hand van de Bijbelse gegevens dat de schepping vierduizend jaar
voor Christus had plaatsgevonden, op donderdag 21 maart, ’s morgens om 2.15 uur, berekend vanuit Zierikzee. Van der Boot had tafels toegevoegd van de zons- en maansverduisteringen.

445 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924. Aarssen, ‘Zeeuwse rekenboekjes’, 3-10; Meertens, Letterkundig leven, 424, 435, 464; Smeur, De
Zestiende-eeuwse Nederlandse rekenboeken, 57.
446 Coutereels, Arithmetica, bewerkt door Eversdijck, 3; Van der Tollen, Het Zeelandse cyffer-boek, voorrede.
447 Van der Haar, Schatkamer van de gereformeerde theologie, 333; Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, 267; De Neeff, Cijffer-boeck der
Heylige Schrift, Opdracht; Van ’t Veld, Wegwijzer naar Christus, 13, 29-30.
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Boekhouden
Op de Franse scholen werd naast rekenen en cijferen ook boekhouden gegeven. Vele jongens kwamen later
in de handel terecht of in functies waar zij de financiële administratie moesten verzorgen. Kennis van het
boekhouden was daarvoor noodzakelijk. Van de hand van Coutereels was Den vasten stijl van boeck-houden
(1603). Het werk beleefde enkele herdrukken en in
1623 verscheen het in het Frans. In latere herdrukken van Coutereels’ Constigh Cijfferboek werd het
leerboek over boekhouden van de hand van de Arnhemse schoolmeester David Cock opgenomen. In
1599 gaf Symon Moulert in Middelburg een nieuw
werk uit over boekhouden, L’art de tenir livre de comptes, geschreven door Zacharias van Hoorebeke,
schoolmeester aldaar. In zijn voorbeelden verwerkte hij namen van Middelburgse kooplieden zoals
De la Rue, Thybaut, De la Palma en anderen.448
De methodiek van het leren boekhouden was,
net zoals bij het rekenen, praktisch gericht. De resultaten stonden centraal en niet de achterliggende
theorie. Elementair was het leren van de begrippen
debet en credit die vervolgens resulteerden in het
vervaardigen van een memoriaal, een journaal en
een grootboek. Vanaf het einde van de zeventiende eeuw werden de leerboeken beter van opzet en
methodiek. Het ging hier vooral om het vanuit
Italië geïntroduceerde dubbele boekhouden. Daarom werd dit vak ook wel aangeduid als: Italiaans
boekhouden. Deze methode gaf de mogelijkheid
om door middel van de aangelegde registers de
Zacharias van Hoorebeke (ZA, Zelandia Illustrata, IV, 456).
juistheid van de boekhouding te controleren en
om de verlies- en winstrekening en de balans op te
stellen.449
In de Franse school te Vlissingen was op het eind van de achttiende eeuw het boek van de Amsterdamse schoolmeester in de wiskunde en het boekhouden Henri Desaguliers Grondig onderwijs in het Italiaans
boekhouden in gebruik, dat in 1706 voor het eerst was verschenen. Boekhouden werd ook geleerd op de
Franse kostscholen op het platteland. De kostschoolhouder Charles Louis Herman, werkzaam in Groede
van 1755-1762, leerde zijn leerlingen, die afkomstig waren uit de onmiddellijke omgeving en die vrijwel
allemaal bij hem in de kost waren, ‘tenir les livres a partie double et simple, le change etc.’. Net zoals bij
het cijferen specialiseerden schoolmeesters zich in het boekhouden. Zo gaf de magistraat te Zierikzee aan
Johannes Maan in 1711 toestemming om les te geven in lezen, schrijven en Italiaans boekhouden.450 Een
dergelijk specialisme was vaak gecombineerd met het doceren van cijferen, wiskunde, stuurmanskunst
en landmeetkunde.

448 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 847e (3.6.1623). Ten Have, De leer van het boekhouden, 38-44, 55-56; Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, V’,
78; Meertens, Letterkundig leven, 435, 464.
449 Ten Have, De leer van het boekhouden, 23-27; Ten Have, De geschiedenis van het boekhouden, 14-16.
450 Vlissingen, Franse school, 1798. ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 62.1 (9.3.1758). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 13 (3.7.1711). Ten
Have, De leer van het boekhouden, 152-155.
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Traditioneel rekenen
Van vernieuwingen op het gebied van rekenen, cijferen en boekhouden is in de achttiende eeuw maar
spaarzamelijk sprake, zo blijkt uit het voorgaande. Alleen de ruimere aandacht ervoor is te signaleren.
Tot in het midden van de achttiende eeuw werd Bartjens’ rekenboek in de Republiek gebruikt en wist
zijn, nu nog spreekwoordelijk, gezag te handhaven. Hoe traditioneel het rekenonderwijs in Zeeland bleef,
blijkt uit het feit dat ‘Bartjens’ nog lang in gebruik bleef. Jan van der Bijl in Brouwershaven verdiepte zijn
rekenvaardigheden door het hele rekenboek van Bartjens door te werken. Alle sommen loste hij op en
schreef de oplossingen uit in een boek in folioformaat. Dat deed hij aansluitend met het tweede deel van
Coutereels. Jan begon ermee op 6 februari 1753 toen hij dertien jaar was en sloot het af op 14 maart 1755.
In de Middelburgse weeshuizen werd tot 1799 van Bartjens gebruik gemaakt. Schoolmeester Jacob van
den Berg uit Koudekerke bestelde in die periode regelmatig exemplaren van ‘Bartjens Cyfferboek’ bij zijn
boekhandelaar in Middelburg. In de negentiende eeuw werd ´Bartjens´, dat herhaaldelijk werd bewerkt,
nog steeds in Zeeland gebruikt hoewel het niet meer tot de voorgeschreven schoolboeken behoorde.451
In de antwoorden op de prijsvraag van het Zeeuws Genootschap over het onderwijs was het bestaande
beeld terug te lezen: meer aandacht voor het cijferen maar uitgaande van de bestaande boeken. Volgens

De Vernieuwde Cyfferinge van mr. Willem Bartjens in de bewerking van Jan van Dam, Amsterdam 1706 (ZB)

451 GA Schouwen-Duiveland, Familie Van der Bijl, inv.nr. 5. ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nr. 826. Aarssen, ‘Zeeuwse rekenboekjes’, 9-10
(noot 8); Bartjens, De Cijfferinghe, 75-81; Beckers, “Het despotisme der Mathesis”, 38; Kool-Blokland, De zorg gewogen, 426; Versluys,
Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs, III, 24; Visser, Vernieuwing van het lager onderwijs in Zeeland, 159. Zie ook bijlage 8.
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H.J. Krom moest de kennis van schoolmeesters verder gaan dan de regel van drieën. Vermoedelijk droeg
hij nauwelijks kennis van de nieuwe literatuur want voor sommen verwees hij uitsluitend naar de boeken
van Bartjens en zelfs nog naar dat van Coutereels. In zijn voorstellen voor een verbeterde methodiek week
Krom niet af van wat gebruikelijk was bij het leren cijferen. Overigens vond Krom dat meisjes op Franse
scholen ook cijferen moesten leren, maar verder dan een terloopse vermelding kwam hij niet. Van der
Palm bepleitte studie van de wiskunde door schoolmeesters omdat die behulpzaam was bij het cijferen.
Rekenboeken noemde hij niet. Van Voorst bepleitte het gebruik van geldmunten om te leren optellen en
aftrekken, waarmee hij terug was bij het leggen van penningen. Een van de niet bekroonde inzendingen
ging echter uitvoerig op het cijferen in, met een beknopte didactiek met veel uitleg door de schoolmeester.
Over rekenboeken had deze anonymus een uitgesproken mening. Daarvan moest eerst gebruik worden
gemaakt nadat de leerlingen het cijferen voldoende beheersten. Traditioneel was deze auteur in zijn opvatting dat rekenen eerst vanaf het tiende of elfde jaar onderwezen moest worden, een opvatting die Van
der Palm al in een eerdere publicatie had verkondigd.452
Pogingen om het rekenen naar een hoger plan te brengen door de wiskunde te introduceren vonden
weinig weerklank. Een dergelijk pleidooi was afkomstig van de Middelburgse arts Adriaan van Solingen.
Hij zag de wiskunde als de moeder van alle natuurkundige wetenschappen die al van de ‘vroege jeugd, op
de lage scholen’ moest worden aangeleerd. Van Solingen won in 1788 de gouden medaille van het Zeeuws
Genootschap met zijn antwoord op een prijsvraag
over dit onderwerp waarin hij omstandig inging
op de methodiek en de samenstelling bepleitte van
een leerboek: ‘Kort Begrip der Wiskundige Rekenkunde’. Vier jaar later, op het moment van verschijning van zijn antwoord in druk, was die wens al
achterhaald. In een toegevoegde noot maakte Van
Solingen met lof melding van het boek van Arnold
Bastiaan Strabbe, Eerste beginselen van de Arithmetica
of rekenkunst. De prijsvraag was bedoeld om ‘minvermogenden’ vertrouwd te maken met de wis-,
natuur- en tekenkunde. Van Solingen had zich van
die gedachte gedistancieerd en zag niets in de idee
om de hele bevolking hiermee vertrouwd te maken.453 Het boek van Strabbe kwam dan ook alleen
voor op de lijst van boeken van de Franse school in
Vlissingen, samen met Koopmans Reekeningen of Cijferboek (1717) van Adam van Lintz, evenals Strabbe
een Amsterdams rekenmeester. Misschien waren
deze boeken ook elders in Zeeland in gebruik maar
dan vermoedelijk alleen in Franse scholen. Op de
Nederduitse scholen bleef het rekenen een onderAdriaan van Solingen (Rijksmuseum, Amsterdam).
geschikte plaats innemen.

452 Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 61, 77-78, 178, 270, 369-370, 422-431; Versluys, Geschiedenis van de opvoeding en het
onderwijs, III, 271.
453 Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom, 196-198. Van Solingens antwoord werd gepubliceerd in de Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap,
XV, 1792, 1-204; over het boek van Strabbe: 120-121.
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5.10 Zingen
Zingen van psalmen
Het zingen van psalmen behoorde tot de verplichte lesstof op de Nederduitse scholen. In het concept van
de Zeeuwse schoolorde was aangegeven dat alleen de oudste leerlingen zingen zouden leren. Maar een
dergelijk onderscheid naar leeftijd was niet passend. Het leren van de psalmen was bedoeld voor het meezingen in de kerkdiensten waar alle schoolkinderen werden verwacht. Dat bouwde voort op de gewoonte
van voor de Reformatie. Zo was bij de aanstelling van Latijnse schoolmeesters te Middelburg in 1559 en
1569 overeengekomen dat zij, vergezeld van hun scholieren, de kerkelijke plechtigheden opluisterden met
zang, net zoals hun voorgangers. Na de Reformatie werd van de schooljeugd verwacht dat zij de psalmen
‘bequamelijck in der gemeijnten mogen helpen singen’, zoals de Zeeuwse schoolorde van 1583 stelde.454
Het zingen op de scholen werd vanaf het laatste kwart van de zestiende en in de eerste helft van de
zeventiende eeuw gebruik. In Brouwershaven moesten de schoolmeesters vanaf 1587 tenminste eenmaal
in de week met hun kinderen psalmen zingen. Elders liet de invoering op zich wachten, zoals in Grijpskerke waar het pas in 1604 werd ingevoerd. De verbinding met de kerkdiensten kreeg gestalte doordat
in veel plaatsen op school gezongen werd op de dag van het overhoren van de geleerde gebeden, catechismusvragen en Bijbelteksten. Vooral op het platteland van Zuid-Beveland werd aan deze gewoonte
vastgehouden, net zoals in Staats-Vlaanderen waar dit was voorgeschreven in het schoolreglement. In
andere delen van Zeeland werd gaandeweg ook op andere dagen gezongen totdat dit uiteindelijk in de
meeste scholen dagelijks het geval was. In Groede werd al in 1622 elke dag gezongen bij het uitgaan van
de school. In Veere was dat ook het geval, zowel aan het eind van de ochtend als het eind van de middag.
Later werd dit teruggebracht tot eenmaal per dag. Elders werd het zingen stap voor stap uitgebreid. In
1673 moest de schoolmeester van Nieuwerkerk met de kinderen twee of driemaal per week voor het uitgaan van de school een psalmvers zingen. In 1717 werd de keus gelaten om elke dag aan het eind van de
ochtend te zingen. In 1752 was dat niet langer een keus maar werd de schoolmeester aangeraden om elke
dag een psalmvers te zingen. Vijftien jaar later werd dat een plicht.455 In Brouwershaven werd in 1752
tweemaal per dag gezongen.
Gebruikelijk was dat de psalm of een deel ervan werd gezongen die de komende zondag in de kerkdienst aan de beurt was. Dit zal in ieder geval op zaterdag zijn geoefend. Daarnaast zullen doordeweeks
ook andere psalmen zijn geoefend. De schoolmeester zong of las de verzen voor waarna gezamenlijk
werden gezongen. Leerlingen, die in verband met het leren lezen, psalmboeken bij zich hadden, konden
daarvan gebruik maken. Het zingen bleef beperkt tot de psalmen. Alleen in Sint Maartensdijk worden
lofzangen genoemd. Daarmee werden die van Maria, Zacharias en Simeon bedoeld.456
In de achttiende eeuw werd zingen populair. Het werd een liefhebberij die graag gedeeld werd met
anderen. Bovendien gold het zingen als een aanbeveling. Bartholomeus van Tienen was in 1714 de eerste
in Veere die in zijn verzoekschrift om toelating als schoolmeester expliciet vermeldde dat hij ook school
wilde houden in het zingen van psalmen. In de tweede helft van de achttiende eeuw kreeg het zingen nog
meer aandacht, ook buiten de scholen. In de steden trad de overheid regulerend op. Het Goese stadsbestuur ging vergunningen afgeven voor het lesgeven in zingen aan ouderen. Voorzanger Wilhelmus van
Uijen was de eerste die in 1745 toestemming kreeg om les te geven. In Vlissingen bepaalden de scholar-

454 Bijlage 1 (art. 2). Luth, “Daer wert om ’t seerste uytgekreten …”, I, 79-81, 99; Piccardt, ‘De school en het onderwijs’, 153; Voegler, ‘Middelburgsch
Gymnasium. Eerste tijdvak’, 229, 245-247.
455 ZA, Retroacta Burgerlijke stand, inv.nr. 215c, Acta kerkenraad Grijpskerke (9.5.1604). GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nr. 4350
(Brouwershaven, 18.1.1587). Brouwershaven, 1752; Groede, 1622; Nieuwerkerk, 1673, 1717, 1752, 1767; Veere, 1598, 1612, 1752. Wiltens,
Kerkelyk Plakaat-boek, I, 479; II, 491.
456 Sint Maartensdijk, 1688. Exalto, ‘Alphabet, Bibel, Katechismus’, 73; De Planque, Valcooch’s Regel der Duytsche schoolmeesters, 52.
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chen in 1756 dat het schoolmeesters zonder toestemming niet was toegestaan om in hun huizen buiten
de school om onderwijs in het zingen van psalmen te geven, maar wel in de huizen van anderen.457
Zingen werd beschouwd als een vak dat iedere schoolmeester moest beheersen. Daarom werd het
onderdeel van het examen, zoals de Vlissingse scholarchen in 1771 besloten. Naast psalmen werden in
de tweede helft van de achttiende eeuw steeds vaker andere liederen gezongen waarbij het stichtelijke
karakter voorop stond. Niet-stichtelijke liedjes moesten uit school worden geweerd. De schoolmeester
van Dreischor kreeg in 1797 opdracht te waken tegen het gebruik van ‘onkuische en onnutte liedboeken’.
Daarentegen moest hij de liederen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen gebruiken of de bundel
van Jan van Eijk, predikant in Loosduinen: Liederen voor den landman.458
In tegenstelling tot de Nederduitse scholen behoorde het zingen op de Franse en Latijnse scholen niet
tot de verplichte lesstof. Aandacht voor psalmen en geestelijke liederen was er wel in een andere vorm.
Op de Franse school in Vlissingen werd tijdens het schoolwerk door de leerlingen een sonnet van de predikant Drelincourt opgezegd en om de andere dag een psalmvers. Muziek behoorde tot de extra vakken.
Hugo Lenaerts, die in 1611 als Frans schoolmeester in Veere solliciteerde, wees erop dat hij de jeugd ook in
de ‘musycque’ les kon geven. Jacob Cochefer, vanaf 1685 Frans schoolmeester in Cadzand, onderwees naast
lezen, schrijven en rekenen ook ‘la musique’. Pieter Morilyon leerde omstreeks 1716 op de Franse school
van Pierre Joly in Middelburg klavecimbel spelen. Jean Baptiste Caesuet, die in 1731 van het stadsbestuur
van Aardenburg toestemming kreeg een Franse school te starten, meldde ‘dat hij ook verstonde de musick
en klavercinbaal’.459
De interesse van schoolmeesters voor muziek blijkt ook uit hun bezit. Schoolmeester Christiaan Poperinganus in Zierikzee had in 1645 ‘musickboucken’ in huis. In het salet van het huis van de Franse schoolmeester Jean Fervaque, overleden in 1671, stond een klavecimbel. Bartoldus Renou, Nederduits en Frans
schoolmeester in Zierikzee, bezat in 1770 enkele muziekinstrumenten. In de Franse school van Johannes
Luijdens in Zierikzee stonden in 1751 een orgel en een klavecimbel. Ook lagen er enige fluiten. In het salet bij een van zijn opvolgers, Pierre Agron, stond in 1791 een ‘clavier’. Francois de Ridder, binnenvader
van het Burgerweeshuis in Zierikzee, had in 1785 een klavecimbel en muziekstukken. Ook de Zierikzeese
rector Adam Camphuysen had muziekinstrumenten in zijn bezit. Sommige echtgenotes deelden in deze
muzikale interesses. Johannes Engelaer, schoolmeester in Vlissingen, solliciteerde in 1638 naar de post van
schoolmeester bij de Hollandse gemeente in Londen. In zijn brief meldde hij niet zonder trots dat zijn
echtgenote, Neesken van de Putte, behalve in lezen en schrijven ook les kon geven in naaien, handwerken
en klavecimbel spelen.460

De nieuwe psalmberijming (1773)
In het derde kwart van de achttiende eeuw groeide de kritiek op de psalmberijming van Datheen. Het ouderwetse taalgebruik, de gebrekkige rijm en een aantal aanstootgevende passages werden breed uitgemeten. Er verschenen alternatieve berijmingen. Die van de arts en belastinggaarder Johannes Eusebius Voet
uit Dordrecht, verschenen in 1764, sprak velen aan, ook in Zeeland. In Vlissingen werden in 1768 en 1770
25 exemplaren van deze berijming als prijzen op de Nederduitse scholen uitgedeeld. De schoolmeesters
werd aanbevolen om de bekwaamste leerlingen, die deze boeken kregen, regelmatig psalm voor psalm
van buiten te laten leren. De bedoeling was de jeugd en daarmee ook hun ouders ‘op een zachte en onge-

457 ZA, Stad Veere, nr. 339 (25.8.1714). GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 29 (25.9.1745). GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930 (25.2.1756).
458 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930 (23.5.1771). Dreischor, 1797. Bosch, En nooit meer oude psalmen zingen, 251-256.
459 Vlissingen, Franse school, 1754. ZA, Stad Veere, nr. 350 (6.7.1611); Vrije van Sluis, inv.nr. 384. GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 7 (22.10.1731).
Post, Mij zal niets ontbreken, 19, 21. Aldaar wordt Jolij abusievelijk aangeduid als Solij.
460 GA Schouwen-Duiveland, Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 101/5 (P. Agron), 125/14 (B. Renou), 1851 en 3696 (Camphuysen), 3650 (Chr.
Poperinganus), 5002 (J. Fervaque), 5289 (J. Luijdens). Hessels (uitg.), Ecclesiae Londino – Batavae, 3b, 1777.

542

DE SCHOLEN SYN PLANTHOVEN VAN DE GEMEENTE

voelige wijze’ te laten wennen aan een meer geschikte psalmberijming.461
In 1773 kwam de nieuwe psalmberijming gereed, die in opdracht van de Staten-Generaal was vervaardigd. Al eerder, in 1727, was in de Waalse gemeenten een nieuwe psalmberijming tot stand gekomen, die
in jaren erna werd ingevoerd, bijvoorbeeld in Veere in 1730. De nieuwe berijming voor de Nederduitse gemeenten kwam op de scholen vanaf 1774 in gebruik, tegelijkertijd met de introductie in de kerkdiensten.
In Vlissingen kregen de schoolmeesters opdracht om uitsluitend de nieuwe psalmberijming te gebruiken.
Elders werd dat als vanzelfsprekend beschouwd. Om het gebruik te stimuleren werden psalmboekjes als
prijs uitgereikt, zoals in Sluis en Veere, om de nieuwe psalmen des ‘te gemakkelijker in de huisgezinnen in
te voeren’. Een andere reden was om ouders tegemoet te komen in de kosten van aankoop. Bij de invoering
in het Vlissingse weeshuis hield de ziekentrooster een toespraak tot de wezen in aanwezigheid van een
aantal regenten.462
Een belangrijke aanpassing was de wijze van zingen. Er werd niet-ritmisch in een laag tempo gezongen. Om enig ritme aan te brengen, werd de ‘korte zingtrant’ geïntroduceerd. Dat gebeurde door de eerste en laatste noot van elke regel nog steeds lang aan te houden maar de tussenliggende noten sneller te
zingen. Ook werd na iedere regel even gerust om gezamenlijk de volgende regel in te zetten. Daardoor
werd bevorderd dat in een hoger tempo dan vroeger – het werd met de helft bekort - werd gezongen. Deze
nieuwe zangwijze werd in Zeeland en Staats-Vlaanderen in de kerken in de periode 1776-1779 ingevoerd.
De schoolmeesters en schoolvrouwen kregen opdracht om op identieke wijze te zingen in hun scholen en
hetzelfde gold voor de weeshuizen. Bij examens door aspirant-schoolmeesters in Middelburg en elders
werd voortaan ook op de nieuwe manier gezongen.463
In Veere nam de stadsschoolmeester en voorzanger Pieter van der Jagt kort na de invoering van de ‘korte zingtrant’ het initiatief om met 21 armenkinderen van zijn school op zondagmiddag in de Kleine kerk,
voor en na de dienst, te zingen. Het stadsbestuur was er enthousiast over en beloonde elk armenkind, dat
daaraan deelnam, met een gulden. In 1780 schonken de scholarchen bovendien 24 psalmboekjes om die
in de stadsschool te laten gebruiken door de leerlingen. In Westkapelle kreeg de schoolmeester in 1776
opdracht om ’s avonds in zijn school kosteloos les te geven in het nieuwe zingen tegen vergoeding van
de gebruikte kaarsen. Juist hier rees fel verzet tegen het snellere tempo dat als oneerbiedig werd ervaren.
Ook elders, vooral in Walcheren, leverde de introductie van het nieuwe zingen onrust op doordat een deel
van de kerkgangers in tegenstelling tot de rest bleef vasthouden aan de oude manier. Dat leidde ertoe dat
het besluit tot invoering, zoals in Vlissingen en Westkapelle, werd ingetrokken. Van verzet in de scholen
tegen de nieuwe wijze van zingen en tegen de nieuwe psalmen was niets te bespeuren. Om er geen enkel
misverstand over te laten bestaan dat uitsluitend uit de nieuwe berijming en volgens de nieuwe zangwijze
mocht worden gezongen, werd dat hier en daar vastgelegd.464
Schoolmeesters waren begonnen om het leren van psalmen als extra vak aan te bieden aan de oudere
jeugd en volwassenen. Dat gebeurde buiten de gewone schooluren. In de periode dat er avondles werd
gegeven, vond het zangonderwijs na afloop daarvan, van zeven tot acht of half negen, plaats. In Bruinisse moest de schoolmeester aan liefhebbers de ‘sangkonst’ leren en werd er voor de inwoners ‘zingschool’
gehouden. Deskundigen zoals de Middelburgse regent en muziekkenner mr. Daniel Radermacher en de
stadsorganist Willem Lootens hadden die manier van oefenen aanbevolen. Voor de schoolmeesters be461 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930 (14.11.1768, 11.1770). Bosch, En nooit meer oude psalmen zingen, 89-99.
462 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2930 (18.10.1774), 4002 (30.11, 28.12.1774, 26.4.1775). ZA, Scholarchen Veere, Resoluties
(8.11.1774); Waalse gemeente te Veere, inv.nr. 2 (31.1.1730); Hervormde gemeente te Sluis, inv.nr. 13 (17, 24.11.1774). Knetsch, ‘Driemaal
is scheepsrecht’, 156-158.
463 ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (5.1.1776); Handschriftenverzameling, inv.nr. 924; Hervormde gemeente te Sluis, inv.nr. 13 (24.4.1777).
GA Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven, inv.nr. 8 (31.12.1778, 13.4.1779). ’s Gravezande, Vredegroet, VIII; Luth, ‘Psalmzingen’, 195.
464 ZA, Stad Veere, nr. 44 (27.1, 4.5.1776); Scholarchen Veere, Resoluties (11.6, 9.7.1776, 4.9.1780). GA Vlissingen, Kerkenraad Hervormde
gemeente te Vlissingen, nr. K 308 (24.5, 28.6, 12.7.1777). Baart, Westkapelle, 86-96; Van Iperen, Kerkelijke historie van het Psalmgezang, II,
456, 470-473; Wagenaar, ‘Walcheren in 1778’, 30-31.
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tekende het zangonderwijs een extra bijverdienste. Het tarief varieerde van vier tot twintig stuivers per
maand.465
Al die aandacht voor zingen door ouderen, was in het nadeel van het zingen op de scholen dat tegen
het eind van de achttiende eeuw steeds meer nagelaten werd. Misschien is dat de reden dat de inzenders
van de bekroonde antwoorden op de prijsvraag van het Zeeuws Genootschap niet of nauwelijks ingingen
op het zingen. Daarom werd een gedeelte uit een niet bekroond antwoord opgenomen. De onbekende
inzender pleitte daarin voor de invoering of verbetering van de ‘Toonkunst’. De door Duitsers en Zwitsers
bereikte resultaten door het op deskundige wijze geven van les in zingen werden tot voorbeeld gesteld.466

5.11 Geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde
Geschiedenis was op de Nederduitse scholen geen afzonderlijke vak, maar de leerlingen maakten er indirect kennis mee door de leesboeken. Populair was de Spiegel der Jeugt ofte een kort verhael der voornaemste
tyrannye ende barbarische wreetheden, welcke de Spangiaerden hier in Nederlandt bedreven hebben aen menigh duysent
menschen, gedurende de Nederlantsche oorloge en daer voren. Het was een voor kinderen aangepaste versie van
een werk van de Zutphense predikant Wilhelmus Baudartius. De bewerker was de predikant Johannes
Bouillet uit Warnsveld, wiens naam in de uitgaven werd verhaspeld tot Polliet. In dit schoolboek, voor het
eerst verschenen in 1614, houdt een vader met zijn zoon een samenspraak over de Tachtigjarige oorlog. De
gruweldaden van de Spaanse troepen worden er breed in uitgemeten. Het was gedrukt in romein en cursieve letters. Het boekje was een groot succes, werd herhaaldelijk herdrukt – onder andere in Middelburg
vanaf 1616 – en kwam in de Zeeuwse scholen in gebruik. Een Franse vertaling verscheen in 1616 bij Symon
Moulert in Middelburg onder de titel: Le miroir de jeunesse. De vertaler was de Waalse predikant Jeremie de
Pours te Middelburg.467
De Staten van Zeeland besloten op 8 juli 1662 de magistraten te verzoeken om de Spiegel der Jeugt op alle
scholen te laten gebruiken. Op die datum werd ook besloten om de Zeeuwse schoolorde opnieuw te publiceren omdat de daarin opgenomen regels onvoldoende werden nageleefd. Dat werd onder de aandacht
gebracht van de plaatselijke besturen samen met het boekje. De aanleiding tot de Opstand en de oorlog
tegen de Spaanse koning tot handhaving van de rechten van de gewesten en de vrije uitoefening van de
gereformeerde religie moesten via de schooljeugd in de collectieve herinnering worden vastgehecht. De
aanbeveling van de Staten miste zijn doel niet. De Middelburgse drukkers Jaques Fierens, Pieter Misson
en Pieter van Goethem verzochten ieder afzonderlijk een octrooi om het boekje met uitsluiting van anderen te mogen uitgeven. De Staten kwamen er niet uit of dit recht aan een van hen kon worden gegund
en daarom kregen Gecommitteerde Raden opdracht de drie te horen en zo mogelijk tot onderlinge overeenstemming te brengen. Het was ten slotte Johannes Misson, de drukker van de Staten, die het octrooi
kreeg met een looptijd van zeven jaar. In 1663 verscheen bij Misson de nieuwe druk van dit leesboek, met
aanvullingen tot en met 1656. Op een verzoek van Misson om de boekverkopers en schoolmeesters te gelasten om alle oude exemplaren binnen een nader te bepalen termijn buiten gebruik te stellen, waren Gecommitteerde Raden niet ingegaan. Wel waren ze bereid om de magistraten aan te schrijven zodat die de
schoolmeesters deze nieuwe uitgave konden aanbevelen, maar voor zover bekend ging die brief niet uit.
De drukkers Pieter van Goethem en Hendrick Smith kregen van Gecommitteerde Raden octrooi om een
soortgelijk boek uit te geven, dat de Spaanse wreedheden beschreef in Europa en elders. Het kwam ook
in 1663 uit onder de titel Compendiosus, Hispanicae, dominationis, arcanorum, index, ofte historische beschrijvinghe
465 Brouwershaven, 1752; Bruinisse, 1763; Zierikzee, 1773. GA Schouwen-Duiveland, Gemeente Bruinisse, inv.nr. 1 (30.6.1796). Kluiver,
‘Historische orgels in Zeeland, II, Walcheren’, 30. Zie voor de tarieven bijlage 5.
466 Van Hamelsveld, Zedelyke toestand, 212; Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 431-435.
467 Breen, ‘Gereformeerde populaire historiographie‘, 224-228; Van Deursen, ‘Willem Baudartius’, 13.
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van de Spaensche Tyrannische Regeeringe door de gansche Werelt. Het stond beter bekend onder de verkorte titel
Spiegel der Spaensche Tirannie en was samengesteld door J. Poers Jz., die gebruik had gemaakt van allerlei
publicaties.468 In tegenstelling tot de Spiegel der Jeugt was dit niet als een schoolboek aan te merken. Een al
eerder verschenen uitgave was dat wel. Het ging om de Spiegel voor de jeucht, daer in oude en jonghe konnen sien
de wreede tyrannijen en moordadigheden ghepleeght in meest alle de deelen vande wereldt door de Veerse predikant
Cornelis Beuckelaer en voor rekening van Johannes de Somer in Veere in 1664 gedrukt bij Jacob de Later
in Middelburg. Populair werd het niet want een herdruk bleef achterwege. Na de inval van de Fransen in
1672 verscheen de Nieuwe Spiegel der Jeugd, of Fransche Tyrannye. Daarin werden de Franse gruweldaden beschreven en zichtbaar gemaakt in prentjes. Het werd bij herhaling herdrukt, was eveneens gegoten in de
vorm van een samenspraak van een vader met zijn zoon en ook in Zeeuwse scholen in gebruik.469
Geschiedenisonderwijs op de Nederduitse en Franse scholen en dan in het bijzonder van het eigen
land kwam in de loop van de achttiende eeuw in de belangstelling. De vaderlandse historie was een exponent van een groeiend nationaal bewustzijn waaraan de scholen dienstbaar werden. Het was bovendien
ingekaderd in een religieus kader. Daarom werd in 1752 bij de introductie in Veere als doel vastgelegd:
‘opdat de Jeugt, daarin onderwesen, van jongs af Gods Wonderen leere kennen, en de verpligtinge aan
Godt voor het dierbaar genot van Vryheydt en Gods-dienst; en hun zoo de regte liefde en Trouwe voor hun
Vaderlandt en wettige overheydt al vroeg ingeboesemt worde’.470
De schoolboeken moesten die vaderlandsliefde vertolken en de rol van de Oranjes belichten. In 1753
besloten de scholarchen van Veere de Spaensche Tyrannie als verouderd af te keuren. Geschiedenisverhalen moest de Veerse jeugd voortaan lezen in: Korte Schets der Nederlandsche Historien, Waarin vertoond word de
Wonderen die de Heere aan de Nederlanden heeft bewezen onder het gezegend Bestuur der Princen van Oranje. De Korte
Schets, voor het eerst verschenen in 1750, was ‘zeer bekwaam […] om de jeugd tot kennis en liefde voor hun
vaderland en verplichting aan God voor de duur verkregen vrijheid en godsdienst in te boezemen’. Naast
de Korte Schets, die herhaaldelijk werd herdrukt, kwam de Vaderlandsche Historie Verkort en by vraagen en antwoorden voorgesteld in gebruik. Het verscheen in 1758 voor het eerst en was een samenvatting van het twintig delen tellende werk van de Amsterdamse historieschrijver Jan Wagenaar. Een andere bewerking van
Wagenaars boeken voor de jeugd verscheen in vier delen vanaf 1784 van de hand van Jona Willem te Water,
historieschrijver van Zeeland en hoogleraar in Middelburg. Het droeg als titel: De Vaderlandsche Historie van
den heere J. Wagenaar, verkort, En met leerzaame aanmerkingen, ten dienste der Nederlandsche Jeugd.471
De Veerse scholarchen benadrukten het belang van de vaderlandse geschiedenis door prijsboeken te
geven die daarover gingen. Zo werd vanaf 1780 het Kort Begrip der Nederlandsche geschiedenissen, tot gebruik van
Neêrlands Jeugd uitgereikt. Het was een vervolg op de Vaderlandsche Historie Verkort en eveneens opgezet in
vraag- en antwoordvorm. Om de jeugd nog eens extra te attenderen op het grote belang werd voorin dit
gedichtje geschreven:
‘Leer Vaderlandsche Jeugd in ’s Lands Historieblaên.
En zie, wat wondren God aan Nêerland heeft gedaan.
Was op in kundigheid, druk ’t spoor van goede zeden,
Zoo schat het Vaderland u eens als nutte leden!’ 472

468 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 517 (22.12.1662). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1662
(8.7, 7.9, 11.12).
469 Buijnsters en Buijnsters-Smets, Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken, 179-180; Versluys, Geschiedenis van de opvoeding en
het onderwijs, III, 51-52.
470 Veere, 1752. Huisman, Neerlands Israël, 61-84; Kloek, ‘Vaderland en letterkunde’, 246.
471 ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (11.4.1753, 14.2.1780). Te Water, Levens-bericht, 194-197.
472 ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (1.5.1780).
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De introductie van het vak kon op de volle instemming rekenen van H.J. Krom. In zijn antwoord op de
prijsvraag van het Zeeuws Genootschap voerde hij een pleidooi om geschiedenis op alle scholen in te voeren. Kinderen moesten daarin onderwijs krijgen ‘opdat eene waare zugt voor ’t welzyn van het Vaderland
in tedere harten wierde ingeplant’. Krom adviseerde om kinderen gedeelten uit het boekje van Wagenaar
vanaf het jaar 1555 uit hun hoofd te laten leren. Oudere leerlingen moesten lezen in het aangehaalde Kort
begrip der Nederlandsche Geschiedenissen en gedeelten daaruit terugvertellen. Ook het voorlezen en het stellen
van vragen door de schoolmeesters werd door Krom aanbevolen waardoor dit vak volgens hem ‘de aangenaamste bezigheid voor onze Vaderlandsche Jeugd in de Schoole zoude opleveren’. Kornelis van der Palm
liet het bij een aanbeveling van het schoolboekje van Wagenaar en deed er verder het zwijgen toe. Van
Voorst hield in zijn antwoord een soortgelijk pleidooi als Krom.473
Met de omwenteling van 1795 verdween de aandacht voor het Oranjehuis. In deze andere omstandigheden werd de historie opnieuw ingezet om de deugden van het voorgeslacht te belichten. In Middelburg
werd vaderlandse geschiedenis in 1796 als nieuw vak geïntroduceerd. Vlissingen volgde drie jaar later.
Schoolopziener Adriaan Uijttenhooven noteerde bij zijn rondgang langs de scholen op Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en Sint Philipsland in 1801 een aantal boekjes die kennis bijbrachten over geschiedenis. Het ging om de Historie van Huig de Groot, voor het eerst uitgegeven in 1784, en de Levensschetsen van
Nederlandsche mannen en vrouwen, vanaf 1791 uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Het
eerste was van de hand van Adriaan Loosjes Pz., het tweede van Loosjes en Martinus Nieuwenhuyzen,
secretaris van het Nut. Ten slotte was er van Hendrik Wester Schoolboek der geschiedenis onzes vaderlands uit
1801. Nauw daaraan verwant was De regten van den mensch en burger, en de pligten daaruit voortvloeijende. Het
was opgedragen aan de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en in 1795 verschenen. De vorm van een
samenspraak was nog steeds populair. In dit geval bevatte het boekje tien gesprekken tussen een vader en
zijn zoon.474
Middelburg was de plaats van uitgave van een jeugdboek over natuurkunde. Het was een vertaling
van het werk van de Engelse uitgever John Newbery uit 1761. Zeven jaar later verscheen Philosophie der tollen en ballen of het Newtoniaansche zamenstel van wysbegeerte. In het boek worden de kinderen ingewijd in de
vindingen van Isaac Newton door een clubje jonge onderzoekers onder leiding van Tom Telescope. In 1783
verscheen, eveneens in Middelburg, een herdruk.475 Of het ook in de scholen werd gebruikt, is onbekend.
Op de aangehaalde lijst van Uijttenhooven stonden wel andere natuurkundige boeken. In gebruik was De
Natuurkunde, geschreven door de Duitse predikant Ludwig Christoph Schmaling, en verschenen in 1798.
Andere boeken waren: De schoone natuur en de Heer der natuur. De winter en dezelfde uitgave maar dan over
De nazomer en de herfst. September, Oktober en November zijn drie herfstmaanden. Ze waren geschreven door J.H.
Nieuwold en eveneens kort tevoren verschenen.
Aardrijkskunde nam in de Nederduitse scholen een zeer bescheiden plaats in. In Veere kwam in 1780 in
gebruik het Schoolboek der wetenschappen (1774) waarin aandacht werd gegeven aan onder meer de geografie.
Meer aandacht kreeg het vak op de Franse scholen waar het in de tweede helft van de achttiende eeuw,
naast vaderlandse geschiedenis, tot de lesstof behoorde. Op de Franse school in Middelburg werden beide
vakken zaterdags gegeven. Aanvankelijk kregen alleen jongens daarin les. In Goes werd geografie in 1767
ook voor meisjes ingevoerd. De Franse kostscholen op het platteland bleven niet achter. Charles Louis
Herman te Groede gaf desgewenst ook geografie, geschiedenis en zelfs Latijn.476

473 Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 64-68, 293, 350.
474 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924. Vlissingen, 1799. NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 318. Helsloot m.m.v. Dodde,
Martinus Nieuwenhuyzen, 67-68.
475 Buijnsters, ‘Nederlandse kinderboeken uit de achttiende eeuw’, 187-189.
476 ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (29.4.1755, 14.2.1780); Vrije van Sluis, inv.nr. 62.1 (9.3.1758). Veere, Franse kostschoolhouder, 1755. GA
Goes, Stad Goes, inv.nr. 34 (14.11.1767). Middelburg, Franse school, 1764.
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Ook op de Franse school in Vlissingen vonden aan het eind van de achttiende eeuw de nieuwe vakken
een plaats. Voor de vaderlandse geschiedenis was dat l’Abrégé de l’Histoire de la Patrie met daarnaast het tweetalige Romens Op- en Ondergang van Pierre Marin en het Kort Begrip Der Algemeene Geschiedenis van de Duitse
historicus Johann Matthias Schröckh. Voor aardrijkskunde waren de Nouvel Atlas des Enfants en Eléments de
géographie door C. Bourdon in gebruik. Misschien is daarbij gebruik gemaakt van wandkaarten. Natuurkunde kwam aan de orde in l’Abrégé de toutes les sciences van de Duitse hoogleraar Johann Heinrich Samuel
Formey. Dat laatste boek werd, evenals l’Abrégé de l’Histoire de la Patrie en de Nouvel Atlas des Enfants, als prijs
gegeven door de Veerse scholarchen. Dat Franse schoolmeesters zich in toenemende mate voor de natuur
interesseerden, blijkt uit het feit dat Pierre Agron, werkzaam in Zierikzee in 1780-1791, in zijn salet een
‘glaaze kasje met insecten’ had.477
Krom had in de Verhandelingen van het Zeeuws Genootschap een uitvoerig pleidooi gehouden voor
het doceren van natuur-, sterren- en wiskunde. Dat moest geschieden op de door hem gesuggereerde
‘Kunst-Schoolen’, die een voortrekkersrol moesten gaan vervullen. Die vakken waren belangrijk voor degenen die later kozen voor de zeevaart. Aansluitend kon ook de stuurmanskunst onderdeel zijn van het
curriculum van deze scholen. Kroms interesse in deze zaken – hij doceerde bij het Natuurkundig gezelschap in Middelburg – was aan dit lange pleidooi niet vreemd. Hij excuseerde zich met deze woorden:
‘Vergeef my, Leezer! […] Juist komende aan een myner begunstigde liefhebberyen, bemerk ik, dat ik ongevoelig in zekere langwyligheid verval, terwyl myn geest zich mogelyk wat te hoog boven het laage Schoolstof verheft.- Wij zullen straks van den hemel tot de aarde wederkeeren’. Ook Van Voorst bepleitte deze
vakken waarbij hij alleen de sterrenkunde expliciet noemde. Hij suggereerde in dat verband het maken
van wandelingen van de schoolmeester met zijn leerlingen om hen zo attent te maken op de beginselen
van de natuur. Navolging vonden deze pleidooien niet of nauwelijks. Eerst in de schoolwet van 1857 werd
‘kennis der natuur’ een verplicht vak op de lagere school, samen met geschiedenis, aardrijkskunde, vormleer (meetkunde) en zingen. Daarvoor waren ze facultatief.478

5.12 Handwerken
Meisjes kregen les in handwerken. Vaak leerden zij in de zeventiende eeuw ‘spellewercken’ of kantklossen. In de steden werd dit vak veelal gegeven op Franse scholen. Vooral Franse schoolvrouwen hadden
zich daarin gespecialiseerd. Zowel in de steden als op het platteland was het soms de echtgenote van de
Nederduitse schoolmeester die de meisjes hierin onderwees. Aangevuld met naaien, breien en borduren
werden de meisjes nuttig bezig gehouden. Deze vaardigheden kwamen hun van pas als toekomstige echtgenote of, als ze ongehuwd bleven, om zich daarmee een inkomen te verschaffen. Beschikte de echtgenote van de schoolmeester over zulke vaardigheden, dan gold dat als een aanbeveling bij de benoeming.
Franchoys van Geelberghe, schoolmeester in Middelburg, solliciteerde in 1601 met succes in Poortvliet. In
zijn verzoekschrift aan het dorpsbestuur had hij erop gewezen dat zijn vrouw de meisjes kon leren handwerken. Daarentegen gold de afwezigheid als een nadeel. De magistraat van Sint Annaland verzette zich
daarom in 1642 tegen de benoeming van een ongehuwde jongeman. Zij gaven de voorkeur aan iemand
‘die een vrouwe hadde bequaem om meijskens te leeren’.479
De opkomst van naai- en breischolen in de tweede helft van de zeventiende eeuw werd een gespecialiseerde vorm van meisjesonderwijs (zie paragraaf 1). In de weeshuizen leerden weesmeisjes naaien, breien
en borduren. Op de Franse scholen bleef handwerken onderdeel van het onderwijs. Daarvoor schakelden
477 Vlissingen, Franse school, 1794, 1798; ‘Leerorde’ Franse school, 1797; Franse en Nederduitse kostschool, 1800. ZA, Scholarchen Veere,
Resoluties (18.12.1771, 29.1.1779, 6.11.1780, 15.4.1785, e.v.). GA Schouwen-Duiveland, Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 101/5.
478 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 150; Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 129-147, 371-372.
479 Scherpenisse, 1650. ZA, Rekenkamer van Zeeland, inv.nr. 29871; Heerlijkheid Sint Annaland, inv.nr. 1 (27.7.1642).

5 HET ONDERWIJS

547

de Franse schoolmeesters hun echtgenotes in. De vrouw van Philips del Prez, Frans schoolmeester in Middelburg en Vlissingen, had als extra kwaliteit dat ze ‘zeer fraey is in alle hantwercken ende rariteyten’
(1610). Janneken Smijters, dochter van de Franse schoolmeester Antoine Smijters uit Amsterdam en gehuwd met Hugo (Lenaerts) Cole, Frans schoolmeester in onder andere Zierikzee en Middelburg, gaf de
meisjes les ‘in alderleye schoone ende konstighe handtwercken’ (1611).480
Ook in de achttiende eeuw bleef het handwerkonderwijs een van de vakken op de Franse scholen. In
1721 besloot het stadsbestuur van Hulst dat de nieuwe Franse schoolmeester voorzien moest zijn van een
echtgenote die de meisjes kon leren naaien, breien en andere handwerken. De man die benoemd werd,
Pierre Derbaud uit Amsterdam, had de magistraat verzekerd dat zijn vrouw voldeed aan het gewenste
en dat zijn dochter haar kon assisteren. Een van Derbauds voorgangers, Francois Chalus de la Motte uit
Utrecht, benoemd in 1707, had geen echtgenote maar wel twee dochters die hun vader ter zijde konden
staan. In Zierikzee liet de in 1731 tot Frans en Nederduits schoolmeester benoemde Johannes Luijdens zich
assisteren door zijn zuster. Zij gaf les in handwerken en beheerste Frans en cijferen. Martha en Magdalena
Pellet, dochters van de Waalse predikant van Groede, wilden een Nederduitse en Franse kostschool voor
meisjes beginnen. Door studie hadden zij zich toegelegd op het Frans, Nederlands en handwerken. Hun
eerste poging in Aardenburg was weinig succesvol. Daarom gingen ze in 1743 in Goes verder. De dames
legden in hun verzoekschrift om toelating niet alleen de nadruk op hun kennis van het Frans maar ook
op het feit dat zij zich geoefend hadden in ‘alderleij handwerken als linnennaeijen, borduuren, het leggen
van fraije stoffen en breijen’.481
Merk- en stoflappen zijn de getuigen
van het handwerkonderwijs dat Zeeuwse
meisjes hebben ontvangen. Het zijn stukken linnen, katoen of wollen mousseline
(fijn neteldoek) waarop met garens van zijde, linnen, wol of katoen een of meer alfabetten werden geborduurd in een kruissteek of ook wel in een stersteek. Dat werd
vaak gevolgd door het borduren van een
rij met cijfers en de naam van de maakster,
eventueel de leeftijd, de geboortedatum en
het jaar waarin de lap werd gemaakt. Een
volgende stap werd gevormd door merklappen met huizen, planten, dieren, bomen en
versieringen. Poorten en wapens van Zeeland en van de eigen stad waren volgende
oefeningen. Zo werd het stoppen geleerd,
een vaardigheid die werd ingezet om scheuren, gaten en slijtage in kleding en textiel te
Merklap vervaardigd door Barbara Haringman in 1771
(Historisch Museum De Bevelanden, Goes).
herstellen. Veel moeders leerden hun dochters de eerste beginselen waarna zij lessen
volgden bij een particuliere naaimatres of een Franse schoolvrouw. Een voorbeeld daarvan is Elizabeth
Bekker uit Vlissingen, later bekend als Betje Wolff. Nadat haar moeder haar had ingewijd in het breien,

480 ZA, Stad Veere, inv.nrs. 350 (Rekest Hugo Lenaerts, 6.7.1611), 351 (Rekest Philips des Prez, [1610]).
481 GA Hulst, Stad Hulst, nr. 4 (14.3.1721), 532p (10.9.1707, 9.4.1721). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 18 (15.2-10.10.1731). GA
Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 9 (14.12.1741). GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 28 (25.5.1743), 349.
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volgde zij, evenals haar oudere zus, naai- en breilessen bij Esther Ducrocq, de echtgenote van de Franse schoolmeester Pierre Joly. De merk- en stoplappen – van Middelburgse meisjes bleven bijna honderd
exemplaren uit de achttiende eeuw bewaard – tonen hun vakbekwaamheid en die van hun leraressen.482

5.13 Frans en andere vakken op de Franse scholen
Kinderen, die de Franse school bezochten, werden van meet af aan vertrouwd gemaakt met het Frans,
zowel in het spreken, lezen als schrijven. Op de scholen werd Frans gesproken om de kinderen de taal zo
goed mogelijk aan te leren. Alleen voor de beginnelingen werd nog een uitzondering gemaakt. Zo mocht
op de Franse school in Vlissingen in het eerste halfjaar nog Nederlands gesproken worden, daarna niet
meer. De spelling, een correcte uitspraak en het vervoegen en verbuigen van de werkwoorden waren de
belangrijkste aspecten die aandacht kregen. Frans op de Franse scholen was vanzelfsprekend, maar niet
het belangrijkste. De groei van deze scholen in de tweede helft van de zestiende en het eerste kwart van
de zeventiende eeuw was te danken aan het brede vakkenpakket. Naast lezen en schrijven in het Frans
leerden de scholieren rekenen, cijferen en boekhouden. Daarom worden deze scholen in de literatuur ook
wel aangeduid als handelsscholen.483 Die benaming doet geen recht aan de bestemming van de scholieren. Zij vonden hun loopbaan niet alleen in de handel maar ook in administratieve functies. In de achttiende eeuw ontwikkelden de Franse scholen zich tot onderwijsinstituten met een breed vakkenpakket.
De schoolkinderen waren vaak uit de hogere kringen afkomstig en daarom behoorde het bijbrengen van
goede manieren en gewoonten ook tot het lesprogramma.484 Vooral op de meisjesscholen kreeg dat veel
aandacht als bagage voor de toekomst. Deze scholen hadden ook kostleerlingen: kinderen die van elders
afkomstig waren en behalve les ook kost en inwoning genoten. Op de Franse scholen in Zeeland werden,
afgezien van kleine verschillen, dezelfde vakken gegeven. Op de kostschool voor jongens in Middelburg
werd volgens het reglement van 1764 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag les gegeven in de Franse taal, schrijven en cijferen. Op zaterdag werd les gegeven in geografie en vaderlandse geschiedenis. Op
woensdag werd gecatechiseerd en de Bijbelse geschiedenis behandeld. Deze lessen werden van tijd tot tijd
bijgewoond door de Waalse predikanten.
Hetzelfde lesrooster werd ook gehanteerd in de gemengde Franse kostschool in Vlissingen. De onderwijsvakken waren daar vanaf 1780: Franse taal, schrijven, rekenen, boekhouden, geografie, Bijbelse
en Vaderlandse geschiedenis, godsdienst en ‘alle goede zeeden’. In Zierikzee gaf de in 1758 aangestelde
Franse schoolmeester Daniel Henri Jenoteau zijn kostleerlingen les in ‘het zuiver spreken der Fransche en
Hollandsche talen, lezen, schryven, cyfferen, meet- en aardrijkskunde, historiën, zingen, boekhouden, en
wat meer in een goede opvoeding verëischt wordt’. In Veere kregen de jongens les in de Franse taal, schrijven, cijferen en geografie. De meisjes ontvingen onderwijs in dezelfde vakken behalve geografie. In plaats
daarvan kregen zij handwerken. Ook moesten de Franse schoolmeester en zijn vrouw hun leerlingen ‘alle
goede zeden en een opvoedinge conform ijders stant en fatsoen’ bijbrengen. Als extra vakken werden muziek, tekenen, dansen en schermen beschouwd waarvoor moest worden bijbetaald, zoals in Vlissingen, en
die als regel door externe docenten werden gegeven. Ook aardrijkskunde, wiskunde of boekhouden konden als supplement worden beschouwd, die de schoolmeester zelf gaf, maar waarvoor hij extra betaald
werd, zoals op de Franse school in Goes. Ook op een plattelandsschool als die van Jean Louis Jouvinelle in
Oostburg werd een breed pakket gedoceerd: lezen, schrijven, rekenen, Bijbelse historie, gronden van de
gereformeerde godsdienst, geografie, beginselen van de Vaderlandse historie en psalmzingen. Engels kon
482 Ghijsen, Betje Wolff, 3; Ghijsen, Dapper vrouwenleven, 8-9; De Jonge-Everaert, “Door mijn gedaen”, 9-34; Visser en Van de Garde, Oefenstof.
Merklappen en andere vrouwelijke handwerken, 18-34, 126-141.
483 Dodde, ‘Franse scholen’, 36; Dodde en Esseboom, ‘Instruction and Education in French Schools’, 47-48.
484 Frijhoff, ‘Verfransing? Franse taal en Nederlandse cultuur tot in de revolutietijd’, 603-604.
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als extra vak worden geleerd op de Franse kostschool van Johan Daniel Muller in Domburg.485
Op gemengde Franse scholen kregen, zoals in Veere, de meisjes ’s morgens les van de meester. ’s Middags gaf zijn echtgenote onderwijs in handwerken en goede manieren. Op die manier kon de echtgenote
zich in de ochtend ontfermen over de huishouding, in het bijzonder met het oog op de kostleerlingen.
Op Franse meisjesscholen verschilde het lesprogramma niet of nauwelijks van die op de gemengde scholen. Op die in Goes kregen de leerlingen ‘een fatzoenlijke opvoedinge’, zoals het reglement van 1767 het
uitdrukte. Ze kregen godsdienstonderwijs, Frans, geografie en allerlei handwerken zoals borduren. Voor
sommige vakken werden andere docenten ingeschakeld. Op de Franse school voor meisjes in Zierikzee
kreeg de schrijf- en rekenmeester van elke leerling drie gulden per kwartaal. In Vlissingen werd les gegeven op de klavecimbel, in tekenen en godsdienst. Schrijven, cijferen, geografie en dansen werden als extra
vakken apart gegeven waarvoor extra moest worden betaald. Op de Franse meisjesschool in Vlissingen
was het zo geregeld dat hoe meer leerlingen deelnamen aan de lessen schrijven en cijferen, hoe lager het
tarief was. Daardoor varieerde dat van zes gulden per maand bij minder dan zes leerlingen tot twee schellingen (zestig cent) bij dertien of meer scholieren.486
De in Zeeland gebruikte leerboeken weken niet af van wat elders gebruikt werd, zo blijkt uit fragmentarische gegevens. Franse schoolboeken zoals de Vocabulaire van Noël de Barlemont (Barlamont) –
vermoedelijk gaat het om diens Ghemeyne spraken oft tsamencoutinghen, met een Vocabulaire - en Conjugaisons
Flamen-Françoises van Gabriel Meurier waren, met andere, op het eind van de zestiende eeuw in gebruik te
Middelburg. Bewerkingen van het boek van De Barlemont verschenen in Vlissingen in 1613 en te Middelburg in 1631. Ook Peeter Heyns was vertegenwoordigd met zijn Cort onderwijs van de acht deelen der Fransoischer talen, voor het eerst verschenen in 1571. Als Franse leerboeken waren die van Pierre Marin ook in Zeeland in de achttiende eeuw zeer populair. Het ging vooral om zijn Méthode familière voor beginners, bekend
als de Kleine Marin, de Nouvelle méthode, die uitgebreider was en daarom bekend staat als de Grote Marin
en de Nouvelle grammaire françoise, bestemd voor de gevorderde lezers. Van de Méthode familière verscheen
een editie in Zierikzee in 1795 bij Abraham de Vos Jz. Het succes van Marins lesboeken was vooral te danken aan de presentatie van de stof in vragen en antwoorden en korte dialogen. Daarnaast gaven de leerboeken allerlei nuttige informatie, zoals over de geschiedenis van de Republiek. Een neveneffect was dat deze
schoolboeken de assimilatie van de kinderen van Franse vluchtelingen bevorderden en vaderlandsliefde
aankweekten. Daarnaast was ook het al eerder genoemde Romens op- en ondergang van Marin in gebruik als
vertaalboek. De boeken van Marin verschenen vanaf 1692 en werden herhaaldelijk herdrukt. Daarnaast
was in de tweede helft van de achttiende eeuw een vaak gebruikt leerboek dat van Pierre Restaut, Abrégé des
principes de la grammaire françoise. De Franse schoolmeester Pierre François Perrenoud in Middelburg speelde in op het steeds bredere aanbod van schoolboeken met zijn Leçons et traits instructifs, a l ‘usage de la jeunesse:
contenant un recueil d‘anecdotes curieuses & amusantes de plusiers grands monarques & autres personnes illustres, avec
quelques jolies pieces de poesie, dat in zijn woonplaats, vermoedelijk in 1790, verscheen.487
Uit de kritiek op de resultaten van het Franse onderwijs wordt duidelijk dat er heel wat aan te merken
was. H.J. Krom was er de woordvoerder van. Scherp hekelde hij de kwaliteit en methodiek. Vooral in gesprekken met Franstaligen, die hun taal vlug spraken, kwam naar voren dat de resultaten van het onderwijs slecht waren. Krom kon zijn afschuw niet verbergen: ‘En zulk een inderdaad kan niet anders dan ‘er
485 NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 298 (Brief Stad Goes, 25.5.1799). ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924; Scholarchen
Veere, Resoluties (29.4.1755). Vlissingen, Franse school, 1754, 1780, 1793, 1794, 1798; Veere, Franse school, 1755; Middelburg, Franse
school, 1764; Goes, Franse (kost)school, 1656, 1780. Middelburgsche Courant, 7.10.1758, advertentie Jenoteau; 28.9.1784, advertentie
Jouvinelle. Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 49-50. Zie bijlage 8.
486 ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (12.1.1756). GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 34 (14.11.1767). GA Schouwen-Duiveland,
Handschriftenverzameling, nr. 131. GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2939. Vlissingen, Franse meisjesschool, 1769, 1780, 1798.
487 Zie bijlage 8. De Clercq, ‘Gabriel Meurier’, 30; Loonen, ‘’Is die P. Marin onsterfelijk?’; Loonen, ‘Marin als maat voor de Franse les’; Riemens,
Esquisse historiques, 223, 232, 241-242; Ruisendaal (ed.), Peeter Heyns Cort onderwijs van de acht deelen der Fransoischer talen; Van StrienChardonneau en Kok-Escalle, ‘Van Parival tot Baudet’.
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by zich zelven walgen, als hy somtyds eenen hedendaagschen Petit-maitre of eene Coquette, die ‘er zich vry
wat airs op geven, dat zy eenen geruimen tyd het Fransche school hebben gefrequenteerd, met ruim zo
veel blyken van onbeschaamdheid en verwaandheid, als van onkunde, de misselykste brabbeltaal hoort
uitstooten’. Of er iets met de kritiek is gedaan, moet worden betwijfeld. Voor een deel bracht Krom zaken
naar voren die al waren ingevoerd en van een ander deel, zoals het pleidooi om met leerlingen buiten de
school ontspanning te zoeken met educatieve elementen, is niet te bespeuren dat ze ingang vonden.488

5.14 Latijn, Grieks en andere vakken op de Latijnse scholen
Latijn en Grieks
De Latijnse taal vormde het portaal naar de wijsheid van de klassieke Griekse en Romeinse schrijvers uit
de Oudheid. Latijn was onmisbaar voor hen die gingen studeren aan een van de hogescholen omdat in
die taal werd gedoceerd. Kennis van het Latijn betekende die taal te kunnen lezen, spreken en schrijven.
Daarnaast werd ook Grieks gedoceerd maar het doel daarvan bleef beperkt tot het kunnen lezen. Het leren
van de grammatica van het Latijn, het uit het hoofd leren van woorden, het oefenen van het geleerde aan
de hand van literatuur in een oplopende moeilijkheidsgraad, het spreken en schrijven in het Latijn en
de kennismaking met de klassieken had ook een sterk vormende werking. De oriëntatie op de klassieke
schrijvers was in het begin van de zestiende eeuw ingezet door het humanisme. Deze op vernieuwing gerichte stroming onder geleerden, waarvan Erasmus de bekendste was, liet zich inspireren door de cultuur
van het oude Griekenland en Rome.489
Als voorbeeld voor het lesprogramma kan dat van de Latijnse school in Goes dienen, dat was opgenomen in het reglement van 1655. De school bestond uit zes klassen.490 De beginnende leerlingen werden in de laagste of zesde klas ingewijd in de grammatica door zich de verbuigingen, vervoegingen en
woordsoorten eigen te maken. Ook leerden ze korte zinnen in het Latijn en vervolgens de beginselen van
de Latijnse spraakkunst. Latijnse woorden leerden ze uit de Nomenclator van Hadrianus Junius en de Janua
Linguarum reserata (De ontsloten poort van de talen) van Comenius. In een Nomenclator waren de woorden niet
alfabetisch maar naar onderwerp gerangschikt. Junius was rector van de Latijnse school en stadsgeneesheer in Haarlem, later was hij als stadsdokter in Middelburg werkzaam. Zijn Nomenclator, voor het eerst
uitgekomen in 1567, gaf van elk trefwoord de equivalenten in zes talen. Johann Amos Komenský of Comenius was een theoloog, afkomstig uit Tsjechië. Hij nam in zijn Janua duizend zinnen op die betrekking
hadden op het dagelijkse leven en die gerangschikt waren naar onderwerp met een oplopende moeilijkheidsgraad.
Het lezen en spreken van Latijn werd in de zesde klas aangeleerd met behulp van de Colloquia (Dialogen) van Mathurin Cordier of Corderius. Hij gaf les in Parijs aan onder meer Calvijn die hem later wist over
te halen om naar Genève te komen om daar te doceren. De samenspraken sloten nauw aan bij de leefwereld van de leerlingen. Daarna volgden de Disticha Catonis, een verzameling zedespreuken, opgesteld aan
het eind van de Oudheid en toegeschreven aan de Romeinse auteur Dionysius Cato. Het werk bestond uit
vier delen en was vanaf de middeleeuwen in gebruik.491 Een distichon is een vers van twee regels die een
zin vormen. Als literatuur werden de vier Evangelieën in de vijfde klas en de Handelingen van de apostelen in de vierde klas gebruikt, waaruit hardop werd voorgelezen. In de vierde klas maakten de scholieren
kennis met klassieke schrijvers: Ovidius en Terentius, vervolgens in de derde klas Vergilius, opnieuw Terentius en Sallustius. In de tweede klas lazen ze op school weer uit Ovidius en Sallustius en thuis Florus
488
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490
491

Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 164-172.
Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 13-15; Stellwag, De waarde der klassieke vorming, 48.
Buijs, ‘De Goese Latijnse school’, 25-27, 32; Fortgens, ‘De Latijnse school te Goes’, 8-9; Römer, ‘De Latijnsche School te Goes’, 107-111.
De Ridder-Symoens, ‘Steden en hun onderwijs’, 209.
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en Curtius. In de eerste of hoogste klas werden Vergilius en Horatius gelezen en de tragedies van Seneca.
Van Cicero werden brieven en redevoeringen geanalyseerd. De Latina Grammatica van Gerardus Joannes
Vossius, rector in Dordrecht en later hoogleraar, werd deel voor deel uit het hoofd geleerd. In de hoogste
klas werden logica en retorica gedoceerd en kwamen de Colloquia van Erasmus aan de orde.
Net zoals Frans op de Franse scholen was Latijn de verplichte spreektaal op de Latijnse school, met
uitzondering van de jongste leerlingen. Wie toch Nederlands sprak, moest een boete betalen, net zoals
laatkomers. Eenmaal per jaar werd die pot door de leerlingen verteerd. Dagelijks werd huiswerk opgegeven: grammatica en woorden leren, thema’s maken en in de hoogste klassen verzen. Een leerling moest in
het Latijn kunnen schrijven en dichten. Behalve de avonduren waren ook de vrije woensdag- en zaterdagmiddag bestemd voor het maken van thema’s. De rector gaf op dinsdag een spreekwoord of gezegde op.
Dat diende als titel voor een te schrijven verhandeling die op zaterdagmorgen moest worden ingeleverd.
Die morgen werd gebruikt om de leerstof van de afgelopen week te herhalen en voor een uur catechisatie,
van tien tot elf.
Grieks werd beschouwd als een aanvullend vak, dat vooral voor aspirant-theologen van belang was.
Bovendien bood het de mogelijkheid de klassieke Griekse wijsgeren te lezen. In Goes werd vanaf de derde
klas Grieks geleerd. Ook voor deze taal was een grammatica van Vossius in gebruik. Voor het lezen werden
gebruikt het Nieuwe Testament, de Fabels van Aesopus en de Ilias. In de hoogste klassen werd ook filosofie onderwezen. Die viel uiteen in logica, retorica en fysica. Tijdens de lessen logica leerden de scholieren
hoe een betoog op de juiste wijze moest worden opgebouwd. De retorica had als doel om te leren hoe zij
dat op een fraaie en gestileerde manier konden doen. Voor logica was het leerboek van de Leidse hoogleraar Franco Burgersdijck in gebruik dat een bewerking was van een boek van de Duitser Bartholomäus
Keckermann en voor retorica dat van Vossius. Van Burgersdijck was in Goes ook een boek over natuur- en
sterrenkunde in gebruik.
Het onderwijs aan de overige Latijnse scholen in Zeeland was in grote lijnen hetzelfde. De presentatie
van de stof en veel schoolboeken bleven in de zeventiende en achttiende eeuw identiek. Werden er andere boeken gebruikt, dan waren die van vergelijkbare schrijvers terwijl sommige schoolboeken in andere
klassen behandeld werden. De methodiek bleef echter omslachtig en de snelheid gering. Aan de hand van
het lesrooster berekende Voegler voor de Latijnse school in Middelburg dat in 1629 in de hoogste klas per
uur niet meer dan drie à vier regels uit de Satiren van Horatius werden vertaald. In de een na laagste klas
lag het tempo van het lezen van Vergilius op acht regels per uur.
Grieks bleef in de achttiende eeuw weliswaar een schoolvak maar het werd alleen in de hoogste klassen gedoceerd. De grammatica kreeg weinig aandacht omdat het onderwijs nog steeds gericht was op het
leren lezen. Vooral bij degenen die geen theologie gingen studeren, was Grieks weinig populair. Vanaf het
eind van de zeventiende eeuw probeerden ouders ontheffing van dit vak te krijgen voor hun kinderen.
De curatoren in Middelburg namen het vak zo veel mogelijk in bescherming. In het schoolreglement van
1771 werd bovendien bepaald dat het al vanaf de vierde klas zou worden gedoceerd. Het Hebreeuws, dat
nog voorkwam in het Goese reglement van 1655, was in Middelburg en elders al verdwenen. Wie zich die
taal toch eigen wilde maken voor de toekomstige studie van de theologie moest dat buiten de school om
doen. Dat deed bijvoorbeeld Cornelis van Bijnkershoek, leerling van de Latijnse school in Middelburg,
1684-1689. Dit gold ook voor de wiskunde waarvoor hij les kreeg van een particuliere leermeester. Later
verwisselde hij de theologiestudie voor rechten waarin hij een beroemd geleerde werd.492
In het buurgewest gold de Hollandse schoolorde van 1625 waarin het Latijnse onderwijs was geregeld
en die in de aansluitende periode de inhoud bleef bepalen. Zeeland kende een dergelijke gewestelijke

492 Fortgens, ‘De Latijnse school te Vlissingen’, 52; Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 381-385, 416-417, 419, 449,
456; Star Numan, Cornelis van Bynkershoek, 28.
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regeling niet, maar in de praktijk sloten de lokale schoolprogramma’s bij die van Holland aan. Wel zijn
hier en daar afwijkingen ten aanzien van de leerboeken, maar dat gold niet voor de belangrijkste. In de
rest van de Republiek hadden de Latijnse scholen in grote lijnen een identieke opzet met dezelfde doelstellingen.493
De methodiek van de lessen Latijn stimuleerde de leerlingen om aantekeningen te maken van citaten
die het waard waren om te onthouden en die later van pas zouden kunnen komen. Het beste voorbeeld
daarvan is het aantekenboek van Isaac Beeckman (1588-1637) dat hij als leerling van de Latijnse school in
Veere aanlegde. Hij begon deze ‘Loci communes’ met het noteren van citaten uit klassieke schrijvers. In
zijn studietijd in Leiden legde hij daarin ook natuurwetenschappelijke beschouwingen vast. Beeckman
wordt gezien als degene die René Descartes op het spoor zette van de mechanistische natuurwetenschap.494
Zeeuwse rectoren waren actief op publicistisch terrein waaronder schoolboeken. Zo publiceerde Jacobus Gruterus, rector in Middelburg van 1585-1607, onder meer Latijnse en Griekse Carmina.495 Van de hand
van rector Zacharias Boddingius uit Goes verscheen in 1680 een leerboekje met als titel Progymnasmata
praeparantia ad eloquentiam romanam, dat hij in zijn eigen school gebruikte.496 Rector Mattheus Gargon in
Vlissingen vertaalde werken van Boëthius (1703 en 1722) en van Minucius Felix (1712). De Vlissingse conrector Andreas van der Wiele schreef Epigrammatica Sacra, gedrukt in Leiden in 1694. Johannes Christophorus
Struchtmeyer, conrector in Middelburg in 1725-1726 en later hoogleraar in Harderwijk, kreeg bekendheid
met zijn Rudimenta Linguae Graecae, een bewerking van het leerboek van de Goudse rector Johannes Verwey. Het werd in veel Latijnse scholen gebruikt voor het Grieks. Didericus van Cruysselbergen, rector in
Vlissingen, liet in Leiden in 1755 uitgeven: Christiani Schoetgenii novum Lexicon Graeco-Latinum in N.T. 497 Twee
eigen Latijnse schoolboeken werden in Middelburg gebruikt. Ze verschenen in 1757 tijdens het rectoraat
van Wilhelm Otto Reitz. Middelburg volgde hierin andere Latijnse scholen na zoals die in Rotterdam en
Amsterdam.498

Geschiedenis, aardrijkskunde en schrijven
In de achttiende eeuw is sprake van verdieping van de lesstof. Dat gebeurde door meer aandacht te schenken aan geschiedenis en aardrijkskunde maar wel steeds nauw gelieerd aan de klassieken. In Middelburg
en Vlissingen werd voor de geografie gebruik gemaakt van de Tabulae van Claudius Ptolemaeus. In Middelburg werd in 1771 literatuur over de geschiedenis en aardrijkskunde van de Oudheid en van de Romeinen op de boekenlijst geplaatst, terwijl ook de fabelkunde aandacht kreeg. Er werd meer tijd uitgetrokken
voor het lezen en daarvoor kwamen andere auteurs op de boekenlijsten, zoals Julius Caesar. Die auteur
was al een halve eeuw eerder te vinden in de Latijnse school te Vlissingen. Daar en in Middelburg kreeg
het grondig leren van de grammatica meer aandacht. Ten slotte werd naast het hoofdelijk onderwijs ook
het frontaal lesgeven in beperkte mate ingevoerd, als dat functioneel was. Dit alles was uitgewerkt in een
nieuw reglement dat een gedetailleerd lesrooster bevatte. Deze vernieuwingen, die aansloten bij ontwikkelingen elders, waren bewerkstelligd door rector Adriaan Kluit. Het begrijpen en doorgronden van de
lesstof kreeg de nadruk. In de hoogste klassen moesten de leerlingen de plaatsen in de vertalingen noteren

Fortgens, Schola Latina, 43-44, 53-72; Kuiper, De Hollandse “Schoolordre”, 169-170; Spoelder, Prijsboeken op de Latijnse school, 78-79.
Van Berkel, ‘Het journaal van Isaac Beeckman’, 42-43. Zie ook: Idem, Isaac Beeckman on Matter and Motion.
Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 367.
Het stadsbestuur van Goes verleende hem daarvoor octrooi dat zou duren zo lang hij rector te Goes was. GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 17
(15.5.1679). Fortgens, ‘De Latijnse school te Goes’, 14.
497 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 5050. Fortgens, ‘De Latijnse school te Vlissingen’, 51; Fortgens, Schola Latina, 67-68; Voegler,
‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 433.
498 Linguae latinae rudimenta in quibus declinationum, comparationum et conjugationum paradigmata ad captum puerilem accommodata
exhibentur, in usum Tironum Gymnasii Medioburgensis en Joannes Scotanus, Puerilium colloquiorum formulae: ex probatus auctoribus in
usum scholae Middelburgensis. Beide in octavo en verschenen bij A.L. en M.H. Callenfels, S. Mandelgreen, P. Gillissen en L. Taillefert in
Middelburg.
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die zij niet begrepen zodat de docent nadere uitleg kon geven. Hij moest de aandacht van de leerlingen
vestigen op gedachten en uitdrukkingen in proza en poëzie en hun vragen naar hun mening daarover,
‘hun bij die gelegenheid leerende, welke de algemeene karaktertrekken zijn van het schoone in ieder soort
van stijl en waarin dan het voortreflijke der voorhanden zijnde plaats bestaat’.499
Ook elders was er aandacht voor vernieuwingen. Naar aanleiding van bezwaren van leerlingen tegen
het vele leerwerk noteerde een Vlissingse curator: ‘Niets is gegronder dan deeze klachten, en niets is te
gelijk meer in staet om der jeugd eenen gezwooren haet tegens alles wat tot de Latijnsche schoolen behoort, te doen opvatten’. Daar en in Middelburg werd het nodig geoordeeld meer tijd te besteden aan het
mondeling uitleggen van de grammaticale regels. Het leren bleef voortaan beperkt tot het noodzakelijke,
vooral de verbuigingen en vervoegingen in het Latijn en Grieks.500
Krom merkte in zijn antwoord op de prijsvraag van het Zeeuws Genootschap op dat hij voor de Latijnse scholen geen taak zag om wis- en natuurkunde te doceren. Ten aanzien van de geschiedenis raadde hij
in het kader van het maken van themata aan om die niet alleen te nemen uit de geschiedenis van de Grieken of Romeinen maar ook uit de vaderlandse geschiedenis. Tot bijstelling van het lesprogramma kwam
het niet. Als leerlingen kennis hebben gemaakt met andere vakken, dan was dat vermoedelijk buiten de
lessen om. Wellicht hebben rectoren hun kostleerlingen betrokken bij hun studies zoals in Middelburg
Wilhelm Otto Reitz over de wiskunde en Adriaan Kluit over de vaderlandse geschiedenis en taalkunde.
Waarschijnlijk heeft Adam Camphuysen in Zierikzee zijn leerlingen verteld over de mogelijkheden van
de meetinstrumenten die hij in zijn bezit had.501
Op de Latijnse scholen kreeg ook het schrijven aandacht. Het ging daarbij om het leren schrijven met
de Italiaanse letter, het schrift dat voor Latijnse teksten werd gebruikt. Het staat bekend als het humanistische schrift. Voor het geven van deze schrijflessen werd incidenteel een docent aangetrokken in de
persoon van een Nederduits schoolmeester. Dat gebeurde als een van de docenten daartoe niet de gewenste vaardigheden bezat. De Latijnse school in Middelburg kende van 1595-1626 schrijfmeesters. Het was
een nevenfunctie voor enkele Middelburgse schoolmeesters, die vermaard waren om hun talenten op dit
gebied. Vanaf 1626 werd het traktement uitbetaald aan de twee docenten van de laagste klassen die deze
schrijflessen gaven. In Goes was het schrijfonderwijs in de zeventiende eeuw vaak opgedragen aan de
jongste docent waarvoor hij een afzonderlijk schoolgeld kreeg.502
Tegen het einde van de zeventiende eeuw werd het gangbare gotische schrift vervangen door het humanistische. Omdat dit ook onderwezen werd op Nederduitse en Franse scholen was er geen noodzaak
meer om dat te leren op de Latijnse school. Omstreeks de jaren zeventig van de achttiende eeuw kreeg
schrijven opnieuw aandacht maar nu als schoonschrijven. In de Middelburgse Latijnse school waren opnieuw schrijfmeesters actief. In Goes was de Franse schoolmeester Jean Alexandre la Rue vanaf 1775 aan de
Latijnse school verbonden als onderwijzer in het schrijven en cijferen. Driemaal in de week gaf hij les.503
Anders dan in Middelburg was hier niet gekozen voor verdieping maar voor meer vakken. Dat kon een
aanzuigende werking hebben voor het werven van leerlingen maar het was weinig succesvol vanwege de
Franse scholen die een veel steviger positie bezaten. Het Goese initiatief vond dan ook geen navolging.

499 Middelburg, Latijnse school, 1771; Vlissingen, Latijnse school, 1716/1725. NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 299 (25.5.1799).
Fortgens, Schola Latina, 123; Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 449-452,466-467. Zie ook bijlage 8.
500 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2966.
501 Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 202-206. GA Schouwen-Duiveland, Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 1851 en 3696. Beckers,
“Het despotisme der Mathesis”, 58; Buijs, ‘Wilhelm Otto Reitz’, 135-139; Van Driel, ‘De waarde van het verleden’, 74-75; Hugenholtz, ‘Adriaan
Kluit en het onderwijs in de mediaevistiek’, 144.
502 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nrs. 847e (19.12.1626), 847f (22.1.1628). Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’,
361, 363, 379, 388. GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 12 (13.3.1647). Fortgens, ‘De Latijnse school te Goes’, 4, 6; Fortgens, Schola Latina, 23; Kuiper,
De Hollandse “Schoolordre”, 81-83.
503 GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 36 (15.7.1775). Fortgens, ‘De Latijnse school te Goes’, 17-18. Tot 1772 was Jozias Moens schrijfmeester aan de
Latijnse school in Middelburg.
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Schooltoneel
Een bijzonder element in het schoolleven was het opvoeren van toneelstukken door scholieren. Het waren in het Latijn geschreven tragedies die het summum waren van wat de leerlingen in het Latijn konden
presteren. Ze worden in Middelburg vermeld vanaf 1365/1366. Het leren van de dialogen stimuleerde de
leerlingen in het spreken van Latijn en tot parate kennis daarvan, hun woordenschat werd erdoor uitgebreid en hun inzicht in ritme en versmaat verdiepte zich. Dat en meer redenen waren voldoende om het
Latijnse schooltoneel na de Reformatie te handhaven. Bovendien bood het opvoeren van deze toneelstukken de mogelijkheid om de kennis en kunde van de Latijnse schoolmeesters te laten zien. Zo vormde het
toneelspelen een vorm van reclame waarvan een stimulans uitging naar de ouders om hun kinderen ook
Latijn te laten leren.504
De stadsbesturen stimuleerden deze opvoeringen om daarmee hun eigen Latijnse school in het middelpunt te plaatsen. In Veere werd in 1588 door leerlingen van de Latijnse schoolmeester de historie van
de richter Jefta opgevoerd in de kerk. Schoolmeester Jan Valoys of Valesius kreeg daarvoor achttien gulden. Ook historische gebeurtenissen of thema’s uit de klassieke oudheid vormden het onderwerp. Rector
Anthonie Biese had in Arnemuiden in 1601 of 1602 een spel door zijn kostleerlingen laten opvoeren waarvoor de magistraat hem had bedacht met een bedrag van twaalf gulden. In deze stad had een van de voorgangers van Biese, Hubrecht van de Venne, tijdens de jaarmarkt in 1589 ook een spel in het Latijn laten
opvoeren waarvoor hij een beloning van achttien gulden kreeg. Leerlingen van Franse scholen speelden
eveneens toneel. De Franse schoolmeester van Arnemuiden liet tijdens de kermis in 1589 een Frans stuk
opvoeren. Hij kreeg toestemming om zijn scholieren op de eerste zondag in mei 1591 een drama te laten
opvoeren op de Markt. Schoolmeester Michiel Six liet in 1588 zijn leerlingen een stuk spelen voor het stadhuis van Middelburg. Vermoedelijk ging het ook hier om een Franstalig toneelstuk.505
De Gereformeerde kerk had grote bezwaren tegen het toneel. Die kritiek richtte zich vooral op stukken
die door rederijkers werden opgevoerd. De inhoud werd als onstichtelijk beschouwd. Een reeks van argumenten werd daarbij gebruikt. Zo was het toneel van heidense oorsprong, het was niet in overeenstemming met een leven in de vreze des Heeren, er werd een schijnwereld opgevoerd, mannen verkleedden
zich als vrouwen, het was een overblijfsel van de ‘Paepse superstitie’ en het was verkwisting van tijd. Ook
Bijbelse thema’s werden als ongeoorloofd beschouwd omdat dit als ontheiliging werd ervaren. Zowel het
opvoeren als het bijwonen ervan werden veroordeeld.506
Een van de felste tegenstanders was Godefridus Udemans. Aan de hand van uitgebreide citaten van
kerkvaders en anderen onderbouwde hij zijn mening in zijn in 1612 verschenen boek Practycke, dat is
werckelijcke oeffeninge van de Christelijcke hooft-deughden. Voor het schooltoneel maakte Udemans geen uitzondering. De ouders waarschuwde hij om hun kinderen niet mee te laten spelen en de schoolmeesters
moesten hun leerlingen ‘in dese lichtveerdigheydt’ niet stijven. De synode van Tholen van 1602 had op
voorstel van de classis Schouwen-Duiveland besloten bij de Staten aan te dringen op het vernieuwen
van het verbod van de rederijkersspelen. De Zeeuwse Staten hadden dat eerder, in 1583, verboden in hun
‘Plakkaat van politie’. Bovendien bepleitten de kerkelijke gezagsdragers maatregelen tegen toneelspelen in de Latijnse en Franse scholen. Opvallend is dat zij geen principieel argument maar een praktische
reden noemden: ‘alsoo door sulcke onnoodighe ende ontstichtelijcke oeffenningen de jonckheyt haeren

504 Bloemendal, Spiegel van het dagelijks leven?, 41-45, 64-68, 77-78; Bot, Humanisme en onderwijs, 129-132; Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, 13651449’, 227; Post, Scholen en onderwijs, 129-130; Unger, Bronnen geschiedenis Middelburg, II, 112, 166; Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium.
Eerste tijdvak’, 230-234, 236-237.
505 ZA, Stad Veere, nr. 1353 (Stadsrekening, 1588); Stad Arnemuiden, inv.nr. 352. Fortgens, ‘De Latijnsche scholen te Veere en te Arnemuiden’,
69, 71; Kesteloo, Arnemuiden, 307-309; Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, IV’, 90. Vgl. Meertens, Letterkundig leven, 430.
506 Bloemendal, Spiegel van het dagelijks leven?, 75; Van Dixhoorn, Lustige Geesten, 214-224; Meertens, Letterkundig leven, 74-75; Wille, ‘De
Gereformeerden en het tooneel’, 156-169.
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tijdt verliest’. Gecommitteerde Raden gingen niet op het verzoek in.507
De kritiek had succes want schooltoneel kwam nog maar sporadisch voor. In 1602 voerden leerlingen
van de Latijnse school in Middelburg een stuk op, begeleid door muziek. In 1607 kregen de leerlingen van
de Latijnse school in Veere voor het opvoeren van ‘eenighe commediën’ onder leiding van hun rector Abraham van der Meer van het stadsbestuur een bedrag van 36 gulden. Toen de Zeeuwse synode in 1638 besloot
om opnieuw maatregelen te verzoeken tegen de rederijkers werd het schooltoneel niet meer genoemd zodat kan worden aangenomen dat het geruisloos was verdwenen. De Utrechtse hoogleraar Gisbertus Voetius sloot zich aan bij de afwijzende houding ten opzichte van het toneel in een in 1650 in druk verschenen
disputatie. Hij stelde zich ook afwijzend op ten aanzien van schooltoneel maar gaf wel ruimte voor het lezen
van toneelstukken, zoals ook op de Zeeuwse scholen plaatsvond.508 J. Spoelder heeft gesuggereerd dat de
verdwijning van het schooltoneel kan hebben bijgedragen aan het institutionaliseren van de halfjaarlijkse
uitreiking van prijzen.509 Die relatie is in Zeeland niet aan te tonen. Meer voor de hand liggend zou zijn een
verband te leggen met het uitspreken van oraties door de leerlingen, maar ook dat is niet aantoonbaar.
Een laat plan voor het opvoeren van schooltoneel komt uit Goes en dateert uit eind 1682. Het ging om
een historisch stuk dat de leerlingen in het Latijn zouden opvoeren en waarbij zij verkleed zouden zijn. De
kerkenraad vernam ervan en wist met succes bij de magistraat een verbod te bewerkstelligen. Het is waarschijnlijk dat er een relatie ligt met het reciteren van een carmen op 24 juni van dat jaar door een van de
leerlingen van de Latijnse school voor de magistraat, waarvan op die dag de helft werd vernieuwd. Het was
geschreven door rector De Bisschop. Het stadsbestuur was ermee in zijn schik en liet het op stadskosten
drukken. Dat succes zal de rector hebben geïnspireerd tot zijn plan. De kerkenraad was argwanend tegen
deze rector omdat hij een rooms-katholiek les liet geven op zijn school, iets wat de magistraat tegelijkertijd verbood.510

Oraties door rectoren en conrectoren
Om de Latijnse school, het belang ervan en de status nog meer te accentueren, kreeg vanaf het eind van de
zeventiende eeuw de komst van een nieuwe rector extra cachet door het uitspreken van een oratie in navolging van wat op de hogescholen gebruikelijk was. In Middelburg was Petrus Surendonck de eerste. Op 3
september 1691 hield hij een inaugurale rede in het auditorium in de wandelkerk, gelegen tussen de Nieuwe kerk en de Koorkerk. Dit auditorium met een katheder was in 1650 ingericht voor de Illustre school.
De volgende dag werd hij door curatoren ingeleid in zijn nieuwe werkkring in het schoolgebouw. Een van
de curatoren hield een deftige aanspraak tot de docenten en leerlingen die hij afsloot met een zegenwens
voor de nieuwe rector. Ook andere nieuwe docenten werden op deze wijze voorgesteld aan de leerlingen
waarbij volstaan kon worden met de aanwezigheid van twee curatoren, een uit de magistraat en een uit de
predikanten. In 1742 kreeg de inauguratie nog meer protocol toen de nieuwe rector Reitz aantrad. Op 25
september van dat jaar kwamen de curatoren om tien uur in de school. Zij ontboden de rector en vroegen
of hij gereed was. Na zijn bevestigend antwoord formeerde de stoet zich. Voorop liepen de curatoren naar
anciënniteit, gevolgd door de rector, conrector en preceptor. Nadat de stoet was aangekomen in het auditorium namen de curatoren plaats op stoelen en hield de rector zijn oratie. Daarna werd hij door elke curator
begroet. Vanaf 1769 werd het gebruik dat ook de conrector een inaugurale rede hield.511
Ook nieuwe rectoren in Vlissingen, Zierikzee, Hulst en Goes gingen een oratie houden. Vanaf de twee507 Udemans, Practycke, 285-290 (het citaat: 289); Bouterse, Classicale Acta, 11; Groenendijk, ‘De Nadere Reformatie en het toneel’, 142-143;
Van Lieburg, Een eiland na de Reformatie, 242; Meertens, Letterkundig leven, 73-74, 87, 430; Reitsma en Van Veen, Acta, 57, 87.
508 ZA, Stad Veere, nr. 79 (30.7.1607). Fortgens, ‘De Latijnsche scholen te Veere en te Arnemuiden’, 56; De Kanter en Ab Utrecht Dresselhuis, De
provincie Zeeland, 125; Lasonder, ‘Acta der Zeeuwsche synode van 1638’, 126, 143; Voetius, Twistrede over het toneel, 36-37.
509 Spoelder, Prijsboeken op de Latijnse school, 130-133.
510 GA Goes, Kerkenraad Hervormde gemeente te Goes, inv.nr. 1 (28, 29.11, 5.12.1682); Stad Goes, inv.nr. 831 (Stadsrekening, 1682).
511 Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 414-415, 425, 447.
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de helft van de achttiende eeuw werden deze oraties steeds vaker gedrukt, meestal op kosten van de stad.
Zeeland volgde daarin Holland na. In Middelburg gebeurde dat voor de eerste keer in 1769 met de inaugurale rede van rector Adriaan Kluit, die tegelijk lector aan de Illustre school werd. Goes volgde in 1775 waar
de oratio inauguralis van rector Hendrik Jan Roosen op stadskosten werd gedrukt. In Vlissingen was dat
al in 1744 gebeurd met de redevoering van rector Johannes Jacobus Wagenaar. De oratie die in 1768 door
Adam Camphuysen in Zierikzee werd uitgesproken, liet hij zelf drukken. Het onderwerp was veelal gerelateerd aan het Latijnse onderwijs. Zo sprak Camphuysen over het zuivere Latijn in elke studie.512
De publieke presentatie van de Latijnse scholen, ook door middel van deze oraties en die van de leerlingen bij hun promotie naar de universiteit, moest bijdragen aan de luister van de steden. De aanstelling
van rectoren tot lectoren en in Middelburg ook tot professoren sloot daarbij aan. Op die wijze maakten
de magistraten duidelijk dat hun steden meetelden ten aanzien van de wetenschap, ook al was dat dan
in voorbereidende zin. Niet voor niets werden de leerlingen van de Latijnse school vaak aangeduid als
studenten.513

5.15 Discipline
Disciplinering
De school was de plaats om, in het verlengde van de opvoeding door de ouders, kinderen normen en waarden bij te brengen. Die moesten bijdragen aan een gedrag dat van de jeugd werd verwacht en dat zich
richtte op gehoorzaamheid aan God, de ouders en iedereen die met gezag was bekleed. Zo stond het in de
Bijbel en in de Heidelbergse catechismus.514 Het was een algemeen aanvaard uitgangspunt, ook in het buitenland.515 De schoolmeester moest zijn leerlingen de vreze des Heeren voorhouden en hen goede manieren
leren. Tegenover de ouders, overheden, predikanten, meesters en alle eerlijke lieden hadden de jongeren
eerbied en respect te tonen. Op de onderwijsgevenden rustte de taak om leerlingen die gezagsverhoudingen in te prenten en hen te leren wat goed en wat verkeerd was. In allerlei bewoordingen waren die plichten terug te lezen in de schoolreglementen.516
De schoolmeesters en schoolmatressen zullen zorgvuldig toezigt houden, dat de Kinderen zig allezints geschikt
gedraagen, hun vooral een diepen indruk zoekende te geeven van het verfoeyelyke van te Vloeken, Zweeren, Liegen,
het gebruiken van vuyle spreekwyzen, ontëeren en ydel misbruiken van Gods Naam, en dezelve daar en tegen
gewennende aan alle goede Burgerlyke beleefdheeden, zoo in het inkoomen als uitgaan der Schoolen, en buiten
dezelve, en zig bevlytende om aan dezelve de kennis en vreeze des Heeren in te scherpen; derzelver gangen wel te
bestuuren, en te doen zien hoe de Goddelyke wet hun verpligt, Ouders, Overheden, Leerraaren en alle die over hun
gesteld zyn, alle eer, achting en onderwerping te betoonen, en zorgvuldig na te laaten al wat met de goede zeden en
betamelykheid strydende is.517
De schoolmeester had een voorbeeldfunctie te vervullen tegenover zijn leerlingen. De predikant Godefridus Udemans hield in 1640 de schoolmeesters voor dat zij zich bemind moesten maken bij hun leer512 Camphuysen, Oratio; Fortgens, Schola Latina, 77; Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt, 1730 (231, 483, 621-622), 1754
(maart-Vlissingen), 1785 (316-Zierikzee); Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, II, 286, 916; Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium.
Tweede-Vierde tijdvak’, 447. GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 36 (17.4.1775).
513 ZA, Stad Veere, nr. 79 (30.7.1607). GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 10 (27.2.1634), 23 (17.7.1712). Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. TweedeVierde tijdvak’, 361 (1595).
514 Spreuken 1:8, 20:20, 23:22; Romeinen 13:1; Efeze 6:1-3; Heidelbergse catechismus, vraag en antwoord 104.
515 Houston, Literacy in early modern Europe, hoofdstuk 1.
516 Bijlage 1 (art. 3); Goes, 1655, 1768; Zierikzee, 1659, 1773; ’s-Heer Arendskerke, 1664; Nieuwerkerk, 1752, 1767; Veere, 1752. Wiltens, Kerkelyk
Plakaat-boek, I, 481; II, 493.
517 Ordonnantie op het schoolmeestersgilde binnen de stad Middelburg, 1791 (p. 13-14).
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lingen. Omgekeerd moesten deze ontzag krijgen voor hun meesters. Daarvoor moesten schoolmeesters
godvruchtig en trouw in hun beroep zijn. In reglementen, zoals in dat van Ouwerkerk uit 1707, was te
lezen dat de schoolmeester: ‘Sal gehouden wesen sigselvs vroom en stigtelijck in sijn handel en wandel
te comporteren opdat hij sijne scholieren met een goet exempel voorgae en derhalven sijne institutien
(onder Godts zegen) sooveel te kragtijger indruck op haer hebben mogen’.518
Het respect van de leerlingen voor hun meester begon bij het binnenkomen in school. Ter begroeting
moesten de jongens hun hoed of muts afnemen en de meisjes een buiging maken. Ook bij het overhoren
deden ze dat. Orde moest er zijn in school en vooral rust en stilte. De schoolmeester van Haamstede had
daarom ‘alle gedommel en singende geraes uijt sijne schoolhoudinge te weren en sijne discipulen in stilheid doen oversien en leeren haere lessen’. In Kruiningen had de meester opdracht om er onder meer voor
te zorgen dat tijdens de lesuren niet werd gegeten, gepraat en gespeeld. Daarentegen moest hij de leerlingen ‘aensetten om hare lessen in stilte te leeren’. In de school te Biezelinge diende ‘alles in de uijtterste
stiltte’ te zijn en de schoolmeester had ervoor te zorgen dat de leerlingen tijdens of buiten schooltijd niet
in de kerk liepen of speelden. De kerkenraad van de Lutherse gemeente in Middelburg bepaalde dat alles
in school ‘in behoorlyke stilte’ moest verlopen. Elk kind moest ‘stil leere en de een de andre niet verhindere’.519
De schoolmeester moest ervoor waken dat de kinderen de naam van God niet misbruikten door vloeken, zweren, lasteren en vuile praat spreken. Ook stelen, liegen dobbelen, kaartspelen en vechten waren
ten strengste verboden. Dat gold ook het geven van bijnamen aan elkaar of de schoolmeester en het verwijten van fouten van ouders en familie. Zaken zoals ‘ongeregeltheijt, oneerbaerheijt, ontuchticheijt ende
dertelheijt’ moesten worden tegengegaan. De schoolmeester kon enkele van de bekwaamste leerlingen bij
toerbeurt aanwijzen om te letten op het gedrag van hun medescholieren. Overtreders hadden zij aan te
geven bij de meester die de kwaaddoeners moest vermanen of desnoods kastijden.520
Bij het uitgaan van de school werd van de schoolmeester verwacht dat hij bij de deur stond om wanorde
tegen te gaan. Spelen, roepen, tieren, gebaren maken en vechten werden expliciet genoemd om te weren
en zo nodig te bestraffen. Dat betekende niet dat tegen elke vorm van spel bezwaar bestond, als er maar
sprake was van een goede balans. Godefridus Udemans wees op het belang daarvan ‘gelijck wij dan onse
kinderen, die ter scholen gaen, wel vergunnen eenige uren om te spelen tot verquickinge van haren geest,
ende oeffeninge van haer lichaem: maer wy en verstaen niet, datse gansche dagen, weken, ende maenden met spelen souden door-brengen’. Hij vergeleek de jeugd met de lente die benut moest worden ‘om
wat goets te leeren, ende syn herte te bezaeyen met goet zaedt, dat hem hier ende hier namaels, naer ziele
ende lichaem mach te passe komen’.521
Hier en daar werden schoolmeesters verplicht om verder te gaan dan de schooldeur. In Brouwershaven
begeleidde de schoolmeester zijn leerlingen tot bovenaan het Kerkslop. In Oosterland ging de schoolmeester mee tot de rand van het kerkhof. In het naburige Ouwerkerk moest de schoolmeester zijn leerlingen
‘nazien tot zo lang zij van het dorp of in hunne huizen zijn’. Voor het toezicht op de scholieren die buiten
het dorp woonden, wees de meester een van de oudste en meest vertrouwde leerlingen aan. ’s Middags of
de volgende dag moest de schoolmeester navraag doen.522
Ook buiten de schooluren werd verwacht dat de schoolmeesters een wakend oog hielden over hun
leerlingen. Wie zijn ouders of andere ‘eerwaardige persoonen’ op straat niet beleefd groette, kon rekenen
518 Udemans, Practycke, 240.
519 Haamstede, 1682; Kruiningen, 1724; Biezelinge, 1748. Ter Gouw, Kijkjes in de oude schoolwereld, I, 16-17; De Hooge, Sprekende folianten, 32,
34, 36; De Planque, Valcooch’s Regel der Duytsche schoolmeesters, 181.
520 Goes, 1655; ’s-Gravenpolder, 1740; ’s-Heer Arendskerke, 1664; Veere, 1752; Zierikzee, 1659, 1773; Zonnemaire, 1660, 1761.
521 Brouwershaven, 1584; Grijpskerke, 1612; Kortgene, 1774; Middelburg, 1591; Poortvliet, 1778; Wemeldinge, 1751. Wiltens, Kerkelyk Plakaatboek, I, 481; II, 493. Udemans, Geestelyck roer van ’t Coopmans Schip, 59-60.
522 Brouwershaven, 1782; Oosterland, 1756, 1791; Ouwerkerk, 1796.
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op een berisping en zo nodig straf van de meester. Beleefd groeten betekende voor jongens ‘voor alle en
een ijgelijk zonder onderscheijt, nae desselfs rang beleefdelijk den hoed afneem[en]de’ en voor meisjes het
neigen of buigen met het hoofd. Niet alleen moesten ze degenen groeten die ze tegenkwamen, maar ook
die ze voorbij liepen. Scholieren stond straf te wachten als de meester hen op straat betrapte op wangedrag
zoals vloeken, vechten of vandalisme. De schoolmeesters van Scherpenisse en Poortvliet dienden ervoor
te zorgen dat hun leerlingen niet op het kerkhof kwamen om zo te voorkomen dat de ramen en leien van
de kerk zouden worden stukgegooid. Ook moesten ze eraan meewerken dat de kinderen het fruit in de
boomgaarden ongemoeid lieten.523
In de Franse en Latijnse scholen golden weliswaar soortgelijke ge- en verboden maar omdat de schooljeugd ouder was, zeker op de Latijnse scholen, werden bepalingen daarover overbodig geacht. Klachten
waren incidenteel en hielden verband met de orde op school. In 1690 slaagde rector Paulus Hulsius er onvoldoende in zijn autoriteit te handhaven op de Latijnse school in Middelburg en nog minder om de docenten daartoe te bewegen. Het gevolg was dat ‘de onderwysinge en goede discipline dikwils seer beroert
worden door het menigvuldig geraas dat de kindren ontydig op de plaetse gewoon zyn’. Straf was hier het
enige probate middel. Het uitdelen ervan moest met ‘moderatie en voorsichtigheijt’ plaatsvinden. Daarover pleegden de preceptoren in de lagere klassen overleg met de rector. Indien daartoe aanleiding was,
diende de rector de curatoren in te lichten. Dat bij de herziening van het reglement van de Latijnse school
in Middelburg in 1771 werd opgenomen dat de leerlingen geen schietgeweer, buskruit of dergelijke gevaarlijke dingen mochten meenemen, zal wellicht verband houden met een eenmalig exces. Ook op deze
school vroeg het uitgaan de aandacht wat blijkt uit de volgende bepaling: ‘In ’t uytgaan sullen sij sedig elk
sijns wegs na huijs gaan, niet onbesuijst loopen, malkander stooten en schreeuwen, of op de straat met
hoopen blijven staan’.524
Ten aanzien van de kostleerlingen werd op Latijnse en Franse scholen een strak regiem gevoerd. Zo
waren de tijden waarop ze binnen moesten zijn en weg mochten gaan nauwkeurig omschreven. In de Latijnse school te Middelburg mochten zij een afsluitbare kast of iets dergelijks meebrengen om hun kleren
in op te bergen maar alleen als de rector het tweede exemplaar van de sleutel kreeg. Hij had te allen tijde
toegang tot deze kasten. Voor de te dragen kleding was een lijstje beschikbaar dat weliswaar niet dwingend was voorgeschreven, maar wel sterk werd aanbevolen. Het mee te brengen bestek was nauwkeurig
omschreven. Boeken, prenten, geschriften, gedrukt of ongedrukt, moesten eerst aan de rector worden
getoond. Een uur per dag, buiten de lesuren om, hield de rector zich met de kostleerlingen bezig, onder
meer om na te gaan of ze hun huiswerk hadden gemaakt of om nog aanvullend les te geven. Bovendien
hield de rector nauwlettend toezicht op hen, net zoals Franse schoolmeesters dat deden op hun kostleerlingen.525

Straffen
Over het uitdelen van straf bestond een brede consensus. Zoals ouders hun kinderen straf mochten geven,
zo mocht dat ook op school gebeuren. Daarom stond in het schoolreglement van de Staten-Generaal dat
de schooldiscipline in overeenstemming moest zijn ‘met de huysdiscipline van de ouders’. Het gebruik
van de plak – een rond stuk hout met een veelal fraai gesneden steel waarmee een klap werd gegeven – of
van een roede of gard was een algemeen aanvaard middel. De klap met de plak werd gegeven op de vingers
terwijl de hand op de tafel of lessenaar werd gelegd. Het kon ook gebeuren door die klap te geven op de

523 Bijlage 1 (art. 9); Vlissingen, 1603; Scherpenisse, 1650, 1757; Zonnemaire, 1660; Sint Maartensdijk, 1688; Renesse, 1692, 1742; Gapinge,
1774; Kortgene, 1774; Ellemeet, 1782.
524 Middelburg, Latijnse school, 1771. Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 412, 448.
525 ZA, Handschriftenverzameling, Aanwinsten 1960.17, inv.nr. 346 (Middelburg, Latijnse school). Middelburg, Franse school, 1764. Zie ook
bijlage 5.
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De schoolmeester geeft een van zijn leerlingen een plak. Mezzotint door Jan de Somer, 1676 (Rijksmuseum, Amsterdam).

binnenkant van de hand wat een lichtere vorm van bestraffing was. De roede werd gebruikt bij zwaardere
straffen. Al naar gelang het vergrijp werden een of enkele slagen uitgedeeld. De schoolmeester van Retranchement gaf in het midden van de achttiende eeuw een plak als een leerling zijn les niet kende. Twee
plakken kreeg in 1689 een wees van de schoolmeester in het weeshuis te Veere omdat hij niet naar de kerk
was geweest en in plaats daarvan met een van zijn vriendjes was gaan kaartspelen en tabaksroken. Bij het
straffen moest de schoolmeester ‘zonder onderscheyt van personen’ te werk gaan. Er moest een relatie
zitten tussen de aard van de overtreding en de maat van de straf. Tot welke leeftijd roe en plak gebruikt
konden worden, was weliswaar niet vastgelegd, maar wel was duidelijk dat de scholieren die ook konden
‘ontwassen’ zodat naar andere middelen moest worden omgezien om te corrigeren.526
Om te straffen werd in de achttiende eeuw in plaats van een roede gebruik gemaakt van een stok waarmee de scholier een klap op zijn rug kreeg. Dat gebeurde ook wel met een rottinkje, een stok van rotan.
In Domburg, in het laatste kwart van de achttiende eeuw, had meester Marinus Sneevliet een lange stok
waarmee hij, zonder op te staan, alle leerlingen kon herinneren aan hun plichten. Schoolmeesters konden
526 ZA, Godshuis Veere, inv.nr. 7 (22.6.1689). Gapinge, 1727; Middelburg, Latijnse school, 1703; Veere, Weeshuis, 1647; Zonnemaire, 1660. Ter
Gouw, Kijkjes in de oude schoolwereld, I, 26, 33-41; Pabbruwe, ‘Een geruchtmakende ruzie in Retranchement’, 123; Wiltens, Kerkelyk Plakaatboek, I, 480; II, 492. Straffen zonder onderscheid in Elkerzee, 1774; Nieuwerkerke, 1796.
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uiteraard ook gebruik maken van hun handen om klappen uit te delen. Van het gebruik van de ongeluks- of pechvogel – een duifje genaaid van linnen en opgevuld – dat door de meester naar een leerling
werd gegooid, die dit bij de meester moest terugbrengen om gestraft te worden, vonden wij in Zeeland of
Staats-Vlaanderen geen aanwijzingen. Dat geldt ook voor de ijzeren kam en het ezels- of schandbord. Het
gebruik van andere voorwerpen om klappen uit te delen werd afgekeurd. Andries Louwerssen, schoolmeester in het Weeshuis te Veere, werd het kwalijk genomen dat hij in 1645 de zwak begaafde Pauwels
met een houten hamer had geslagen, ‘een instrument daertoe niet bequaem’. De schoolmeester van Nieuwerkerk kreeg in 1633 te horen dat hij de leerlingen niet meer op hun hoofd mocht slaan of aan hun oren
trekken.527
Het straffen moest met mate gebeuren en de houding van de schoolmeesters was daarin belangrijk.
Dominee Godefridus Udemans was van mening dat zij hun leerlingen hadden te vermanen en bestraffen
‘met een vaderlick herte’. Het moest gebeuren ‘met discretie naer de gheleghentheydt van de sonde’. Zijn
ambtgenoot Willem Teellinck vond het gebruik van de roede door ouders bij de opvoeding legitiem maar
ook hij was een tegenstander van ‘al te grooten gestrengicheyt’, net zoals de moralist bij uitstek, Jacob
Cats. In schoolreglementen was bepaald dat de straf niet te zacht noch te hard mocht zijn en dat rekening
moest worden gehouden met de aard, de ‘teerheid’ en het karakter van de leerlingen. Schoolmeesters en
schoolvrouwen dienden twee uitersten, laffe toegevendheid en wrede hardheid, te vermijden. Nuttiger
straffen om het kind tot beterschap te brengen, waren nablijven op school of op een aparte plaats zetten
wat als schandelijk gold. Ook een schuldbekentenis ten overstaan van de andere leerlingen had de voorkeur. Als uiterste middel mocht de schoolmeester leerlingen, die ondanks dat ze gestraft werden, bleven
doorgaan, uit zijn school wegsturen. Het uitdelen van straf was voorbehouden aan de schoolmeester. De
classis Schouwen-Duiveland gaf in 1617 toestemming aan Ephraim van Maldegem om werkzaam te zijn
op de school van zijn vader in Brouwershaven mits hij geen discipline over de jeugd zou uitoefenen. Toen
hij, in strijd daarmee, een kind tot bloedens toe had geslagen, werd de gegeven permissie ingetrokken.528
Lieten kinderen hun blauwe plekken zien aan de ouders dan waren die zelden geneigd zich te beklagen bij de schoolmeester. De meeste klachten kwamen als de bestraffing ten onrechte of te streng werd
gevonden. Jan Vergouwe klaagde bij de kerkenraad van Waterlandkerkje in 1725 over de al te harde klappen die zijn kind had gekregen. De dominee en een diaken hadden de grote blauwe plek op de rug van het
kind bekeken. Omdat dit al vaker was voorgekomen en ook van anderen klachten waren binnengekomen,
werd schoolmeester Gerrit Lenkhoff vermaand ‘wel op een behoorlijke maar niet op sulk een onbehoorlijke wijse te behandelen en te straffen’. In Vlissingen klaagde de moeder van Elizabeth Tromp in 1757 bij de
scholarchen over Jeremias Slabber, schoolmeester in de Armschool. Hij had het kind, volgens het zeggen
van de moeder, letsel aan haar schouder toegebracht. Haar klacht ging niet zo zeer over het straffen als wel
over het feit dat de moeder de kosten van de chirurgijn vergoed wilde hebben van Slabber. Deze ontkende
echter het kind te hebben mishandeld.529
Zeer zelden kwam het voor dat schoolmeesters in aanraking kwamen met het gerecht wegens hun te
zware straffen. Een dergelijk zeldzaam voorbeeld was Laurens Dooremans, van 1590 tot 1594 schoolmeester in Grijpskerke. Hij had een meisje van negen of tien jaar zodanig geslagen dat hij werd aangeklaagd
bij de baljuw van Middelburg. Een vonnis volgde er echter niet.530 Dat was evenmin het geval in Goes. In
527 GA Sluis, Stad Oostburg, inv.nr. 52 (18.1.1712, 7.9.1722). GA Terneuzen, Stad Axel, nr. 695 (22.2.1794). ZA, Godshuis Veere, inv.nr. 1
(20.12.1645). Ter Gouw, Kijkjes in de oude schoolwereld, I, 41-43; Kesteloo, Domburg, 75; Pattist, ‘Gedenkschriften van mr. Ph. van den
Broecke’, 9; Westerhof, ‘Nieuwerkerkse schoolmeesters’, nr. 20, 3.
528 Goes, 1655, 1768; Haamstede, 1682; Kloetinge, 1778; Kruiningen, 1724; Wissenkerke, 1760; Zonnemaire, 1660. Wiltens, Kerkelyk Plakaatboek, I, 480; II, 492. GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 1 (25.10.1617, 1.3.1618). Groenendijk, ‘De ‘vaderlijke
kastijding’ in het theocratisch-pedagogisch vertoog van de gereformeerden’, 145-146; Udemans, Practycke, 240, 253.
529 ZA, Hervormde gemeente te Waterlandkerkje, inv.nr. 1 (21.2.1725). GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930 (21.3.1757). Pattist,
‘Gedenkschriften van mr. Ph. van den Broecke’, 9.
530 GA Dordrecht, Oud Stadsarchief Dordrecht, inv.nr. 15 (folio 27, 28.2.1611). Met dank aan drs. L.M. van der Hoeven.
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1662 had de stadsschoolmeester Pieter van der Mussele een weeskind van omstreeks veertien jaar zo zwaar
gestraft, dat ze er zware hoofdpijn aan overhield en het bed moest houden. Vier dagen later overleed ze.
Uit de lijkschouwing bleek dat er geen directe relatie kon worden gelegd tussen de toegebrachte klappen
en het overlijden. Daarom werd Van der Mussele niet veroordeeld maar wel werd hij door het stadsbestuur
ontslagen en het schoolhouden werd hem verboden.531 Een ander exces betrof Hendrik de la Rue in Middelburg, die in 1704 zodanig werd afgerammeld door zijn schoolmeester, dat hij aan de gevolgen ervan
overleed.532
Bij klachten konden de schoolmeesters meestal rekenen op steun. In 1647 nam de kerkenraad van
Hoek meester Boudewijn Maerschalck in bescherming. Hij had het kind van Francoijs Keukelaere een
klap gegeven waarover de vader verhaal kwam halen. De kerkenraad bestrafte de vader daarover en verzoende hem met de schoolmeester. Bij klachten werd eerst navraag gedaan naar de reden van de straf. De
kerkenraad van Wemeldinge deed dat in 1649 en nam ‘contentement’ in het antwoord dat de schoolmeester gaf. Bovendien nam de kerkenraad maatregelen om de meester ‘in sijn authoriteyt te styven’. Jacobus
Slabber in Arnemuiden kreeg het eind 1721 zwaar te verduren nadat hij de zoon van Adriaan Bliek had
gekastijd. De kerkenraad bemiddelde en wist het zover te brengen dat de schoolmeester niet meer door
Bliek werd lastig gevallen.533
Ook overheidsbesturen gingen niet klakkeloos in op klachten. In 1741 klaagde de griffier van Aardenburg dat zijn neefje kwalijk behandeld was door de Franse schoolmeester Moise Martin de Campagnie
wegens het morsen van inkt. Desgevraagd verklaarde de schoolmeester dat hij inderdaad de jongen enkele stokslagen had gegeven maar van het trekken aan zijn haren was geen sprake geweest. De magistraat
volstond met hem aan te zeggen dat hij met ‘bedaertheijt’ moest straffen en dat hij zich te houden had
aan het schoolreglement. Eerder zagen de lokale magistraten het als hun taak om sussend op te treden. Zo
stuurde in 1748 de schoolmeester van Noordwelle de zoon van Willem Naas, stadhouder van de baljuw van
Zierikzee, naar huis. Vader Naas ontstak in woede en overlaadde meester Jacob Zandijk met scheldwoorden. Cornelis de Jonge, rentmeester van de ambachtsheer, slaagde erin hen te verzoenen. Naas beloofde
zich niet met de school te bemoeien. Op zijn beurt beloofde Zandijk het kind weer toe te laten op school.534
Slechts enkelingen boden verzet tegen de hen opgelegde straf. Toen Benjamin Cateau in Vlissingen
een wat al te harde stokslag kreeg van zijn meester, beet hij hem in zijn been, boven de hiel. De schoolmeester schreeuwde het uit van de pijn en had zes weken later nog pijn.535 Beweerd wordt dat leerlingen
‘vaak angstig naar hun meester toe gingen omdat ze bij slechte prestaties werden gestraft’.536 Hoewel dat
zeker zal zijn voorgekomen, was het geen algemeen patroon. Schoolmeesters deden er goed aan niet onredelijk te zijn in het straffen of dat te doen zonder aanleiding. Ouders of voogden konden immers besluiten hun kinderen van school te nemen. Schoolmeester Jacobus Dronkers in Veere rammelde zijn leerlinge
Sara Visscher in 1765 hardhandig af. Toen de vader haar kwam ophalen, vroeg de meester zijn gunst om
het kind weer op school te krijgen. Daarentegen haalde Jan van den Bossche zijn zoontje na een pak slaag
weg bij Dronkers en hield hem thuis.537
Hardhandig verzet van ouders was al even zeldzaam. In 1620 had een moeder in Sint Laurens schoolmeester Heyndrick Standaert tot tweemaal toe geslagen omdat hij haar zoontje had gekastijd. De ker531 GA Goes, Stad Goes, inv.nrs.13 (14-29.3, 29.4.1662), 14 (29.4-22.5.1662, 23.5, 18.6.1663, 18.8, 1.9.1664).
532 Het verhaal is afkomstig van zijn neef Cornelis van Bijnkershoek (1673-1743), president van de Hoge Raad te Den Haag. ZA,
Handschriftenverzameling, inv.nr. 924. Van der Bijl, Idee en Interest, bijlage XVIII.
533 ZA, Hervormde gemeente te Hoek, inv.nr. 1 (3.2.1647); Hervormde gemeente te Arnemuiden, inv.nr. 5 (28.12.1721, 14, 21.6.1722). GA
Kapelle, Hervormde gemeente te Wemeldinge, inv.nr. 1 (1, 3.4.1649).
534 GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 9 (21, 28.8.1741). GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nr. 5117 (7.8.1748). Vermoedelijk betrof dit Frans
Naas, die in 1776 schoolmeester werd in Rengerskerke.
535 Hardenberg, ‘De Hugenoten in Zeeland’, 73.
536 Dekker, Het verlangen naar opvoeden, 162.
537 ZA, RAZE, inv.nr. 420 (25.8, 3.9.1765).
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kenraad besloot haar aan te zeggen dat bij herhaling zou
worden ingegrepen. Verbale agitatie kwam meer voor, zoals in het aangehaalde geval van vader Naas. Verstandige
schoolmeesters bewaarden hun kalmte, zoals schoolmeester Pieter Schem in Ouwerkerk toen Ariaentje de Vriese zich
in 1713 kwam beklagen. Omdat de meester de arm van haar
kind blauw had geslagen, schold de moeder de meester in
de school en op straat uit. Dergelijk gedrag werd sterk afgekeurd. Ook de weduwe van Willem Calant in Westkapelle
kon in 1738 niet rekenen op steun nadat schoolmeester Pieter van Schaik haar jongen een oorvijg had gegeven. Hij had
de meester op straat nageroepen met ‘dikpook, dikbuik’.538
Op Franse en Latijnse scholen kwamen fysieke straffen
in de achttiende eeuw niet of nauwelijks meer voor. Leerlingen moesten ‘met alle mogelijke zagtheid en discretie’
worden behandeld. Werd er gestraft dan was dat in de vorm
van strafpunten bij ongeoorloofd verzuim, door nablijven,
later ook door strafwerk. Nalatige en trage leerlingen moesten ‘door een of ander poeniteit, ’t zij van uitschrijven der
lessen of van een aantal versen tot hunnen pligt gehouden
worden’. Op de Franse school in Vlissingen werden misdragingen zoals te laat komen, het niet klaar zijn met de taak,
het niet tonen van het schoolwerk aan de meester en ongewassen op school komen met een vuil gezicht of met vuile
handen bestraft. Zes van dit soort zaken bij elkaar werden
als één fout gerekend. Sommige vergrijpen, zoals het kerven in de banken en tafels, werden als twee ‘negligentiën’
aangemerkt. Leerlingen die te laat binnenkwamen, konden
geldboetes worden opgelegd, die zij moesten betalen van
hun zakgeld.539
In de weeshuizen werd vastgehouden aan een strenge
tucht. Daar was het de binnenvader die de straffen uitdeelde. In het Armweeshuis van Middelburg was het echter de
schoolmeester die dit werk moest uitvoeren, volgens zijn
instructie uit 1771. Hij sloot de kinderen op in de donkere
put, legde ze het blok aan of deelde lijfstraffen uit met een
bullenpees of bulderik, maar ook met een roede, stok of
rietje. Maar ook in de weeshuizen was verzet waarneembaar tegen al te strenge straffen. Een van de redenen waarom de binnenvader tevens schoolmeester van het Lutherse
weeshuis in Middelburg in 1778 ontslag kreeg, was het feit
dat hij zich ‘niet menschelijk maar allerwreedst gedroeg’

De plak van Cornelis Alegoed, schoolmeester te Nisse,
1786-1817 (Zeeuws Museum, G2309, foto: Joris Luyten).

538 ZA, Hervormde gemeente te Sint Laurens, inv.nr. 1 (29.2.1620); Hervormde gemeente te Westkapelle, inv.nr. 2 (26.1.1738). GA SchouwenDuiveland, Hervormde gemeente te Ouwerkerk, inv.nr. 2 (24.3.1713).
539 Vlissingen, Latijnse school, 1716/1721; Franse kostschool, 1792- 1794, 1798; Middelburg, Franse school, 1764. ZA, Verzameling Verheye
van Citters, inv.nr. 54b (10.11, 15.12.1779).

5 HET ONDERWIJS

563

tegenover de wezen. In het Middelburgse Armweeshuis sloeg schoolmeester Cornelis de Swarte in 1791
een klein, ziekelijk en bovendien gebrekkig weesmeisje, Catharina Huysselaar, met zijn bullenpees zo
ongenadig dat haar armen en rug gekneusd waren en ze bont en blauw zag. Dit optreden was de regenten
te gortig en daarom werd De Swarte vermaand zichzelf in acht te nemen en dergelijke barbaarse straffen
achterwege te laten.540
De schoolmeester moest zorgen dat er door leerlingen niet werd gerookt. Ook een rokende schoolmeester werd niet op prijs gesteld. Mede vanwege het gevaar van brand werd hier en daar het roken in
school door de meester verboden, net zoals het pruimen van tabak. Snoepen werd eveneens tegengegaan,
zoals in Veere waar dit verboden werd, evenals de verkoop ervan door schoolmeesters of schoolvrouwen.
In 1767 kreeg de schoolmeester van Nieuwerkerk een identiek verbod opgelegd. Ook daar mochten kinderen geen snoep meebrengen om dat op te eten, een verbod dat ook gold in de Franse school te Vlissingen.541
Kritiek op de discipline op school bleef beperkt. Indicatief is de situatie in Veere. Daar bezochten de
scholarchen in de tweede helft van de achttiende eeuw viermaal per jaar de scholen. Zij moesten vragen
of er klachten waren van schoolmeesters over hun leerlingen en omgekeerd of van hun ouders. Die waren
er nauwelijks. De klachten die buiten de visitaties om naar voren kwamen, waren ook beperkt. Van de bevoegdheid om scholieren wegens aanhoudend wangedrag van school te verwijderen, werd geen gebruik
gemaakt.542 Ook al houden we rekening met de schroom die er was om klachten in te dienen, dan nog is
het veelzeggend dat het hier gaat om een periode van bijna een halve eeuw waarin sprake was van zes tot
negen scholen. De regels werkten klaarblijkelijk voldoende en het patroon van relevante normen en waarden bleef zodanig in tact dat excessen uitbleven.

Disciplinering tot beschaving
In de tweede helft van de achttiende eeuw werden normen en waarden meer dan voorheen gekoppeld aan
een eerbiedige en godvruchtige levenshouding. In schoolreglementen is dat terug te vinden. In dat van
Sint Philipsland uit 1761 kreeg de schoolmeester opdracht om niet alleen vloeken en zweren te bestraffen,
maar ook om ‘de oordeelen Gods den zulke op het hert te binden’. In het reglement van Zonnemaire uit
1789 stond deze samenvattende vermaning: ‘In een woord, dat zy zig gedraagen als kinderen van Christenouders betaamd in een algemeene lievde, eerbaarheid en zedigheid’. Na de emotievolle conflicten tussen patriotten en prinsgezinden werd aanvullend bepaald dat de schoolleerlingen elkaar geen hatelijke
scheld- of bijnamen mochten geven ‘vooral die betrekking hebben op burgerlijke twisten en oneenigheeden’. Na de Bataafse revolutie werd vastgelegd dat de leerlingen zich eerbiedig moesten gedragen tegenover ‘elk en een iegelijk burger’ of ‘jeegens alle braave burgers’. In het schoolreglement van Sint Laurens
uit 1801 werd samengevat wat disciplinering betekende: ‘En opdat het zaad van goede geschiktheid in den
burgerstaat en de beginselen van godsdienst vroeg in de kinderen gelegd worden, zal de schoolmeester de
kinderen geduurig opwekken tot beleefdheid, vriendelijkheid, bescheidenheid en onderdanigheid omtrent hunne mindere en hunne meerdere ouderen, voogden en andere, vooral tot lievde en eerbied voor
Gods naam, gebod en dag en hun geduurig voorstellen het schandelijke en schadelijke van vloeken, sweeren, lasteren, liegen en bedriegen en dat bestraffen, en ook hun vermaanen om zondags den godsdienst bij
te woonen, veel ter kerke te gaan en met hun spreeken wanneer zij dat niet doen’.543
In de nieuwe tijd stonden de christelijke deugden centraal. Schoolboeken die dat omschreven, kwa540 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924; Lutherse gemeente te Middelburg, inv.nr. 10 (25.6.1778). Godshuizen Middelburg, inv.nr. 1485
(4.7.1771). Gijsbertsen, ‘Uit de notulen van het Weeshuis te Middelburg’, nr. 43, december 1983, 472; Kool-Blokland, De zorg gewogen, 394397.
541 Biezelinge, 1748; Kruiningen, 1724; Nieuwerkerk, 1767; Poortvliet, 1778; Scherpenisse, 1757; Veere, 1752; Vlissingen, Franse school, 1792.
GA Reimerswaal, Hervormde gemeente te Kruiningen, inv.nr. 4 (1736). De Hooge, Sprekende folianten, 36.
542 ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (instructie, 1752, art. 5).
543 Sint Philipsland, 1761; Zonnemaire, 1789; Sint Laurens, 1801.

564

DE SCHOLEN SYN PLANTHOVEN VAN DE GEMEENTE

men in het laatste kwart van de achttiende eeuw in gebruik. Schoolopziener Adriaan Uijttenhooven
noteerde op de lijst van schoolboeken in gebruik op Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en Sint Philipsland enkele boekjes die specifiek deze elementen bevatten. Nuttige en vermaaklyke school tot onderwijs van
kinderen in de steden en ten platten lande was zo’n uitgave, die in vier stukjes verscheen. Voorts Zedekunde voor
kinderen, verschenen in 1786, van de predikant Dirk Cornelis van Voorst uit Hien en Dodewaard, eerder
dominee in Sint Anna ter Muiden en schrijver van een van de antwoorden op de prijsvraag van het Zeeuws
Genootschap. Ook was aanwezig het Schoolboekjen van Nederlandsche deugden, uitgegeven vanaf 1788 door de
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en geschreven door Martinus Nieuwenhuyzen. Tien jaar later verscheen het opnieuw met in de titel Vaderlandsche in plaats van Nederlandsche deugden. Nauw verwant was het
boekje Leerrijke en aangenaame onderhoudingen voor de jeugd, dat in 1794 verscheen. Het was van de hand van de
Duitse pedagoog Christian Gotthilf Salzmann en bevatte fabels en vertellingen over onder meer de plichten van kinderen tegenover hun ouders. Tot slot Iets voor een kind over zijn Vader en Moeder, dat omstreeks
1800 verscheen.544 Ook op de Franse scholen werd als toonbeeld van de nieuwe tijd aandacht gegeven aan
de christelijke zedenkunde. De ethiek van een deugdzaam en voorbeeldig gedrag was te lezen in Leçons
de morale van de Duitse dichter Christian Fürchtegott Gellert, dat in gebruik was op de Franse school in
Vlissingen.545
In de tweede helft van de achttiende eeuw was ook sprake van een veranderende visie op het straffen. In
plaats van lichamelijke straffen was het beter om andere middelen te benutten. In het reglement voor de
schoolmeester van Nieuwerkerk in 1752 was de aanzet voor het nieuwe geluid te lezen: ‘Hij zal de school,
zoveel doenelijk is, in stilte en ordere houwden, de jeugt eer dwingen door ontzag, schaamte en eeren
prikkelen, als door slage dog als hy daartoe moet komen, zal hy veel gematigthyd gebruyken’. Bestraffen
moest door morele overtuiging, ingebed in een godsdienstig kader. Daarom stond in het schoolreglement
van Veere uit hetzelfde jaar: ‘In het oeffenen der Schooltugt zullen zy met alle voorzigtigheidt te werk
gaan, niet in oplopentheydt of toorne, maar bedaart dat verrigten, en die versellen met heylsame bestraffingen en vermaning tot berouw, beterschap en betragting van de Vreese Gods’.546
Bij het geven van straf moest voortaan uitleg worden gegeven. In Brouwershaven mocht de schoolmeester weliswaar nog steeds zijn leerlingen kastijden, maar ‘met klaare bewijsen aan hun te geeven van
zulx alleen te doen uijt plichthalve en tot hun eijgen bestwil om hen van den weg des verderfs te redden.’
Een deel van de straffen werd uit de school gebannen. In Bruinisse werd vastgelegd dat niet meer toelaatbaar waren: opsluiten, stokslagen en dergelijke. In plaats daarvan was het beter hen een keer te laten
nablijven, ‘te pronk te stellen of in een afzonderlijke plaats van schande’ te zetten, zoals in Ouwerkerk en
Dreischor werd voorgeschreven. Het in het openbaar aanbieden van verontschuldigingen was een goed
alternatief. Toen Johanna Pistoor de ondernaaimatres van de Linnennaai- en breischool aan de Oude Kerkstraat in Middelburg in 1797 vals had beschuldigd, moest ze haar excuus maken in het bijzijn van alle leerlingen. Al eerder, in 1760, was daar besloten dat de matressen alleen nog straf mochten geven in de vorm
van bijvoorbeeld nablijven. Niet altijd kon een matres zich inhouden. In 1762 klaagde de echtgenote van
Lijn Poppe dat haar dochter op de Linnennaaischool in het gezicht was geslagen. De regenten onderzochten de klacht maar vonden die van ‘weinig importancie’ en namen geen maatregelen. Dat deden ze twee
jaar later wel. Een meisje dat geld had gestolen uit de tas van de naaimatres werd van school gestuurd. Te-

544 NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 318. Buijnsters en Buijnsters-Smets, Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken,
nrs. 1239 e.v., 1246, 1247, 1258, 1259, 1593. Uijttenhooven noemde een uitgave van Nuttige en vermaaklyke school tot onderwijs van
kinderen in de steden en ten platten lande verschenen te Bergen op Zoom. Deze wordt niet in de Bibliografie van Buijnsters vermeld. De
lijsten van schoolboeken ingekomen bij of aangekocht door de Agent van Nationale Opvoeding bevatten diverse titels en drukken die
niet in Buijnsters voorkomen. NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 318.
545 Vlissingen, Franse school, 1798.
546 Nieuwerkerk, 1752; Veere, 1752. Zie ook: Lenders, De burger en de volksschool, 168-172.
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kenend was dat het kastijden van het meisje werd
overgelaten aan de moeder.547
Meer dan voorheen moesten de meester of matres rekening houden met de omstandigheden. In
het Zierikzeese schoolreglement van 1773 werd
vastgelegd dat gelet moest worden op de leeftijd
en de sekse van de leerlingen. Bovendien dienden
zij ‘sig wel sorgvuldig hebben te wagten van hare
driften daarinne den teugel niet te vieren of zodanig te kastyden, dat daardoor eenig letsel of nadeel
aan de kinderen werde toegebragt’. In Middelburg
en elders werd bepaald dat onderwijsgevenden tijdens de visitatie aan de scholarchen moesten melden wie ze hadden gekastijd. Op de schrijfproeven
dienden de schoolmeesters aan te tekenen of ze
wel of niet tevreden waren over het gedrag. Elders,
zoals in Ouwerkerk, werd dat gecontroleerd aan
de hand van een register dat de schoolmeester bij
moest houden. In Zierikzee en Goes moesten de
Een moeder vermaant haar zoon, die naar school gaat. Tekening
gevallen worden voorgelegd van leerlingen die ondoor Jacobus Buys, 1782 (Rijksmuseum, Amsterdam).
danks waarschuwingen en kastijdingen niet wilden luisteren. Scholarchen konden vervolgens naar
bevind van zaken handelen.548
Veel van deze geluiden waren te lezen in de antwoorden op de prijsvraag van het Zeeuws Genootschap,
verschenen in 1782. De auteurs van de bekroonde inzendingen benadrukten de voorbeeldfunctie van de
onderwijsgevenden; strenge lichaamsstraffen wezen ze af. Vooral Krom vergrootte de te strenge tuchtoefening uit. In plaats daarvan raadde hij de schoolmeesters aan de liefde en het vertrouwen van hun leerlingen te winnen. Meesters moesten volgens Van der Palm een zachte aard en een taai geduld hebben.
Van Voorst vulde aan dat ze moesten beschikken over pedagogische kwaliteiten. Een onbekende inzender
wees op morele straffen: schoolblijven, regels schrijven, van buiten leren, te pronk staan op een ezelsbank,
kortom: alles wat tot schaamte strekte, had de voorkeur boven fysieke straffen. Wat dat betreft, bevestigden veel opmerkingen wat al in gang was gezet.549
Wat ze negeerden, belichtte de Franse schoolmeester Perrenoud in zijn commentaar op de bekroonde inzendingen. Dat strenge straffen vaak achterwege bleven, was ingegeven door maatschappelijke ontwikkelingen maar ook omdat ouders mondiger waren geworden. Daarbij kreeg de opvoeding van hun
kinderen steeds meer kritiek. Martinus Westerhout, oud-predikant van Brouwershaven, schreef in 1782
dat sommige ouders de schoolmeesters verboden hun kinderen te tuchtigen. Ook was hij de spreekbuis
van ‘Veele Meesters en Vrouwen in de Scholen’ die zeiden dat het ondoenlijk was de jeugd ‘onder banden
te houden’. Die klacht was niet uit de lucht gegrepen. Jan Brouwer, schoolmeester te Wissenkerke, werd
in 1776 door ouders in het bijzijn van de leerlingen uitgescholden en uitgevloekt wegens het straffen van
hun kinderen. Schoolmeester Hendrik de Zager kreeg in 1787 een scheldkanonnade over zich heen van
de moeder van een van zijn scholieren die hij had geslagen. Pieternella de Lore schold hem uit voor schele
547 Brouwershaven, 1752; Bruinisse, 1763; Dreischor, 1797; Ouwerkerk, 1796. ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nrs. 2109 (3.11.1760, 6.9.1762,
26.1.1764), 2110 (22.2.1797).
548 Goes, 1768; Middelburg, 1791; Ouwerkerk, 1796; Zierikzee, 1773.
549 Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 21-24, 94-96, 272, 351-355, 447-450.
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hond, deugniet, schurk, schelm, baviaan en hondsvot. Dergelijke bejegeningen waren tot daaraan toe,
pijnlijker was dat ouders hun kinderen uit school hielden waardoor de meesters financieel nadeel werd
berokkend. Daarom legde Perrenoud terecht de vinger bij de spagaat waarin de schoolmeesters zich bevonden.550

5.16 Privaatonderwijs
Naast het reguliere onderwijs in schoolverband stond het privaatonderwijs. In een een-op-een relatie kon
de instructie snel en doeltreffend zijn. Omdat het zich grotendeels onttrok aan de regulering door de overheid vanwege het kleinschalige karakter is er betrekkelijk weinig van bekend. Privaat- of huisonderwijzers waren in de zeventiende eeuw veelal net afgestudeerd. Voor hen was het lesgeven een tussenstap in
hun loopbaan.551 Toelatingseisen werden niet gesteld. Over hun geschiktheid oordeelde alleen degenen
die hen in dienst namen. Alleen welgestelden konden het zich financieel veroorloven. Jacobus Volmaer
werd in 1609 de ‘pedagogus’ van de zonen van Charles van der Noot, gouverneur van Sluis. Godefridus
Deijs was tot 1662 in Goes huisonderwijzer van de zoon van Gillis van der Nisse, heer van Waarde. De
keuze kon door religieuze motieven zijn ingegeven. Jacob Jesurun Pinto in Middelburg koos vanwege
zijn Joodse religie voor een huisonderwijzer. Die leerde Pinto’s kinderen Hebreeuws en gaf hen les in de
eigen godsdienst. Later, omstreeks 1640, was Jacob Jehuda Leon, eerder rabbijn in Hamburg, in dit gezin werkzaam. Adriaan Steengracht, secretaris van de Admiraliteit en woonachtig in Middelburg, had in
1700 belangstelling om de gewezen priester Louis Jacquemin, afkomstig uit een klooster in Waarschoot
(Oost-Vlaanderen), in dienst te nemen als ‘pedagoog’.552
Het onderwijs van privaatdocenten kon beperkt zijn tot het vak waarin zij specialist waren. Hun lessen
waren in dat geval aanvullend op het reguliere onderwijs, gericht op verdere bekwaming in het betreffende vak, en werden veelal aan huis van de leerling gegeven. Een dergelijke privaatdocent was Paul Joseph
Convenent die in Middelburg wiskunde gaf. Dat had hij eerder gedaan in Den Haag. Convenent was in
1770 naar Middelburg gekomen als particulier secretaris van Willem Carel Hendrik baron van Lynden van
Blitterswyk, toen secretaris van Admiraliteit van Zeeland en vanaf 1778 vertegenwoordiger van de Eerste
Edele in de Staten. In datzelfde jaar werd Convenent aangesteld als chartermeester bij de Admiraliteit,
vervulde enkele andere baantjes en maakte naam als dichter en schrijver. Zijn grootste bekendheid kreeg
Convenent als redacteur van de Middelburgsche Courant. Hij vertrok in 1795 naar Rotterdam om daar les te
geven in de wiskunde en was later verbonden als docent aan de Fundatie van Renswoude in Den Haag.553
Voor wat betreft het lesgeven in vreemde talen ligt het vermoeden voor de hand dat de in de grote
steden gevestigde vertalers privaatonderwijs hebben gegeven. Zij werden door de stadsbesturen van Middelburg, Zierikzee en Vlissingen in de achttiende eeuw benoemd om te worden ingeschakeld bij vertaalwerk. Het ging om translateurs uit en in het Frans, Engels en Hoogduits.554 Ook schoolmeesters konden
als privaat docent optreden door aan huis les te geven. Zo kreeg Francis Ludlow te Vlissingen in 1794 toestemming om niet alleen een Engelse school te starten maar tevens voor het geven van privaatlessen in het
Engels en Italiaans. In Middelburg bood de in 1766 toegelaten Engelse schoolmeester John Nicolson aan
om aan huis Engelse les te geven en ’s avonds in groepsverband. Alleen het stadsbestuur van Veere stelde

550 GA Noord-Beveland, Hervormde gemeente te Wissenkerke, inv.nr. 2 (21.12.1776). ZA, Heerlijkheid Zaamslag, inv.nr. 10 (25, 26.6.1787,
25.6.1789). Los, Opvoeding tot mens en burger, 266-270, 296-308; Perrenoud, Remarques sur trois dissertations, 10-12; Westerhout,
Verzameling van veele bizonderheden, X-XI.
551 Frijhoff, ‘Van onderwijs naar opvoedend onderwijs’, 14.
552 ZA, Lidmatenregister Sluis (4.1.1609). GA Terneuzen, Hervormde gemeente te Axel, inv.nr. 2 (23.2.1700). Dodde, Joods onderwijs, 27;
Koolen, Jacobus Fruytier, 9; Van der Wall, ‘The Dutch Hebraist Adam Boreel’, 240.
553 Abrahams, De pers in Zeeland, 4-6, 88-89, 259; Gaemers en Langenbach, Nalatenschap als toekomst, 194.
554 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 851e (lemma Translateurs en vertaalders, 18.1.1727 e.v.).
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tarieven vast voor privaatlessen. Daaruit blijkt dat dit duur was. Het lesgeven kostte dertig stuivers per
maand, ongeacht het vak. Dat was tweemaal zo veel als het tarief voor schrijven op school en driemaal het
tarief voor het leren lezen. Kon er aan meer personen tegelijk les worden gegeven dan werd het goedkoper.
Voor twee tegelijk kostte dat veertig stuivers, voor drie vijftig stuivers en voor vier zestig stuivers.555
Daarnaast hebben ook anderen les gegeven in de private sfeer. In de achttiende eeuw werd onder de
elite het in dienst nemen van een gouvernante of gouverneur populair. Het waren vaak buitenlanders uit
Frankrijk of Zwitserland. Daarbij ging het niet alleen om het geven van onderwijs maar ook om de jeugd
vertrouwd te maken met gewoonten en manieren. Daardoor namen zij een deel van de opvoeding voor
hun rekening en ging het meer om socialisering dan om kennisoverdracht.556
Predikanten, die daartoe zin en talenten hadden, konden privaatonderwijs geven en een of enkele
leerlingen in de kost nemen. Het ging daarbij vooral om degenen die zich wilden voorbereiden op een
studie aan een van de universiteiten. Een zeventiende-eeuws voorbeeld was Abraham Wilsens in Sint
Anna ter Muiden die taallessen gaf. Johannes à Kerckhoven, dominee in Sommelsdijk, had in 1672 een
aantal leerlingen, onder wie de zoon van baljuw Zeger de Cocq van Neerijnen. In de achttiende eeuw gaf
ds. Jan Scharp in Axel kosteloos Latijnse les aan enkele jongelui. De predikant Petrus Haack in Sommelsdijk gaf Latijn aan Jan van der Minne, leerling van de Franse en Nederduitse schoolmeester in dat dorp
en afkomstig uit Brielle. Hun collega in Brouwershaven, Adriaan Uijttenhooven, startte in 1798 met het
geven van Latijn, Frans, Engels, Duits, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde. Het was een Zeeuws
voorbeeld van een Latijns-Franse kostschool, zoals die elders in de Republiek in de achttiende eeuw werden opgericht.557
Privaatdocent was ook Jacobus Gijsbertus Wichmans, predikant in Nieuw- en Sint Joosland, die daar
stond in de periode 1738-1751. Hij bood zijn pupillen de gelegenheid hun studie af te ronden door het uitspreken van een oratie in zijn eigen dorpskerk. Dat deden Jacob Frederik Lantsheer in 1743 en Benjamin
Taats in 1744. Tot de genodigden behoorden onder meer de ambachtsheer en de rector en conrector van de
Latijnse school in Middelburg. Beide oraties verschenen in druk met een Nederlandse vertaling. Leonardus Louyssen Boom was twee jaar in huis bij zijn zwager ds. Godefridus Callenfels, die hem had voorbereid op de studie medicijnen in Leiden. In 1756 oreerde hij in de dorpskerk van Kats in het Nederlands
‘op een geleerde en verheeven trant’ over Noord-Beveland in het algemeen en Kats in het bijzonder, ‘met
de grootste toejuyginch en ongemeen genoegen van alle de aanwesende’. Daaronder was mr. Jan Wilhem
Parker, schepen en raad van Middelburg en bewindhebber van de West-Indische Compagnie, met zijn
schoonvader, de predikant Johannes van Wingerden uit Middelburg. Verder ‘alle de luyden van fatsoen
uyt ons gantsche lant, de parochianen van dese en andere plaatsen, uytmakende een gansch aansienlijk
gehoor […] Al het welk geschiede met de grooste ordre, deftigheyt en plegtigheijt’.558
Docenten van Latijnse scholen gaven in principe geen privaatlessen. Dat druiste in tegen de wens van
de stadsbesturen om het monopolie van die scholen zoveel mogelijk te handhaven. Wel mochten docenten later bijles geven, hoewel dat in Middelburg in 1771 werd beperkt tot de vakanties. Daar kon voor het
geven van Latijn door anderen vrijstelling worden verleend als het ging om personen die niet naar school
wilden of konden gaan. In 1730 had het stadsbestuur het privaatonderwijs in Latijn en Grieks vrijgegeven. Dat gebeurde nadat het al geruime tijd oogluikend was toegestaan, zoals aan de Lutherse predikant
555 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2939 (19.7.1794). Middelburgsche Courant, 20.2.1766. ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 942
(Reglement op het loon der scholen te Veere, 1753).
556 Frijhoff, ‘Van onderwijs naar opvoedend onderwijs’, 14-15.
557 SA Voorne-Putten, Notariële archieven, inv.nr. 1139 (9.4.1782). ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 668 (27.5.1672). GA Schouwen-Duiveland,
Gemeente Brouwershaven, inv.nr. 42 (maart 1813). Janssen, St. Anna ter Muiden, 150; Van Oosterzee, ‘Levensschets van Adriaan
Uyttenhooven’, 98-101; Wesseling, Axel, 227.
558 Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 439; Walraven en Polderdijk, Nieuw- en Sint Joosland, 152-153; Zuidervaart,
‘Bibliografie drukwerken Illustre School te Middelburg’, 34-35. GA Noord-Beveland, Hervormde gemeente te Kats, inv.nr. 2 (26.1.1755,
24.8.1756). Boom werd later geneesheer in Middelburg. Fokker, Levensberichten van Zeeuwsche medici, 12-13.
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Johannes Nicolaas Treitel. Het besluit was mede het gevolg van het matig functioneren van de Latijnse
school. Toen dat later verbeterde, werd opnieuw een verbod van kracht.559
Anders lag de situatie als voor verdere scholing een beroep werd gedaan op een rector. Nicolaas Cornelis Lambrechtsen in Vlissingen was nog maar zestien jaar oud toen hij de Latijnse school verliet. Daarom
werd hij door zijn vader in 1768 op het kantoor van notaris Willem Houwer in Zierikzee geplaatst, de vaderstad van de familie Lambrechtsen. Hij volgde er privaatlessen bij rector Adam Camphuysen waardoor
hij zijn kennis van het Latijn en Grieks vergrootte. Mede als voorbereiding op de lessen aan de universiteit
spraken zij samen Latijn. Bovendien volgde hij de avondschool bij schoolmeester Bartoldus Renou om
zich te bekwamen in het cijferen, de algebra en de geometrie. Lambrechtsen prees zijn leermeester Camphuysen omdat die hem leerde hoe hij moest studeren en hem zo een deugdelijke voorbereiding gaf op
de lessen aan de hogeschool. Na bijna twee jaar in Zierikzee te zijn geweest, keerde hij in 1770 terug naar
Vlissingen om nog datzelfde jaar rechten te gaan studeren in Utrecht.560
Privaatonderwijs door dorpsschoolmeesters kwam zelden voor. Als regel bood het avondonderwijs
voldoende mogelijkheden. In zeldzame gevallen was het de bijzondere bekwaamheid die daartoe aanleiding gaf, zoals in de wiskunde. Andries Schraver in Oosterland, later een beroemd waterstaatkundige,
kon in de jaren zeventig of tachtig van de achttiende eeuw niemand vinden die hem de integraalrekening kon uitleggen. Na een tip was het de schoolmeester van Elkerzee, Andries Handpote, die hem zonder
voorafgaande studie wist in te wijden. De schoolmeesters van Wolphaartsdijk en Kloetinge moesten zich
ontvankelijk tonen voor verzoeken om les te geven buiten de schooluren, maar of er gebruik van werd
gemaakt, is onbekend.561

5.17 Beroepsonderwijs
Er resteerden nog diverse andere vormen van onderwijs. De meest voorkomende was het praktijkonderwijs. Wie een beroep wilde leren deed dat bij een gevestigd ambachtsman die zijn leermeester werd. Dit
onderwijs blijft hier buiten beschouwing. Alleen wordt hier het beroepsonderwijs voor de jongere en oudere jeugd belicht en de relatie daarvan met het basisonderwijs. Daarbij gaat het om, zoals dat in Veere
werd genoemd, de ‘vrije konsten’: zeevaartkunde, landmeetkunde, wiskunde, muziek en dergelijke.562

Zeevaartonderwijs
Koopvaardij en visserij namen in Zeeland een belangrijke plaats in. Het is daarom begrijpelijk dat onderwijs
werd gegeven in de zeevaartkunde. Een aantal Zeeuwse schoolmeesters specialiseerden zich in het geven van
les aan toekomstige stuurlieden. Schoolmeester Jan van den Broeke, die zich in 1613 in Middelburg vanuit
Rotterdam vestigde, had in die laatste plaats de zeevaartkunde onderwezen, naast rekenen en meetkunde.
In Rotterdam was Van den Broeke de leermeester van oud-Middelburger en ver familielid Isaac Beeckman;
hij begeleidde hem op het pad van de wiskunde. In 1609 had Van den Broeke de door hem uitgegeven Instructie der zee-vaert opgedragen aan de vroedschap van Vlissingen. Het was het eerste Nederlandse leerboek op het
gebied van de stuurmanskunst. Vermoedelijk is Van den Broeke ook in Middelburg actief geweest met het
lesgeven in navigatie.563 Dat gold waarschijnlijk ook voor oud-zeeman Dirck Ruijters, die in 1620 was begon559 Johannes Nicolaas Treitel in Middelburg gaf in 1716-1717 Hebreeuws, Chaldees en Syrisch aan Johannes Willemsen als voorbereiding
op zijn theologische studie. Andere leerlingen waren Daniel Scheurwater en Albertus Homoet, die in 1722 en 1726 oraties hielden in de
Illustre school. De Jong, ‘Jacobus Willemsen’, 38; Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 422, 427, 430-432, 439, 446,
450-451, 528-529; Zuidervaart, ‘Bibliografie drukwerken Illustre School te Middelburg’, 14-15.
560 ZA, Heerlijkheid Ritthem, inv.nr. 20 (Gedenkschriften N.C. Lambrechtsen, 4-6).
561 Kloetinge, 1778; Wolphaartsdijk, 1770, 1805. [Van der Weijde?], ‘Eene onderwijzers-benoeming en instructie’, 14.8.1909.
562 ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (instructie, 1752, art. 13). Zie ook: De Booy, ‘Hoger beroepsonderwijs op de fundaties van de vrijvrouwe
van Renswoude’, 97.
563 Van Berkel, Isaac Beeckman, 25; Briels, ‘Zuidnederlandse onderwijskrachten in Noord-Nederland’, 290; Davids, Zeewezen en wetenschap, 318.
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nen als schoolmeester in Middelburg. Daarna ging
hij opnieuw varen. Zijn kennis en kunde blijken uit
een tweetal werken: Toortse der zeevaert, om te beseylen
de custen geleghen bezuyden den Tropicus Cancri, als Brasyliën, West-Indien, Guinea, Angola etz. deur eyghen ervarentheyt en andere behulpselen in ’t light gebracht (1623) en De
Platte- ofte Pleyn-Schael verclaert (1631).564
Bekender werd Arend Roggeveen, die zich in
1659 vanuit Delfshaven in Middelburg vestigde
en als schoolmeester werd toegelaten. Tevens was
hij landmeter. Vanaf 1661 gaf Roggeveen les in zeevaart- en sterrenkunde. Hij was onder meer een verdienstelijk cartograaf en liet een atlas met kaarten
van de kusten van het oostelijk deel van Amerika
verschijnen: Het brandende veen. Bij zijn studies was
hem gebleken dat de Stille Zuidzee nog een onbekend gebied was. Het plan om daarheen een vloot
uit te rusten werd in 1720 door zijn jongste zoon,
mr. Jacob Roggeveen, tot uitvoering gebracht. De
Staten-Generaal en de West-Indische Compagnie
stelden daarvoor drie schepen beschikbaar. Arend
Roggeveen werd betrokken bij het examineren van
stuurmannen die in dienst wilden treden van de
Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ook latere
Het portret van Arend Roggeveen werd afgedrukt op de titelpagina
schoolmeesters, die zich hadden gespecialiseerd in
van zijn boek (Rijksmuseum, Amsterdam).
de zeevaartkunde, werden examinator zoals de al
eerder genoemde Adriaan de Neeff. In 1687 werd
hij door de Admiraliteit van Zeeland benoemd om stuurlui te examineren. Hij had een kostschool waarin
hij jongens boven de veertien jaar les gaf. Naast zeevaart- en wiskunde doceerde hij onder meer landmeetkunde en boekhouden.565
De behoefte aan onderwijs in navigatietechnieken groeide vanaf het eind van de zeventiende eeuw
vanwege de strengere eisen. In Middelburg waren in de achttiende eeuw diverse leermeesters in de stuurmanskunst gevestigd, zoals Pieter Kruyenaars en Daniel Pruymelaar, die dat combineerden met het lesgeven in vakken zoals wiskunde, sterrenkunde en landmeten. Zij gaven dit zeevaartonderwijs aan huis
tijdens schooluren, maar ook buiten schooltijd kon dit worden genoten in de vorm van avondonderwijs.
Het onderwijs was naar behoefte: enkele weken achter elkaar, een seizoen lang of enkele jaren achtereen
gedurende een bepaalde periode. Jan de Maagd, schoolmeester en landmeter in de Segeerstraat te Middelburg, adverteerde in 1783 dat hij voortaan ook buiten de gewone schooltijd onderwijs gaf in meetkunde,
zonnewijzerkunst, wijnroeien en stuurmanskunst. In dat kader gaf hij les in het gebruik van de octant, de
ruit en zeemanskaarten. Zijn leerlingen en die van zijn collega’s waren leergierige jongeren die hogerop

564 De Bruin, ‘Toortse’, 88-89; Dommisse, ‘De la Rue’s Dierick Ruyters’, 181-182; Emmer, ‘Nederland als leerling’, 42; NNBW, III, 1104, VII, 10831084; Roos, ‘Dierick Ruyters’, 3-7; Rijkse, ‘Toortse der Zee-vaert (1623) van Dierick Ruyters’, 28-31; L’Honoré Naber, Toortse der zee-vaert,
XIII-XVII.
565 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 651 (21 en 28.12.1660). Davids, Zeewezen en wetenschap, 297-298; Van Gelder, Naar het aards paradijs; Van
der Krogt, Advertenties voor kaarten, atlassen, globes, 43-44; Paesie, ‘De uitrusting van de expeditievloot van Jacob Roggeveen’, 139-140;
Wennekes, ‘Levensloop van een kaart van Vlissingen’, 13-14.
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wilden komen. Christiaan Meeuse in Veere, die werkzaam was in de visserij in de jaren zeventig van de
achttiende eeuw, volgde na het gewone avondonderwijs lessen in de stuurmanskunst.566
Ook de Zierikzeese koopvaardij was van belang. In 1671 kreeg Cornelis Walgrave toestemming om les
te geven in navigatie en astronomie. Zijn verzoek om toelating als schoolmeester werd echter afgewezen. Dat gold ook voor een jaarlijkse toelage uit
de stadskas. Ruim een halve eeuw later stelde de
magistraat zich anders op. Bij de vervulling van
de vacature van stadsschoolmeester in 1724 ijverde
de vroedschap voor een kandidaat die ook in staat
was om les te geven in de stuurmanskunst en geometrie. Degene, die ze benoemden, kon dat ook in
boekhouden. Hoe zeer de stad nautisch onderwijs
begeerde, bleek twee jaar later. Johannes Hoogermole moest worden afgewezen omdat het maximum aantal schoolmeesters te hoog was. Die regel

De gulde spiegel der regtlinische driehoeken door Johannes van
der Boot.

Berekeningen gemaakt door een Zierikzeese leerling van de stuurmanskunst, midden achttiende eeuw (GA Schouwen-Duiveland,
Handschriftenverzameling, inv.nr. 481).

werd echter opzij gezet vanwege de bekwaamheden van Hoogermoole in de zeevaartkunde.567 Zijn
oom was schoolmeester Johannes van der Boot,
die zich vanaf 1735 beperkte tot het lesgeven in de
stuurmanskunst. Als uitvloeisel daarvan publiceerde hij Merg der Zeevaard, in 1744 gevolgd door
De gulde spiegel, der regtlinische driehoeken, gedrukt
in Middelburg. Stuurlui namen dergelijk lesmateriaal mee aan boord om zich tijdens hun reizen
verder te bekwamen want dit vak leende zich uitstekend voor zelfstudie.568
Onderwijs in de zeevaartkunde was, zo blijkt
uit het voorgaande, vaak een nevenactiviteit. Net
zoals Van der Boot waren er meer schoolmeesters

566 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924. Middelburgsche Courant, 10, 19.5.1764, 1.7.1783. Meeuse, Herinneringen, 7.
567 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nrs. 7 (20.11, 23.12.1671), 16 (17.3, 8.5.1724, 10.12.1725, 8.1, 20.5.1726).
568 Davids, ’Twintig exempelen … tot oeffeninge’, 56-57. Een exemplaar van de De gulde spiegel bevindt zich in de Prize Papers, The National
Archives, Kew (bij Londen), High Court of Admiralty, 32/256. Vriendelijke mededeling van drs. E. van der Doe.
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die, als zij het rustiger aan wilden doen, dit onderwijs bleven geven. Cornelis Verbrugge in Vlissingen
stopte in 1758 als schoolmeester maar hield het zeevaartonderwijs, net zoals het cijferen, aan. Het werd
ook beschouwd als een mogelijkheid om bij te verdienen. Andries Andriessen, schoolmeester in het weeshuis te Vlissingen, mocht geen burgerkinderen aannemen, maar kreeg in 1758 wel toestemming om zeevaartonderwijs te geven. Vanzelfsprekend bleef het onderwijs niet beperkt tot degenen die onderwijservaring hadden. De deskundigheid gaf de doorslag. In 1792 kreeg Jan Schouten, blokmaker van beroep, van
de scholarchen in Vlissingen toestemming om les te geven in de ‘mathesis en stuurmanskonst’. Daarbij
werd bepaald dat hij zich uitsluitend tot dat onderwijs moest beperken. Les in cijferen of iets anders was
niet toegestaan. Schouten had die behoefte niet, maar Cornelis de Haaze in 1797 wel. Hij wilde Nederduits
schoolmeester worden en onderwijzer in de stuurmanskunst. Het stadsbestuur volgde het Comité van
Publiek Onderwijs, die De Haaze na onderzoek ongeschikt vond als schoolmeester. Hij kreeg uitsluitend
toestemming om les te geven in de stuurmanskunst.569
De Zeeuwse overheden bleven, afgezien van het toelatingsbeleid, vrij passief om het zeevaartonderwijs naar een hoger plan te brengen. Stond de stuurmanskunst op het lesrooster van het Athenaeum Illustre in Amsterdam en van de Illustre school in Rotterdam, in Middelburg vond dat geen navolging. Ook de
oprichting van zeemanscolleges, zoals in Amsterdam en Rotterdam, vond in Zeeland niet plaats.
Het voorstel van de Veerse secretaris Jacobus Ermerins om armen- en weeshuizen om te vormen tot
kweekscholen voor de zeevaart kreeg geen bijval.
Hij had die plannen uiteengezet in twee antwoorden op prijsvragen van de Oeconomische Tak in
1780 en 1782. De aanstelling van een openbaar onderwijzer voor het zeevaartonderwijs, zoals in Groningen in 1763, is alleen in Zierikzee overwogen.
De boekhouders van de koopvaardijschepen klaagden in 1769 over het gebrek aan bekwame stuurlui.
Zij stelden voor iemand aan te stellen die openbare
lessen ging geven. Ook verzochten de boekhouders
een bepaling te maken dat niemand als stuurman
zou worden toegelaten dan na een examen, af te nemen door twee deskundigen. Ook financiële steun
om minvermogende jongens op te leiden, kon bijdragen aan de gewenste verbetering. De magistraat
ging er niet op in omdat naar hun mening in het
onderwijs in de zeevaartkunde in voldoende mate
was voorzien. Drie, later twee schoolmeesters konJacobus Ermerins (Rijksmuseum, Amsterdam).
den daarin les geven, waaronder een van de twee
stadsschoolmeesters. Bij vacatures werd dit aspect,
samen met wiskunde, meegenomen bij de werving
van een opvolger. In 1803 ging de stad alsnog over tot de benoeming van een lector in de zeevaartkunde, in
de persoon van de predikant van Elkerzee, Cornelis Ekama, die ook natuurkunde gaf. 570

569 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2930 (1758, 31.10.1792), 2931 (29.5, 12.6, 31.10.1797), 2939 (14.10.1797).
570 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nrs. 36 (20, 24.11.1769), 39 (29.5, 17, 22, 25.6.1773, 21.1.1774), 40 (20, 30.4.1774, 31.1.1775).
Davids, Zeewezen en wetenschap, 326-327, 344; Neele, De ontdekking van het Zeeuwse platteland, 112.
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Landmeetkundig onderwijs
Veel schoolmeesters, vooral op het platteland, waren landmeter. Het gaf hen de mogelijkheid bij te verdienen. Het meten en vervaardigen van kaarten werd geleerd bij een landmeter, die het vak vooral in de
praktijk doceerde. Ook landmeters, die schoolmeester waren, werden op hun beurt de leermeester voor
anderen om het vak te leren. Aspirant-landmeters werden door bovenlokale overheden geëxamineerd en
geadmitteerd. Van bemoeienis van de overheid ten aanzien van het onderwijs was maar in zeer beperkte
mate sprake en dan alleen in de steden. Het beperkte zich tot de toelating. Zo kreeg de hiervoor genoemde
Johannes van der Boot in Zierikzee in 1709 niet alleen toestemming om een school te openen maar ook om
les te geven in geometrie en astronomie.571
Als voorbeeld hoe een dorpsschoolmeester zich bekwaamde, kan Cornelis Blom dienen. In Oosterland,
waar hij in 1756 schoolmeester werd, ging hij het jaar erop het landmeten leren bij Cornelis Smith, baljuw
aldaar. Een jaar later, in 1758, legde hij zijn examen af in Zierikzee. In 1760 en volgende jaren bekwaamde
hij zich in de stuurmanskunst, het maken van zonnewijzers en dergelijke. In Sint Maartensdijk, waar hij
in 1764 werd benoemd, volgde in 1776 zijn aanstelling als landmeter van de polder. Later werd hij ook
boekhouder van een aantal andere polders en wijnroeier in zijn woonplaats en de stad Tholen. Zelf leidde hij elf jongemannen op tot landmeter waarvan er acht schoolmeester werden. Het leergeld werd niet
berekend per tijdvak maar voor het onderwijzen van het vak als zodanig tot de betrokkene dat onder de
knie had. Francois Pael in Brouwershaven hanteerde in 1670 een tarief van rond de 60 gulden om dit te
onderwijzen. Hetzelfde bedrag hanteerde Cornelis Blom.572

Cijferen, wiskunde en boekhouden
Ook deze vakken konden afzonderlijk worden geleerd. Wie zich daarin wilde bekwamen, kon zich bij
een gespecialiseerde schoolmeester melden. Zo iets was vooral een stedelijk fenomeen. Slechts een enkele
keer werd dit financieel ondersteund. Het stadsbestuur van Tholen besloot in 1708 Cornelis de Bije een
jaarlijkse toelage te geven van honderd gulden en vrijdom van accijnzen als hij zich wilde vestigen in de
stad om wiskundeles te geven. Geen toelage kreeg Johannes Maan die vanaf 1711 in Zierikzee les gaf in
Italiaans boekhouden. Vaak ging het om avondonderwijs. Zo kregen Jacobus Beckens te Aardenburg in
1728 en Jan Gabriel te Hulst in 1739 van hun stadsbesturen toestemming om een ‘cijfferschool’ te houden
in de avonduren.573

Tekenonderwijs
Schoolmeesters gaven zelden tekenles. Wat dat betreft was Johannes Steijger, schoolmeester in Brouwershaven, een uitzondering. Hij had in 1683 twee leerlingen uit deze stad, die ‘de architecture ofte de
boukunst’ bij hem leerden. Het was gespecialiseerd onderwijs, dat gegeven werd door een bouwkundige
of een tekenmeester. Tekenles kreeg een aantal wezen uit het Middelburgse Armweeshuis in de tweede
helft van de achttiende eeuw. Dat werd tijdens de vier wintermaanden door een tekenmeester gegeven, die
daarvoor vier rijksdaalders per leerling kreeg.574
Om het tekenonderwijs op een hoger plan te brengen, ging te Middelburg in 1778 het ‘Teeken Collegie’ van start. Zes jaar later werd de naam gewijzigd in ‘Teeken-Akademie’. Gestart als een particulier
initiatief, in navolging van soortgelijke tekenacademies elders in de Republiek, was de school bedoeld als
een lokale voorziening die moest voorkomen dat ouders hun kinderen voor zulke lessen naar elders stuur-

571 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 13 (18.2.1709). Muller en Zandvliet (red.), Admissies als landmeter in Nederland.
572 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 379. GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nr. 4375 (27.10.1671).
573 GA Tholen, Stad Tholen, nr. 3 (5.4.1708). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 13 (3.7.1711). GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 7
(18.10.1728). GA Hulst, Stad Hulst, nr. 7 (16.10.1739).
574 GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nr. 4376 (4.5, 10.11.1683). ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924.
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Naar model tekenen in de Tekenacademie te Middelburg, door J. Perkois, eind achttiende eeuw (ZA, Zelandia Illustrata, III, 1033).

den. Jongens vanaf hun twaalfde jaar en mannen maakten van het onderwijs gebruik. Het was een avondschool. Van november tot en met maart werd van maandag tot en met vrijdag tekenles gegeven van half
zes tot acht uur. Bij de start waren er ruim honderd tekenaars. De school paste goed in de verbreding van
het onderwijs en beoogde een praktisch nut. Ambachtslieden en minvermogenden werden tot de doelgroep gerekend. Ook weeskinderen kregen hier les. De opleiding had begunstigers uit de andere Zeeuwse
steden en zelfs uit Rotterdam. Het stadsbestuur gaf subsidie en stelde de ruimten boven de stadswaag ter
beschikking. ‘Vernuft en vlijt’ werd de zinspreuk. Op deze wijze ging ook Middelburg deelnemen aan het
proces dat tot doel had om de participatie in kunsten en wetenschappen te stimuleren.575
Het Middelburgse initiatief vond in 1785 navolging in Goes. Het had een identieke opzet. Vanaf de
tweede week in oktober tot en met de tweede week in maart werd van maandag tot en met vrijdag op elke
avond van half zes tot acht uur les gegeven in een particuliere ruimte. De leerlingen moesten minstens
tien jaar oud zijn. Het tekencollege begon met 39 leerlingen. Het stadsbestuur steunde het initiatief met
een subsidie. Ook de lokale elite steunde dit onderwijs financieel. Het college bestond slechts kort want
als gevolg van de felle tegenstellingen tussen patriotten en prinsgezinden in 1787 werden de werkzaamheden gestaakt. Tekenscholen elders in Zeeland, in Zierikzee en Vlissingen, werden eerst in de eerste helft
van de negentiende eeuw opgericht.576
575 ZA, Verz. Verheije van Citters, inv.nr. 54b. Goudswaard, Vijfenzestig jaren nijverheidsonderwijs, 12-16; Herklots, Redevoering, 5; Heyning,
‘Onderwijs en resultaat’, 45-70; Mijnhardt, ‘De Zeeuwse burger en zijn Teeken Collegie’, 9-26; Schnitger en Don, ‘Vernuft en vlijt. De
Middelburgse Tekenacademie’, 8-17.
576 NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 299 (25.5.1799, Reglementen Tekencollege Goes, 1785); GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 39
(11.2.1786). Encyclopedie van Zeeland, III, 161.
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Muziekonderwijs
Vooral organisten in grote steden doceerden muziek. Perina, dochter van admiraal Adriaan Willem Simonsz., kostleerlinge van de Franse schoolmeester Adam van der Mandere te Middelburg, leerde in 1597
en 1598 het spelen op de klavecimbel van Zacharias Gillissen, organist en klokkenspeler. Het leergeld bedroeg twee gulden per maand. In Goes gaf organist en voorzanger Lucas Lennick in 1615-1618 les aan de
blinde zoon van Guilliame Smul. Bij het aantrekken van dergelijke functionarissen werd rekening gehouden met het mogelijke docentschap. In de achttiende eeuw plaatste het stadsbestuur van Zierikzee
advertenties in verband met de vacante functie van organist en beiaardier, waarin stond dat sollicitanten
bereid moesten zijn om de jeugd muziekles te geven.577

Kantklossen, naaien, breien en spinnen
Voor oudere meisjes was handwerken aantrekkelijk om zich daarmee een inkomen te verschaffen of om
in de behoeften van het eigen gezin te kunnen voorzien. In het Armweeshuis te Middelburg werd ermee
gestart in 1595. Tien jaar later werd een matres aangesteld om de meisjes te leren kantklossen, naaien en
breien. Ook de kleermaker kon met die lessen worden belast. In andere, vaak kleinere weeshuizen was
dit de taak van de binnenmoeder. De leertijd was vier jaar. Les werd veelal gegeven in een vertrek dat de
naaischool werd genoemd. Begonnen werd met het lezen van een hoofdstuk uit de Bijbel door een van de
weesmeisjes, zoals in Vlissingen het geval was. De wezen breiden en naaiden niet alleen voor het weeshuis,
maar ook voor particulieren waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de instelling. Om de productie te
stimuleren kregen de matres en de weesmeisjes een deel van de opbrengst. In Middelburg werden in 1615
wezen beschikbaar gesteld om te gaan weven in een tapijtfabriek en later, in 1683, om in een kantfabriek te
werken. In 1664 werd een lakenweverij in het weeshuis opgericht. Al deze initiatieven waren om verschillende oorzaken geen lang leven beschoren.578
In de tweede helft van de achttiende eeuw werden scholen gestart die niet alleen een opleiding beoogden maar ook als werkverschaffing dienden. Op de in 1758 te Middelburg opgerichte Linnennaai- en
kinderschool leerden de kinderen naast naaien ook breien. De kinderschool werd vanaf 1778 omgezet in
een breischool. In een tijdvak van bijna 25 jaar genoten daar 2372 kinderen onderwijs.579 In Zierikzee werd
in 1763 een nettenbreierij opgericht, die zes jaar later opging in een vlasspinnerij. Zes jaar later werd in
Vlissingen een nettenschool gestart. Spinscholen, waar les werd gegeven in het spinnen van vlas, wol of
katoen, werden opgericht in 1771 te Goes, in 1778 te Middelburg, Veere en Westkapelle en tot slot in 1780
te Vlissingen.580 Alleen die in Middelburg, daar opgericht onder de benaming van Stadsfabriekhuis, bleef
langere tijd bestaan. De kinderen, die daar vanaf 1782 leerden spinnen, kregen ook les in lezen, schrijven
en godsdienst. In dat jaar waren er zestien leerlingen. Het jaar daarop werden er al tachtig geteld wat aanleiding was om een schoolmeester aan te stellen. In 1784 was het aantal leerlingen tot 138 gestegen. In 1799
was dit gedaald tot ongeveer honderd als gevolg van de stagnatie in nieuwe arbeidskrachten. De school
viel onder het toezicht van de scholarchen en deelde mee in prijsuitreikingen. In de te Zierikzee in 1799
opgerichte garen- en wolfabriek werden kinderen, veelal van ouders die ondersteund werden, te werk
gesteld. Ze kregen tevens onderwijs in lezen en schrijven, dat werd gegeven door de stadsschoolmeester.581
577 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nrs. 30 (12.4.1757), 32 (30.6.1760), 34 (12.2.1763), 44 (13.3.1782); Weeskamer Zierikzee, nr. 83. GA
Goes, Stad Goes, inv.nrs. 2561-2563.
578 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 4001, 4003, 4006, 4012 (1767); Diaconie Hervormde gemeente te Vlissingen, inv.nrs. 2 (1.6.1644),
3 (2.6.1655, 18.9.1658), 4 (21.4.1683), 5 (9.1.1692). ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 847k (14.6.1664). Van de Graft, De tapijtfabrieken,
132-147; ’s Gravezande, Vredegroet, 59-60; Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, VIII’, 114-115; Kool-Blokland, De zorg gewogen, 398-399; Nagtglas,
De algemeene kerkeraad, 190.
579 ’s Gravezande, Vredegroet, 59-60. Zie ook pagina 419.
580 GA Vlissingen, Diaconie Hervormde gemeente te Vlissingen, inv.nrs. 197-202. ZA, Heerlijkheid Ritthem, inv.nr. 20 (Gedenkschriften N.C.
Lambrechtsen, 14). GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 35 (18.5, 15.6.1771, 2, 9.1, 24.7.1773), 36 (12.11.1774), 2791.
581 NA, Binnenlandse Zaken, inv.nr. 309 (Brief Stad Zierikzee, 12.8.1800).
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5.18 Wetenschappelijk onderwijs
Zeeland kende alle vormen van onderwijs met één belangrijke uitzondering: het was verstoken van een
universiteit. Waren de meeste andere gewesten van de Republiek erin geslaagd binnen hun grenzen een
hogeschool te verwezenlijken, in Zeeland was dat niet het geval, net zo min als in Overijssel en Drenthe.
Eind 1574 had prins Willem van Oranje het plan opgevat om een universiteit op te richten voor Holland
of Zeeland. Hij schreef daarover vanuit Middelburg een brief aan de Staten van Holland. Kort daarop, in
januari 1575, viel de beslissing die in Leiden te vestigen met het exclusieve recht voor Holland en Zeeland.
De Zeeuwen hebben zich moeite getroost om alsnog universitair onderwijs binnen hun gewest te krijgen.
Professoren en lectoren kwamen er wel, maar geen universiteit.

Illustre school in Middelburg
De hogescholen in Leiden, Franeker, Harderwijk, Groningen en Utrecht vonden hun oorsprong in de wens
een theologische opleiding binnen hun gewest tot stand te brengen. Op die wijze werd de besteding van
studiebeurzen binnen de eigen grenzen gehouden. Provinciale synodes hadden de oprichting ervan bepleit. Die van Zeeland ging in 1581 voorop met hun besluit om bij de Staten aan te dringen op het instellen
van dergelijke beurzen. Het blijkt niet dat dit verzoek werd ingediend. Twee jaar later deden de predikanten van Zuid-Beveland een poging bij Gecommitteerde Raden om gelden vrij te maken voor het onderhoud
van enkele jongens in de Latijnse scholen. Het hiervoor genoemde initiatief van Veere in 1585 om in die
stad een provinciale
Latijnse school tot
stand te brengen,
houdt daar vermoedelijk ook verband
mee (zie paragraaf
1). Ondertussen verleenden Gecommitteerde Raden incidenteel toelagen uit
de geestelijke goederen als ondersteuning in studiekosten, vooral aan
predikanten voor
hun zonen, maar
van enige structuur
daarin was geen
sprake.
Het Abdijplein te Middelburg, 1644 (Rijksmuseum, Amsterdam).
Toen de predikanten uit Walcheren zich in 1590 bij
de Staten vervoegden over de handhaving van de schoolorde, vroegen zij niet alleen aandacht voor de theologiestudie, maar
ook voor rechten en medicijnen. Anders dan de dominees bedoeld hadden – zij hadden gepleit voor de
aanstelling van enkele hoogleraren - besloten de Zeeuwse Staten om de mogelijkheid te onderzoeken in
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Leiden een seminarie op te richten voor theologische studenten uit Zeeland. De leiding van dit internaat
zou in handen moeten komen van een rector en een subrector. Overleg tussen Zeeuwse gedeputeerden en
twee Leidse hoogleraren leverde op dat de magistraat in die stad en de curatoren van de universiteit bereid
waren alle medewerking te verlenen. De gedachten gingen uit naar een seminarie voor twintig studenten,
later verhoogd tot vijfentwintig.
Weinig hoopvol was dat de Staten niet eensgezind waren. Zierikzee en Goes waren tegen, zij het dat
hun afwijkende mening de financiering betrof. Veere stond positief tegenover het voorstel, maar voelde
niets voor een provinciaal seminarie en verkoos een decentrale opleiding via de eigen Latijnse scholen.
Middelburg verklaarde zich tegen de vestiging in Leiden en bood aan op hun kosten voor huisvesting te
zorgen mits het seminarie in hun stad kwam. Daarbij hadden zij het oog op een volwaardige theologische
opleiding. Als onderkomen was het oog gevallen op de voormalige brouwerij van de abdij aan de Balans.
Toen de andere leden van de Staten Middelburg verzochten om ook drie hoogleraren te salariëren, wilde
de stad niet verder gaan dan de lasten voor een hoogleraar Latijn en Grieks. Daarmee stemden de Staten in
april 1591 in. Een voordracht werd opgesteld voor de hoogleraar theologie waarop Martinus Lydius en ‘Antonius Tegius’ werden geplaatst. Lydius was hoogleraar in Franeker. Wellicht is Tegius een verschrijving
voor Antonius Thysius, later hoogleraar in Harderwijk en Leiden. Aan het eind van het jaar bleek opnieuw
onenigheid. Met uitzondering van Middelburg verklaarden de leden van de Staten zich tegen een eigen
seminarie. Zij wilden veertig beurzen instellen van elk honderd gulden. Middelburg hield vast aan het
plan en stelde bezuinigingen voor. Maar alle plannen verdwenen naar de achtergrond.
De Staten van Holland richtten in 1592 het Statencollege op, een internaat voor hun beursstudenten
theologie. Het jaar erna werd Petrus Bertius uit Goes daaraan verbonden als subregent. Bertius was eerder
Latijns schoolmeester in Goes en zou in 1606 regent worden. Misschien was de oprichting en benoeming
van Bertius mede bedoeld om de Zeeuwen zoveel mogelijk aan zich te binden. Door de oprichting werd
vermoedelijk de wens van een eigen seminarie voor de Zeeuwse studenten niet meer urgent geacht. In het
reglement voor het Statencollege werd namelijk de mogelijkheid opgenomen om anderen dan beursstudenten van Holland op te nemen. Bovendien werd op dat moment nog ruimte gelaten voor het aannemen
van predikanten die geen wetenschappelijke vorming hadden genoten. Zulke kandidaten werden in Middelburg geoefend door de predikanten. Ook in Zierikzee was dat het geval waar dat in classicaal verband
plaatsvond. Dat de predikanten niettemin nog steeds een eigen hogeschool wilden, bleek uit het feit dat
zij in de kerkorde van 1591 een plaats hadden ingeruimd voor de ‘professooren in de theologie’. Maar dat
ook zij een eigen hogeschool niet meer haalbaar achtten, werd duidelijk op de provinciale synode van 1593
toen besloten werd bij de Staten aan te dringen op uitvoering van het plan voor een Zeeuws seminarie in
Leiden.
Ondertussen bleef de magistraat van Middelburg erop bedacht om het onderwijs in hun stad te verbeteren. In Jacobus Gruterus, rector van hun Latijnse school, had de stad een geleerde van aanzien. In 1592
werd de Schot Johannes Murdisson aan de Latijnse school verbonden. In hetzelfde jaar 1595 dat de Staten
de draad weer oppakten voor een Zeeuws seminarie gingen Gruterus en Murdisson openbare lessen in het
Latijn geven. Gruterus doceerde geschiedenis en Murdisson deed dat in de filosofie. Onder de toehoorders
waren ook kooplieden wat wijst op een brede behoefte aan kennis. De discussie in de Staten concentreerde
zich al snel op de studiebeurzen. In januari 1596 werd overeenstemming bereikt. Er werden 36 studiebeurzen ingesteld met de volgende verdeling: de steden op Walcheren 24 (Middelburg 12, Vlissingen 8,
Veere 4), Zierikzee 6, Goes 4, Tholen 2. De beurzen waren voor de helft honderd en voor de andere helft
honderdvijftig gulden groot. Waar de jongeren gingen studeren werd vrijgelaten. Het toezicht op de studenten werd toevertrouwd aan de steden die de beurzen toewezen. De studenten moesten, als op hen
een beroep werd gedaan, voor Zeeland beschikbaar blijven. Deze studiebeurzen werden uit de algemene
middelen gefinancierd. De door de stadsbesturen aangewezen jongens varieerden in leeftijd van 12 tot 22
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jaar. Om de eigen Latijnse scholen te steunen, bepaalden de magistraten dat hun alumni zo veel mogelijk
in de eigen stad moesten studeren alvorens ze naar een van de hogescholen vertrokken. Het feit dat de
steden deze beurzen konden vergeven, leidde er ook toe dat ouders ervoor kozen hun kinderen op de daar
gevestigde scholen te plaatsen, vooral als de stad de beurs aanvulde uit lokale middelen, zoals Middelburg
en Veere deden.582
Met dat alles was weliswaar de theologische studie in financiële zin gefaciliteerd, maar daarmee had
Zeeland geen eigen opleiding gekregen. Ook Middelburg was teleurgesteld dat hun initiatieven door de
publieke lessen van Gruterus en Murdisson geen vervolg kregen in een Illustre school. Murdisson vertrok in 1599 naar Leiden waar hij buitengewoon hoogleraar filosofie werd. Frijhoff oppert dat de Zeeuwse
Staten zich gebonden hebben gevoeld aan de stichtingsakte van de universiteit in Leiden die een andere
hogeschool in Holland en Zeeland uitsloot. Ook zou de levensvatbaarheid van een eigen hogeschool betwijfeld kunnen zijn. Zeeland telde vele malen minder inwoners dan Holland.583 Hoewel geen van deze argumenten genoemd worden in eigentijdse stukken lijken ze plausibel. Maar het heeft er ook veel van weg
dat de beschikbaarstelling van studiebeurzen een compromis was waarmee de steden hun eigen Latijnse
scholen beschermden. Bovendien bleef de classikale oefenschool in Zierikzee bestaan. Even is er sprake
van geweest die vorming op een hoger plan te brengen toen de Schouwse classis in 1601 de Zierikzeese
predikant Henricus Brandt bereid vond in de Grote kerk voor deze studenten lessen in de catechismus en
Hebreeuws te geven, maar dat lijkt geen doorgang te hebben gevonden.584
In 1605 gaven de Zeeuwse Staten een subsidie aan de Waalse kerken voor een seminarie voor hun studenten in Leiden. Dat inspireerde om contact op te nemen met de Staten van Holland om Zeeuwse en Hollandse studenten in Leiden samen te brengen in een seminarie. Vanuit de classis Walcheren werd dat ondersteund om zo doende het toezicht op de studenten beter te kunnen uitoefenen. Ondertussen vroegen
problemen van andere aard veel meer de aandacht. In de Leidse hogeschool had het verschil van inzicht
tussen de hoogleraren Jacobus Arminius en Franciscus Gomarus over de predestinatie grote verontrusting
gewekt. Die twisten verdeelden de kerk in twee partijen: de Arminianen en Gomaristen of, zoals ze later
werden genoemd: de remonstranten en contra-remonstranten. Kerkelijk Zeeland volgde de ontwikkelingen met argusogen en liet over zijn sympathie voor de visie van Gomarus geen misverstand bestaan. Daarom werd vanaf 1606 geijverd voor een nationale synode waarop over deze verschillen kon worden beslist.
De weerzin tegen wat er gaande was in Leiden stimuleerde de gedachte van een eigen theologische
opleiding. Dit keer was het de classis Schouwen-Duiveland die eind 1607 het intiatief nam. Ze deed voor
een ‘Seminarium ministerii ecclesiae van Zeelant’ een beroep op Gecommitteerde Raden. Die waren welwillend maar het betrof hier een bevoegdheid van de Staten. Eeuwout Teellinck, ontvanger-generaal, tipte zijn broer Willem, predikant van Haamstede en Burgh, dat de tijd rijp was waarop deze zijn classis
inlichtte. Die besloot in overleg te treden met de classis Walcheren om samen bij de Staten aan te dringen
op maatregelen zodat de Zeeuwse studenten ‘niet verdorven en wierden in leven ende leere’. Samen betrokken ze ook de andere twee classes daarbij. Het werd verstandig geacht, mede in verband met andere verlangens, om een Zeeuwse synode bij elkaar te krijgen. Na lang aandringen stemden de Staten in

582 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 468 (16.2.1583); 473 (12.12.1594, 12.8, 4, 10.9, 13.12.1596); Stad Veere, nrs. 1 (12.3.1590), 78 (13.5,
14.7.1602), 79 (19.5, 9.6, 20.8.1608, 14.6.1610, 28.11.1611); Rekenkamer B, inv.nr. 27311 (1596); Handschriftenverzameling, inv.nr. 847c
(22.3.1603, 7.6.1605, 16.6, 12.8.1606); Idem, 1955-1990, inv.nr. 1961-25 (16.11.1574, 16.1.1575); Idem, 1991-heden, inv.nr. 1991- 219
(23.7.1594). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 103 (p. 139, 22, 29.11.1596); Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1590 (2,
15.6, 20.12.1590, 23.1.1591), 1591 (23.3, 27.4, 1.8, 20.9, 8.11, 19.12), 1595 (23.1, 6, 7, 22.6, 7, 12.8, 6, 17.11), 1596 (29.1). GA Goes, Stad Goes,
inv.nr. 208. GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 4924 (1590), 5053. Frijhoff, ‘Hoger onderwijs als inzet van stedelijke naijver’, 99; Kesteloo,
‘Stadsrekeningen, IV’, 88; Kuyper, De opleiding tot den dienst des Woords, 358-359, 541-543; Van Lieburg, De reformatorische profetie, 32-35;
Van Lieburg, Een eiland na de Reformatie, 175-176, 183; Molhuysen, Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, I, 228; Reitsma en
Van Veen, Acta, 6, 19, 24, 36; Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 358-360.
583 Decavele, ‘Kerk en onderwijs tijdens de Gentse Calvinistische republiek’, 70-75; Frijhoff, ‘Zeelands universiteit’, 8.
584 VU, Handschriften, XV.05031 (20.1.1601).
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1610 daarmee in. Zoals te verwachten viel, besloot
de synode, die in dat jaar in Veere bijeenkwam,
bij de Staten aan te dringen op de oprichting van
een eigen Zeeuwse opleiding. De Staten aarzelden
vooral in verband met de kosten. Dat gedacht zou
zijn aan vestiging op het kasteel Westhove, gelegen
tussen Domburg en Oostkapelle, vanwege de fraaie
ligging, zoals Boxhorn beweert, kan geen serieuze suggestie zijn geweest. Het zou de kosten hebben verhoogd en een stedelijke ambiance lag veel
meer voor de hand. Weer was het de classis Schouwen-Duiveland die op daden aandrong vanwege de
‘tegenwoordigen ellendigen standt der universiteyt van Leyden’. Daar was als opvolger van de overleden Arminius Conrad Vorstius benoemd, die verdacht werd van sympathie met de denkbeelden van
zijn voorganger. Daarom werd door de Zeeuwse
classes nogmaals sterk aangedrongen op een nationale synode. In 1612 besloten de Staten dit laatste
te bepleiten in de Staten-Generaal. Ook stonden ze
welwillend tegenover de oprichting van een eigen
Eeuwout Teellinck (Rijksmuseum, Amsterdam).
‘collegium theologicum’.585
Voor het stadsbestuur van Middelburg was dat
het gepaste moment om aan te bieden een dergelijke opleiding in hun stad te vestigen waarvoor ze een jaarlijkse bijdrage van drieduizend gulden verzochten. Het liet zich goed combineren met hetgeen sinds kort tot stand was gebracht. Met Franciscus
Gomarus, die in 1611 naar Middelburg was gehaald, beschikte de stad over een theoloog van groot formaat.
Hij had uit protest tegen de benoeming van Vorstius zijn ambt als hoogleraar in Leiden neergelegd en
kreeg de gelegenheid om dit in Middelburg voort te zetten. Gomarus doceerde naast zijn predikantschap
vier dagen in de week theologie, viermaal in de week gaf hij Hebreeuws waarvan twee dagen privé en twee
publiek en om de veertien dagen leidde hij een dispuut. Daarmee had de stad een Illustre school gesticht.
Eind 1611 ging Franciscus Meyvaert, afkomstig uit Franeker, filosofie doceren. Op een disputatie uit 1612
is de volledige naam van de nieuwe school te lezen: ‘Illustri Schola Theologica Reipublicae Middelburgensis’. Naar het voorbeeld van Leiden kregen de studenten vrijdom van accijns. Gomarus’ oratie op 28
mei 1611 had plaats in de Koorkerk waarvan een deel verbouwd was tot auditorium voor het geven van de
lessen. Meyvaert zou hier of in de Vismarktkerk les gaan geven. De curatoren van de Latijnse school kregen
de leiding. Middelburg had hiermee een alternatief geschapen om ‘de zuivere leer’ te bewaken. Het plan
om Anthonius Walaeus, eveneens predikant in Middelburg en docent aan de Latijnse school, als hoogleraar te benoemen, vond geen doorgang vanwege de tegenwerking van Gomarus die hem van onrechtzinnigheid beschuldigde, iets dat deze later terugnam.

585 GA Schouwen-Duiveland, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1605 (19.10, 29.11.1605), 1608 (10.10), 1609 (18.3), 1612 (16.3, 11.4);
Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 1 (9.10, 27.11.1607, 15.3-12.11.1608, 28.3.1609, 19.4- 27.10.1610, 9.5-31.10.1612). ZA, Staten van
Zeeland, inv.nr. 479 (9, 31.10.1607); Classis Tholen en Bergen op Zoom, inv.nrs. 1 (4.7.1606, 25.1-12.6.1607, 27.3-2.9.1608), 19 (25.11.1608).
Bouterse, Classicale Acta, 72-74, 99, 101, 103-107, 116, 117, 124, 126, 127, 140, 148, 150, 160-168, 182, 183, 193, 194, 197, 201, 202; Van
Boxhorn, Chroniick van Zeelandt, 174; Van Eijnatten en Van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, 175-177; Meertens, Letterkundig leven,
432-434; Op ’t Hof, De Niet en Uil, Eeuwout Teellinck in handschriften, 28, 43-44; Reitsma en Van Veen, Acta, 103.
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Franciscus Gomarus (Rijksmuseum, Amsterdam).

Franciscus Meyvaert (ZA, Zelandia Illustrata, IV, 612).

In maart 1613 begon de magistraat zijn lobby bij de Staten van Zeeland om in samenwerking met predikanten en curatoren hun Illustre school te combineren met het collegium theologicum voor Zeeuwse
studenten. In oktober bood het stadsbestuur een voorstel aan voor lessen, oefeningen en disputaties en
verzocht een jaarlijkse subsidie van zeshonderd gulden. Hoewel het ongenoemd bleef, duidt alles erop dat
het de intentie was de Illustre school uit te bouwen tot een hogeschool. Twee leden van Gecommitteerde
Raden, Steengracht en Huyssen, voegden hun advies bij voor een ‘Collegium Theologicum ende scholam
Illustrem’ voor twintig studenten. De Staten stemden in 1614 in principe in met de oprichting maar lieten
de plaats van vestiging nog open. Al snel bleek verdeeldheid. Goes en Vlissingen vonden financiële steun
onnodig. De zaak bleef rusten. Heel anders werden de zaken in Groningen aangepakt. Ook daar was argwaan vanwege de invloed van de remonstranten aan de universiteit in Leiden en die in Franeker wat in
1614 leidde tot het besluit een eigen universiteit te starten.
In Zeeland besloten de Staten in 1615 vanwege de veranderende omstandigheden - ondersteuning van
ouders voor de studiekosten bleek minder noodzakelijk - om het aantal studiebeurzen te reduceren. Voor
Middelburg was het niet aantrekkelijk om hun initiatief door te zetten, te meer omdat de colleges weinig
studenten trokken. Bovendien groeide hun eigen Latijnse school aanmerkelijk. De teleurgestelde Gomarus vertrok in 1615 naar Saumur waar hij was benoemd tot hoogleraar. Drie jaar later werd hij in Groningen aangesteld. Meyvaert gaf sinds 1614 ook les aan de Latijnse school. In 1620 werd ook hij hoogleraar in
Groningen. Een jaar eerder was Anthonius Walaeus, die Gomarus als hoogleraar was opgevolgd, in Leiden
professor geworden. Dat Middelburg nog altijd hoop koesterde, blijkt uit het feit dat de magistraat aan
zijn ontslag de voorwaarde verbond dat, als er een universiteit in Zeeland gesticht zou worden, Walaeus
zich beschikbaar moest houden. Met succes had het stadsbestuur bepleit dat Walaeus als hoogleraar zou
worden uitgenodigd voor het bijwonen van de nationale synode in Dordrecht in 1618 omdat ook uit an-
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dere Illustre scholen afgevaardigden mochten verschijnen.
Nadat de leergeschillen op de Dordtse synode
waren beslist, was de noodzaak van een eigen hogeschool minder. Daarop drong de Zeeuwse synode, die in 1620 werd gehouden, dan ook niet langer
aan. Haar pleidooi om het aantal beurzen opnieuw
op 36 te brengen, vond geen bijval bij de Staten,
die dat getal op 24 hadden bepaald. Instemming
kreeg de synode wel voor de door haar opgestelde
voorwaarden. Daarin stond onder meer dat de bursalen tenminste veertien jaar oud moesten zijn en
dat zij onder toezicht stonden van de curatoren van
de stad die hen aanwees. Dat de synode nog steeds
hoopte op een eigen opleiding liet zij terloops blijken uit de bepaling dat de studenten na hun vertrek uit Zeeland onder het toezicht stonden van
hun hoogleraren en predikanten waar zij studeerden ‘zoolanghe als daer gheen theologicum voor
Zeelandt opghericht en is’. Gecommitteerde Raden
gingen daar niet meer vanuit. Zij hadden in 1619
Anthonius Walaeus (Rijksmuseum, Amsterdam).
welwillend gereageerd op het verzoek van de twee
Leidse afgevaardigden, die het beroep op Walaeus
kwamen inbrengen, om de Zeeuwse alumni naar
Leiden te sturen. Een dergelijk besluit kwam er niet, maar Leiden was weer in tel voor de Zeeuwse studenten.586
Middelburg bleef zijn status als hoofdstad van Zeeland koesteren en wenste zijn positie als een van
de belangrijkste steden van de Republiek vertaald te zien in wetenschappelijk onderwijs. In Deventer,
Amsterdam, Dordrecht, ’s-Hertogenbosch en Breda waren Illustre scholen gesticht. Middelburg kon niet
achterblijven. Tegenover Leiden had Amsterdam zijn goed recht om een dergelijke instelling in het leven
te roepen, gehandhaafd. Het Leidse privilege gold het promotierecht en niet het onderwijs als zodanig.
Daarom stond niets in de weg om een dergelijke Illustre school ook in Middelburg op te richten. Misschien heeft daarbij in het achterhoofd gespeeld dat de universiteiten in Utrecht en Harderwijk waren
begonnen als een Illustre school en waren omgezet in een hogeschool. Zou dat ook in Middelburg te verwezenlijken zijn? Afgezien daarvan bood een Illustre school de mogelijkheid om een brug te slaan tussen
de Latijnse school en de universiteit. Talentvolle jongeren konden dicht bij huis zich bekwamen zodat ze
met meer succes hun studie konden vervolgen. Maar ook andere belangstellenden konden zich verdiepen
in de wetenschappen die voor hen van nut waren.587
De komst van Alexander Morus, eerder predikant en hoogleraar in Genève, als Waals predikant in 1648

586 GA Schouwen-Duiveland, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1614 (4, 5.2, 17.7, 18.9), 1615 (4.3, 4, 5.6), 1618 (29.10), 1619 (18.9),
1620 (12.9, 12.11), 1621 (31.7). ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 482 (22.10.1613), 483 (7.1, 13.2.1614), 485 (1.8.1619); Verz. Verheye van
Citters, inv.nr. 54b; Handschriftenverzameling, inv.nr. 847c (3.2-20.9.1611, 10.3.1612, 2.3-24.8.1613, 25.1.1614), 847d (1.4.1615, 27.7.1619),
857 (1.8, 9.9.1619); Stad Veere, nr. 79 (27.1.1614). Van Berkel, ‘Wanneer werd de Groningse universiteit opgericht?’, 100-101; Bouterse,
Classicale Acta, 222, 305, 345, 348; Van Itterson, Franciscus Gomarus, 200-208; Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, V’, 88; Kuyper, De opleiding tot
den dienst des Woords, 543-545, 580-586; NN, ‘Echte berichten’, 105-107; Reitsma en Van Veen, Acta, 165, 185-187; Voegler, ‘Middelburgsch
Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 374-376; Zuidervaart, ‘Zeeuws preacademisch erfgoed’, 55.
587 Van Miert, Illuster onderwijs. Het Amsterdamse Athenaeum, 25-40; Lantsheer en Nagtglas, Zelandia Illustrata, I, 334.
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Alexander Morus (Rijksmuseum, Amsterdam).

Nicolaas Blancardus (Rijksmuseum, Amsterdam).

naar Middelburg was aanleiding hem te laten doceren. Morus genoot een goede reputatie en zijn optreden beviel want begin 1650 werd hij aangesteld als hoogleraar theologie. Kort daarop vestigde Nicolaas
Blancardus (Blankaert), tevoren hoogleraar in Steinfurt, zich in Middelburg. Zijn komst was vanwege
zijn huwelijk in dat jaar met Maria Eversdijck, dochter van Mattheus Eversdijck die namens Goes zitting
had in de Zeeuwse Rekenkamer. Blancardus werd aangenomen als ‘professor historiam et politicis in de
Illustre Schole’. Hij mocht ook private colleges geven. Daarnaast werd Claude le Gros de Saint-Hilaire tot
hoogleraar filosofie aangesteld. Naar andere steden werd een bekendmaking over de oprichting verstuurd
om aan te plakken.
Op maandagmorgen 5 september 1650 vond de plechtige opening van de Illustre school plaats. De regerend en oud-burgemeesters ontvingen de drie hoogleraren in de herberg de Roode Leeuw. Vandaar begeleidden zij de professoren naar de Nieuwe Kerk waar elk een oratie hield. De hoogleraren hadden van
de stad een jas van zwart laken, afgezet met vilten zomen van satijn of fluweel, gekregen. Er was een pedel
aangesteld, eveneens gekleed in een zwarte jas en voorzien van een met zilver beslagen stok als teken van
zijn waardigheid. De plechtigheid werd bijgewoond door onder meer de Nederduitse, Waalse en Engelse
predikanten, die na afloop mochten aanzitten aan de maaltijd in de genoemde herberg. In diezelfde week
werd Georgius Cragius aangesteld als hoogleraar rechten. Een college van vijf curatoren werd ingesteld
om leiding te geven aan de school. In een deel van de Nieuwe Kerk, de zogenaamde Wandelkerk, werd een
nieuw auditorium ingericht met een katheder en meubilair om te zitten. Kort tevoren, op 20 augustus,
waren de eerste theses verdedigd door Daniel de Swaef.
Al een klein jaar later rees twijfel omdat de school niet voldeed aan de verwachtingen. De kosten waren
hoog en de studenten lieten op zich wachten. Bovendien had in juni 1651 een groot oproer plaatsgevonden
naar aanleiding van een machtsstrijd in het stadsbestuur, die het gevolg was van het overlijden van stad-
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houder Willem II. De regenten Hendrick Thibaut en Jacob Lansbergen – beiden waren nauw betrokken
bij de oprichting van de Illustre school en benoemd tot curatoren – probeerden tevergeefs de macht in
handen te houden. Thibaut moest vluchten en Lansbergens huis werd geplunderd. De raad besloot op 16
augustus 1651 niet tot opheffing over te gaan omdat dit niet ‘reputabel’ was voor de stad. Besloten werd
te besparen op de uitgaven, de Staten te vragen om de school provinciaal te verklaren, de alumni in de
theologie te verplichten hier hun studie voort te zetten en daarvoor een seminarie op te richten. Voorts
moesten de andere steden bewerkt worden zodat die ook hun bursalen naar Middelburg zouden zenden.
Ook zou worden getracht om degenen die studeerden op kosten van particuliere beurzen en andere studenten naar Middelburg te halen. Omdat de meeste Zeeuwse studenten theologie studeerden, werd een
tweede hoogleraar in dat vak aangesteld. Dat werd Guillielmus Apollonius, die dat naast zijn predikantschap deed en een van de felste tegenstanders van Thibaut was. Le Gros de Saint-Hilaire werd ‘fatsoenlijk’
ontslagen omdat men niet tevreden was over zijn onderwijs. Hij sprak geen Nederlands en was wegens
zijn ‘hoogdravende studiën’ niet geschikt om met studenten om te gaan. De rector van de Latijnse school,
Johannes Wilmerdonck, ging hem vervangen. Ook Cragius werd ontslagen omdat hij nog geen enkele student had. Ten slotte werd het college van curatoren vernieuwd en hun aantal teruggebracht tot vier. Eind
dat jaar werd een nieuw lesrooster vastgesteld waaruit bleek dat van maandag tot en met vrijdag zowel
publieke als private colleges werden gegeven.
De besluitvaardigheid van het stadsbestuur was groot, de daden waren aanzienlijk minder. Er werd
geen verzoek ingediend bij de Staten, vermoedelijk omdat een positief besluit onhaalbaar was en er volgden evenmin acties in de richting van andere stadsbesturen. In 1652 werd Morus benoemd als hoogleraar
aan de Illustre school in Amsterdam. Zijn vertrek was weliswaar een bezuiniging maar geen verbetering.
Daarom werd het jaar daarop opnieuw sluiting overwogen maar daarvan kwam het nog niet en op bescheiden voet werd het onderwijs voortgezet. In 1657 overleed Apollonius; hij kreeg geen opvolger. Blancardus,
inmiddels benoemd tot historieschrijver van Zeeland, gaf geen les meer. Feitelijk bestond de school alleen
nog in naam. Alleen de pedel bleef ijverig het auditorium schoonhouden. Niet vanwege de leerlingen maar
om zijn salaris te kunnen innen. Na 1660 waren de perspectieven somberder dan ooit want in dat jaar besloten de Staten niet langer gelden beschikbaar te stellen voor nieuwe studiebeurzen. In 1666 werd eindelijk
de knoop doorgehakt door Blancardus ontslag te verlenen.588
In formele zin bleef de Illustre school bestaan en speelde in 1676 een bescheiden rol in de tegenstellingen op kerkelijk terrein. Als gevolg van het herstel van het stadhouderlijk gezag was de samenstelling van
het stadsbestuur gewijzigd. In die nieuwe vorm was het klimaat gunstig voor het herstel van de school.
Vele regenten sympathiseerden met de Coccejaanse richting. De kerkenraad was echter overwegend Voetiaans georiënteerd. De spanningen liepen op toen in 1672 de begaafde predikant en Coccejaan Johannes
van der Waeyen werd beroepen. Hij maakte grote opgang maar lag onder verdenking van zijn Voetiaanse
collega’s. Nog spannender werd het toen in 1676 de Coccejaan Wilhelmus Momma werd beroepen. Hij
was eerder hoogleraar en predikant in Lubeck en Ham. De classis Walcheren weigerde het beroep goed te
keuren. De magistraat zette door omdat zij Momma als hoogleraar in de theologie aan de Illustre school
wilde verbinden. Ook Johannes de Mey, sinds 1649 predikant in Middelburg, was tot hoogleraar in de
theologie en wijsbegeerte benoemd. Hij en Momma hielden op maandag 8 juni 1676 hun oraties in de
Nieuwe Kerk, die werden afgewisseld door muziek. Vermoedelijk vanwege de spanningen werden ze niet
lopend afgehaald maar per koets door de twee burgemeesters en op die wijze ook weer teruggebracht. De
‘professorenrokken’ van Momma en De Mey waren door de stad betaald. Lofdichten op de heroprichting
588 ZA, Verz. Verheye van Citters, inv.nr. 54b; Handschriftenverzameling, inv.nr. 847h (26.2, 7.5, 20.8, 3, 9, 10.9.1650, 17.7, 16.8, 16.9, 16.12.1651,
1, 22.6.1652, 11.10, 20.12.1653), 847i (6.3.1660, 5.2.1661, 9.9.1662), 847k (13.3, 15.5, 23.9.1666). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee,
nr. 3 (Resoluties, 7.8.1650); Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1660 (2-3.8). Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, V’, 46-49; Kuyper, De opleiding
tot den dienst des Woords, 586-589; De la Ruë, Geletterd Zeeland, 169; Zuidervaart, ‘De doos van Pandora’, 62-69.
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Johannes van der Waeyen (Rijksmuseum, Amsterdam).

Wilhelmus Momma (Rijksmuseum, Amsterdam).

van de Illustre school werden gedrukt. Een lesprogramma werd opgesteld, een nieuwe stok voor de pedel
was aangeschaft en opnieuw werd een college van vijf curatoren benoemd. Kort daarop, op 19 juli, werd
Momma bevestigd als predikant. De gang van zaken rond zijn beroep was aanleiding voor stadhouder
prins Willem III om in te grijpen en eind 1676 kwam hij daarvoor naar Middelburg. Van der Waeyen en
Momma werden ontslagen en kregen opdracht om de stad en Zeeland te verlaten, De Mey overleed in
1678. Daarmee was het kortstondige avontuur met de Illustre school beëindigd en werd die weer slapend.
Daarbij kwam dat de economische neergang het stadsbestuur tot bezuinigingen noopte.589
De Middelburgse magistraat bleef de gedachte aan hun Illustre school koesteren maar ze gingen er
een andere invulling aan geven. De titel en een traktement konden de eervolle beloning zijn om iemand
voor de stad te behouden. Toen in 1706 de preceptor Petrus Pettinius benoemd was in Dordrecht werd hij
op voorstel van de curatoren van de Latijnse school aangesteld tot lector ‘literarum et historiarum’ waarna
hij afzag van vertrek. Drie jaar later, in 1709, besloot de magistraat de Illustre school ‘weder op te regten’.
Die kon de stad luister bijzetten en bijdragen aan het aanzien van de Zeeuwse hoofdstad. De geleerde predikant Johannes Aalstius, die privaatlessen gaf, werd benoemd tot hoogleraar in de wijsbegeerte. Met de
start in 1650 als voorbeeld haalde de pensionaris van de stad de benoemde op dinsdag 10 september 1709
af en bracht hem in de herberg de Roode Leeuw. Vandaar ging het gezelschap in optocht naar de Nieuwe
Kerk waar Aalstius zijn inaugurale oratie hield. De stad nam de kosten van het drukken op zich wat ook
later bij de meeste oraties het geval zou zijn. Een deel van de redevoeringen verschenen in Nederland-

589 ZA, Handschriftenverzameling, Aanwinst 1960, nr. 17, inv.nr. 312. Lantsheer en Nagtglas, Zelandia Illustrata, I, 335-336; Nagtglas,
Levensberichten van Zeeuwen, II, 211-214, 909-913; NNBW, X, 639; De la Ruë, Geletterd Zeeland, 99-116; Zuidervaart, ‘Het in 1658 opgerichte
theatrum anatonicum’, 98-99.
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se vertaling. Na afloop vergezelde de stadspensionaris hem weer naar zijn huis. Een jaar later werd
een tweede hoogleraar benoemd in de persoon van
dominee Johannes Bierman, die theologie ging doceren. Deze was tot zijn komst in 1709 hoogleraar
geweest in Herborn. In tegenstelling tot Pettinius
kregen beiden een jaartraktement dat hen stevig
aan Middelburg verbond.590
Hoewel formeel nog niet verbonden aan de Illustre school werd er vanaf 1655 ook geneeskundig
onderwijs gegeven. In dat jaar had de magistraat
van Middelburg een pakhuis achter het gasthuis
beschikbaar gesteld aan het Chirurgijnsgilde voor
anatomische en chirurgische lessen. Voor de opleiding en verdere vorming van chirurgijns kwam
in 1658 het Collegium anatomiae chirurgicum tot
stand. De geneesheer Cornelis van der Voorde was
de drijvende kracht achter de oprichting en sprak
de openingsoratie uit. Drie doctores medicinae en

Johannes de Mey (Rijksmuseum, Amsterdam).

twee chirurgijns gaven colleges in de ‘snijkamer’ en
de vertrekken van het Chirurgijnsgilde achter het
gasthuis, die bereikbaar waren via een poort in de
Nieuwstraat. Hier vonden ook de examens van de
chirurgijns plaats. Het aantal leerlingen bedroeg
tussen de twintig en dertig. In 1679 verdween
deze scholing geruisloos omdat er klaarblijkelijk
geen behoefte meer aan was. Vermoedelijk werd de
praktische vorming als leerling bij een gevestigd
chirurgijn weer voldoende geacht. In 1696 werd de
talentvolle medicus Philippus Maximiliaan Helvetius aangesteld als lector chirurgie en anatomie,
die in 1716 werd opgevolgd door zijn zoon Arnoud.
Het lectoraat van de laatste werd verbonden aan
de Illustre school. Vanaf 1735 waren de chirurgijns
verplicht zijn lessen bij te wonen. Afgezien van het
traktement, dat hem per ontleed lijk werd uitbetaald, droeg de titel bij aan zijn status. Daarna wer-

Cornelis van der Voorde (Rijksmuseum, Amsterdam).

590 ZA, Handschriftenverzameling, Aanwinst 1960, nr. 17, inv.nr. 305 (lemma Illustre school). BWPGN, I, 49-53; Voegler, ‘Middelburgsch
Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 423; Zuidervaart, ‘Bibliografie drukwerken Illustre School te Middelburg’, 13-27.
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den steeds medici als lectoren of hoogleraren benoemd. Ook genees- en verloskunde werden aan de vakken toegevoegd. De eerste hoogleraar was Meinard van Visvliet die in 1750 van lector bevorderd werd tot
professor. Op verzoek van lector Paulus de Wind werd voor de anatomische demonstraties een amfitheater
met een tafel aangeschaft.591
In 1720 kreeg de Illustre school weer een lector ‘literarum et historiarum’, maar nu met een traktement
van tweehonderd gulden. De conrector Petrus Wesseling was benoemd tot rector in Deventer op een jaarsalaris van duizend gulden. Omdat het van groot belang was dat hij aan de Middelburgse Latijnse school
verbonden bleef, ging hij het lectoraat vervullen. Ook Wesseling deed, net zoals latere lectoren, zijn intrede met een oratie. Drie jaar later vertrok hij alsnog vanwege zijn benoeming tot hoogleraar in Franeker.
Het middel om een rector of conrector te benoemen tot lector of professor werd in de rest van de achttiende eeuw regelmatig benut om hen zo doende aan Middelburg te blijven verbinden of als een extra duw
zodat zij de benoeming zouden aannemen. In dat kader werd ook rechten vanaf 1735 een van de vakken.
Het lectoraat daarin werd vervuld door rector Wilhelm Otto Reitz.592
Dezelfde benadering werd gekozen bij gevierde predikanten. Gerardus van Hemert kreeg in 1725 een
beroep naar Delft. Door hem te benoemen tot hoogleraar in de filosofie bleef hij voor Middelburg behouden. Zulke besluiten hadden als nadeel dat hun kansen op een professoraat elders stegen. Een benoeming
aan de Illustre school benadrukte immers hun wetenschappelijke kwaliteiten. Van Hemerts collega, Al-

Petrus Wesseling (Rijksmuseum, Amsterdam).

Albertus Voget (Rijksmuseum, Amsterdam).

591 ZA, Verz. Verheije van Citters, inv.nr. 54b; ZA, Handschriftenverzameling, inv.nrs. 847i (27.4.1658, 1.12.1659), 853a (p. 24, 10.9.1735),
855.3 (p. 247, 14.12.1754); Idem, Aanwinst 1960, nr. 17, inv.nr. 305 (lemma Illustre school). Catalogus van het stedelijk museum, 22-23, 46;
Fokker, Levensberichten van Zeeuwsche medici, 176-177; Haneveld, Oude medische gebouwen, 124; Kool-Blokland, De zorg gewogen, 96-99;
Zuidervaart, ‘Het in 1658 opgerichte theatrum anatonicum’.
592 ZA, Handschriftenverzameling, Aanwinst 1960, nr. 17, inv.nr. 305 (lemma Illustre school). Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. TweedeVierde tijdvak’, 427-428, 436, 446-447, 457, 460.
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bertus Voget, in 1721 benoemd als hoogleraar in de theologie, werd in 1727 hoogleraar in Groningen. Van
Voget is bekend dat hij om de veertien dagen extra lessen in het Nederlands gaf. Vermoedelijk hebben
anderen dat ook gedaan. Samuel Koenraad de Bruine bedankte in 1729 voor een beroep naar Middelburg.
Hij werd opnieuw beroepen en aangesteld als hoogleraar in de theologie waarna hij het beroep aannam.
Tien jaar later nam hij een beroep aan als predikant naar Amsterdam. Datzelfde dreigde in 1740 toen eerst
Jacobus Willemsen en vervolgens Isaak Schorer daar werden beroepen. Het stadsbestuur wist hun vertrek
te voorkomen door hun benoeming tot hoogleraar. Het gebruikelijke traktement van honderd zilveren
dukaten (315 gulden) per jaar was de materiële beloning voor hun beslissing om te blijven. Daarop moest
Schorer nog geruime tijd wachten omdat dit slechts voor twee hoogleraren beschikbaar was. Eerst na het
overlijden van Van Hemert kreeg hij dit salaris en daarom schonk de magistraat hem een zilveren koelvat.
Schorer werd hoogleraar geschiedenis omdat theologie en filosofie al vergeven waren aan Willemsen en
Van Hemert. Naast professoraten kregen predikanten, die een beroep naar elders hadden afgewezen, ook
wel boeken of een bedrag. In 1764 werd bij Hubertus Swanenburg, toen hij een beroep naar Dordrecht
had afgewezen, een nieuwe constructie beproefd. Hem werd de titel van honorair professor aangeboden
waarbij hij mocht kiezen uit filosofie of kerkgeschiedenis en bovendien kreeg hij eenmalig achthonderd
gulden. Zonder een jaarlijks traktement was de binding met de stad veel minder en het verwondert niet
dat Swanenburg drie jaar later een beroep naar Utrecht aannam.593
Grote aantallen studenten heeft de Illustre school niet gehad. De meeste van hen hebben slechts korte
tijd de lessen van een of meer hoogleraren bijgewoond. Een lange tijd was ook niet nodig omdat, zoals de
hoogleraar Andreas Andriessen het in 1777 uitdrukte, het bijwonen alleen nodig was om ‘de Academische
lessen met des te meer voordeel aan te hooren’. In het deel over Middelburg in de Hedendaagsche Historie,
of Tegenwoordige Staat van alle volkeren was te lezen dat de hoogleraren Willemsen, Van Hemert en Schorer
wekelijks een openbare les gaven voor een ‘aanzienlyk gehoor’. Dat waren niet alleen studenten, maar,
zoals Te Water meedeelt, ‘allerleije soorten van hoorders’. In 1764 gaven drie van de vier docenten les. De
lector in de anatomie, Paulus de Wind, deed dat in de winter in de Anatomiekamer, Willem Otto Reitz,
lector in de rechten, gaf college in het auditorium en Jacobus Willemsen gaf Hebreeuws bij hem thuis.594
Om het auditorium gevuld te krijgen, gaven de curatoren van de Latijnse school in 1770 opdracht aan de
leerlingen om de openbare lessen van de lectoren Kluit en Prumers, rector en conrector, bij te wonen. Deze
werden op vrijdagmorgen gegeven en duurden slechts een half uur. Tien jaar later werd in Zeelands Cronijk-almanach opgemerkt dat de openbare lessen ‘niet zoo menigvuldig’ waren. Voor zover de hoogleraren
les gaven, deden ze dat vooral aan huis en veel bleef staan in het teken van de voorbereiding op de colleges
aan de universiteit. In verband daarmee werden af en toe ook wel disputen georganiseerd. Voordrachten
van studenten die de school verlieten, werden slechts incidenteel gehouden.595
Niettemin bleef Middelburg zijn Illustre school koesteren en de magistraat gaf in 1775 meer status
aan het protocol. Toen werd Hermanus Johannes Krom aangesteld als hoogleraar kerkgeschiedenis nadat
hij bedankt had voor een beroep naar Utrecht. De magistraat besloot de herberg de Roode Leeuw in te
wisselen voor de kamer van de schepenen in het stadhuis. De stadsbestuurders waren gekleed in het zwart
met rode mantels. Vanaf het stadhuis werd de stoet geformeerd met aan het hoofd een aantal stadsboden
met hun bodebussen en omroepers met hun palures (onderscheidingstekens) op de borst. Een ander deel
van deze bedienden sloot de stoet af. Twee stadsboden hadden zich geplaatst aan weerszijden van de regeringsbanken in de Nieuwe Kerk om te zorgen dat geen onbevoegden daar zitting namen. De professoren,

593 ZA, Verzameling Verheye van Citters, inv.nr. 54b; Handschriftenverzameling, Aanwinst 1960, nr. 17, inv.nr. 305 (lemma Illustre school).
Catalogus van de Provinciale Bibliotheek, 116-118; Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, IX’, 123-126.
594 BWPGN, I, 180-182; Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat, XIX, 195; NN, ‘Echte berichten’, 100; Te Water, Levens-bericht, 193.
595 Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 447-448; Zeelands Chronyk-almanach, 336-341; Catalogus van de Provinciale
Bibliotheek, 117; Zuidervaart, ‘Bibliografie drukwerken Illustre School te Middelburg’, 21.
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predikanten en leden van lagere colleges namen zitting in de tuin rond de kansel waar gewoonlijk de
ouderlingen en diakenen zaten. Professor Krom werd ondertussen opgehaald door de jongste van de twee
pensionarissen, mr. Willem Aernout de Beveren, die vergezeld was van een stadsbode. De pensionaris leidde de hoogleraar naar de kansel. Het orgel speelde tot de heren hun zitplaatsen hadden ingenomen en de
hoogleraar op de kansel gereed stond om zijn in het Latijn gestelde oratie uit te spreken. Het orgel klonk
opnieuw na het beëindigen van de plechtigheid waarna de pensionaris met de stadsbode de hoogleraar
weer naar huis brachten. De samenkomst werd bijgewoond door tal van autoriteiten, juristen, geneesheren en anderen.596
In het laatste kwart
van de achttiende eeuw
werd het aantal vakken
uitgebreid. Daar hoort
de kanttekening bij dat
na 1766 geen rechten
meer werd gedoceerd. In
1779 werd Jona Willem
te Water uit Vlissingen
als hoogleraar filosofie en
vaderlandse geschiedenis
benoemd. Dat laatste vak
werd in die tijd populair
en ook elders werden professoren daarin benoemd.
Deze afwijkende benoeming – tot dusverre werden alleen Middelburgers aangesteld – vond
zijn oorzaak in het feit
dat Te Waters positie als
predikant in Vlissingen
onhoudbaar was geworden door zijn positieve
houding over het besluit
van de magistraat om een
rooms-katholieke kerk
toe te staan. Daarom was
het een uitkomst dat het
stadsbestuur van Middelburg hem dit professoraat aanbood. Op een
traktement van zeshonHet spreekgestoelte in het auditorium van de Illustre school, c.1905. Later, in iets aangepaste vorm,
derd gulden per jaar gaf
opgesteld in de aula van de Technische Hogeschool te Delft in de St. Hippolytuskapel aldaar, die
thans wordt gebruikt door de Rooms-katholieke kerk (ZA, Zelandia Illustrata, II, 566).
Te Water naast de open-

596 ZA, Verzameling Verheye van Citters, inv.nr. 54b. Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, IX, 1700-1810, 123-126; Te
Water, Levens-bericht, 187-189. Bij eerdere oraties waren naast het orgel ook wel andere instrumenten te horen of was er zang.
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bare lessen tweemaal in de week aan huis een college voor jongelingen over de vaderlandse geschiedenis.
In de zes wintermaanden moest hij tweemaal in de week een openbaar college geven over de staatkundige geschiedenis van Nederland. In 1785 vertrok hij naar Leiden waar hij als hoogleraar was benoemd.
In 1782 was Johan Pieter Fokker, eerder student aan de Illustre school, aangesteld als lector in de wis-,
natuur- en sterrenkunde. Nadat Christophorus Henricus Didericus Ballot in 1788 voor een beroep naar
Haarlem bedankt had, werd ook hij benoemd tot hoogleraar, niet in de theologie, maar in de filosofie en
proefondervindelijke natuurwetenschappen. Zijn sporen had hij op dat terrein al verdiend als docent in
het Middelburgse departement van het Zeeuws Genootschap en van de twee natuurkundige gezelschappen, een voor heren en een voor dames. De populariteit van en belangstelling voor de fysico-theologie
werd weerspiegeld in de oratie van Ballot die als onderwerp had: ‘De beoeffening der natuurkunde, als
voor eenen godvruchtigen christen, ook volgens de Heilige Schrift, zeer betaamelijk en nuttig zijnde’.597
De verbreding van het aantal vakken heeft niet bijgedragen aan het behoud van de Illustre school die in
de Franse tijd geruisloos verdween. Bij de opgave, die in 1799 moest worden gedaan aan de Agent van Nationale Opvoeding, volstond het stadsbestuur met de vermelding van de namen van drie hoogleraren en
drie lectoren. Invulling van de vraag naar het aantal studenten bleef achterwege. Het plan uit 1813 om een
atheneum op te richten met maar liefst negen professoren die theologie, wis- en natuurkunde, medicijnen
en rechten moesten doceren, kwam niet verder dan een voorstel. Koning Willem I stond Middelburg twee
jaar later een atheneum toe, zij het op kosten van de stad, maar dat kwam evenmin van de grond.598

Lectoraten in Zierikzee, Goes en Vlissingen
De predikant Godewardus Vrolikhert kon het in zijn in 1758 verschenen boek over de kerkgeschiedenis
van Vlissingen niet nalaten te schamperen op de aanstelling van lectoren door de steden Goes en Zierikzee. Dat kon alleen aan een universiteit of een Illustre school, zo las hij deze steden de les voor hun pedanterie. Toch lag de stadsbesturen die dat deden niets in de weg en ook de magistraat van zijn eigen stad
ging er later toe over.599 In geen van deze gevallen hadden de stadsbesturen de stichting van een Illustre
school voor ogen. Net zoals bij de Illustre school in Middelburg was het de beloning voor rectoren die
wilden blijven of, wat vaker voorkwam, om hen te belonen voor hun ijver. Bij de medici was het lectoraat,
net zoals in Middelburg, een gereguleerde vorm voor het verbeteren van de scholing van chirurgijns en
vroedvrouwen.
In Goes dreigde rector Carolus Conradus Reitz in 1739 naar Schiedam te gaan waar hem het rectoraat
was aangeboden. Daarom werd hij benoemd tot lector ‘Historiarum et Eloquentiae’ waardoor het stadsbestuur Reitz een loonsverhoging van honderd gulden kon aanbieden. Het voorkwam niet dat hij twee jaar
later naar Gorinchem vertrok. In 1776 werd rector Hendrik Jan Roosen benoemd tot ‘Lector Juris’ omdat
men zeer tevreden over zijn werk was. Hij moest, als er jongemannen waren die rechten wilden studeren,
om de veertien dagen een openbare les geven. Ook bij hem kon het traktement van honderd gulden niet
verhinderen dat hij kort daarop naar Haarlem vertrok waar hij als rector was benoemd. Een van zijn opvolgers, Everhardus van Driel, aangesteld in 1783 als lector, eveneens in geschiedenis en welsprekendheid,
kreeg de benoeming ook als blijk van waardering. Op elke eerste woensdagmiddag van de maand moest
hij een openbare les geven in de Waalse kerk.600

597 ZA, Verzameling Verheye van Citters, inv.nr. 54b. Kesteloo, ‘Stadsrekeningen, IX’, 125. De Mooij, Jona Willem te Water, 235-239; Zuidervaart,
‘Bibliografie drukwerken Illustre School te Middelburg’, 25.
598 Boekholt, De onderwijsenquête van 1799, 15; Frijhoff, ‘Zeelands universiteit’, 7-41; Lantsheer en Nagtglas, Zelandia Illustrata, I, 338;
Mijnhardt, ‘Wetenschapsbevordering’, 25.
599 Vrolikhert, Vlissingsche kerkhemel, 344.
600 GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 27 (10, 24.6.1739), 36 (17.2.1776), 38 (13.9.1783). Fortgens, ‘De Latijnse school te Goes’, 19.
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In 1744 bedankte de rector van de Latijnse school in Zierikzee, Reinier van Heemskerk, voor het conrectoraat in Dordrecht. Zijn benoeming tot lector was de beloning waarbij Van Heemskerk mocht kiezen
uit ‘lector juris ofte litterarum humaniorum’. Hij koos voor het laatste. Gedoceerd heeft hij niet want het
besluit om hem tegelijkertijd een loonsverhoging van 120 gulden toe te kennen, werd niet uitgevoerd. Pas
in 1762 werd hij daarvoor gecompenseerd. Vijf jaar later vertrok hij naar Leiden waar hij tot rector was benoemd. Een van zijn opvolgers, Johannes Jacobus Wagenaar, kreeg de eretitel in 1781 met een traktement
van 150 gulden. Die beloning was voldoende om te bedanken voor een aanstelling in Goes.601
De magistraat van Vlissingen benoemde zijn rector Didericus van Cruysselbergen in 1774 tot lector
geschiedenis en Grieks. Het was een eerbetoon vanwege ‘zyne geleertheid, bekwaamheid en ervarenheid’
en om het ‘zonderling genoegen’ van het stadsbestuur tot uitdrukking te brengen. Hij gaf openbare lessen
in de Waalse kerk op de laatste woensdag van elke maand om twaalf uur. Een traktement was er niet aan
verbonden, maar door hem tegelijkertijd te benoemen tot onderbibliothecaris van de stadsbibliotheek op
een traktement van honderd gulden werd hij niettemin beloond voor z ijn inzet. Zijn opvolger, Hendrik
van Royen, werd in 1791 eveneens tot lector benoemd. Ook hij was onderbibliothecaris. Met het vertrek
van Van Royen in 1795 werd het lectoraat opgeheven.602
In Vlissingen was het de talentvolle arts David Henri Gallandat die het initiatief nam om een collegium medicum op te richten. Hij werd in 1761 aangesteld als lector in de anatomie, chirurgie en verloskunde. Gallandat was tevens examinator van de Vlissingse scheepschirurgijns en van de stadsvroedvrouwen.
Hij werd door zijn publicaties een bekend medicus. Gallandat opende ieder jaar zijn lessen met een openbare rede. Die van 1769 was gewijd aan de verloskunde. Gallandat ontvouwde daarin op wetenschappelijke wijze zijn ideeën over de verloskunde en plaatste dit in een breed kader waarin hij de noodzaak van
een gedegen opleiding aantoonde. Zijn demonstraties op lijken trokken veel toeschouwers. Na Gallandats
overlijden in 1782 kwam er geen opvolger. De achteruitgang van het aantal inwoners bood te weinig perspectief.603
In Zierikzee werd vanaf 1673 door een van de stadsdoktoren anatomieles gegeven aan de chirurgijns
en hun leerlingen in een vertrek van het gasthuis. Later werd dit gestaakt. Het stadsbestuur hechtte in de
tweede helft van de achttiende eeuw opnieuw aan een degelijke opleiding, vooral om daarmee de kwaliteit van chirurgijns en verloskundigen te bevorderen. In 1768 deed zich een gelegenheid voor om medisch
onderwijs te starten. Het stadsbestuur kwam via de plaatselijke geneesheer Job Baster in contact met Jacques Rocquette, een Rotterdammer die in Leiden en Frankrijk had gestudeerd en op dat moment lessen
volgde bij de eerste lijfchirurgijn van de Franse koning in Parijs. Kort na zijn benoeming als lector in de
anatomie, chirurgie en verloskunde promoveerde hij in Leiden. Aan de hand van voorbeelden uit Rotterdam en Middelburg werd een instructie gemaakt. Eenmaal per week – op maandag- of donderdagmiddag
– gaf hij openbare lessen in de anatomiekamer in het gasthuis. Verder ging hij onder andere les geven
aan leerling-chirurgijns en vroedvrouwen. Zierikzee was voor Roquette te klein en reeds het volgend jaar
vertrok hij naar Haarlem. Zijn opvolger werd de heel- en vroedmeester Gijsbert de Witt uit Rotterdam,
die in 1770 arriveerde. Hij had ook in Frankrijk gestudeerd en ervaring opgedaan in Hannover als chirurgijn in het veldhospitaal. Honderd Zeeuwse rijksdaalders was zijn traktement, hetzelfde bedrag dat ook
zijn voorganger had gekregen. In 1773 vertrok De Witt om chirurgijn-majoor te worden in het leger. De
geringe klandizie was de belangrijkste reden, die veroorzaakt werd door ongelukkige resultaten van zijn
vroedmeesterschap. Verder, in de woorden van Job Baster, zijn ‘ijdele glorie en grootsheijd’. Als afscheid

601 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nrs. 33 (30.11, 29.12.1761, 7.1.1762), 43 (30.10, 1, 19.11.1781).
602 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2965 (4.6.1774, 4.3.1775), 4896. Fortgens, ‘De Latijnse school te Vlissingen’, 57-58.
603 ZA, Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nr. 5 (27.8.1782, herdenkingsrede D.H. Gallandat). Ghijsen, ‘Zeeuwse vrienden
van Betje Wolff-Bekker’, 26-40; Pel, Chirurgijns, doctoren, 429; De Ridder, De geschiedenis van Vlissingen en haar Ambachtsgilden, 193-196;
Verkroost, ‘David Henri Gallandat’, 26-31.
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hield De Witt een openbare redevoering. Een opvolger kreeg hij niet waardoor het lectoraat beperkt bleef
tot vijf jaar.604
Goes bleef niet achter en benoemde in 1769 de plaatselijke medicus Adriaan Huisman tot lector in
de anatomie, chirurgie en verloskunde. Het was de beloning voor het feit dat hij sinds vier jaar als stadsvroedmeester fungeerde en zonder vergoeding de stadsvroedvrouwen examineerde. Zijn traktement was
150 gulden. Huisman was gehouden om de veertien dagen openbare lessen te geven, die aanvankelijk werden gehouden in de Waalse kerk. Nog in 1769 werd het slot Ostende daarvoor geschikt gemaakt. Anatomische lessen gaf hij in het gasthuis. Huisman kreeg in 1791 een opvolger in de uit Sas van Gent afkomstige
stadsvroedmeester Jan Albert van Nieuwenhuize, die zich beperkte tot het onderwijs in de vroedkunde. In
de winter gaf hij op donderdag om de veertien dagen openbare lessen. De functie van lector werd in 1795
geschrapt vanwege bezuinigingen.605

Een universiteit in Zierikzee
Bijna niemand dacht meer aan een eigen Zeeuwse
universiteit. Groot was dan ook de verbazing toen
in 1757 de inhoud van het testament van de vooraanstaande Zierikzeeënaar Pieter Mogge bekend
werd. De nalatenschap van deze rijke en ongehuwde regent bedroeg maar liefst anderhalf miljoen
gulden. Daarvan had hij 420.000 gulden bestemd
voor de stichting van een hogeschool in zijn vaderstad. Mogge had een volwaardige universiteit
voor ogen met het promotierecht en zes professoren voor theologie, rechten, geneeskunde, wijsbegeerte, Oosterse talen en letteren. Mogge’s ligging
liet hij blijken door te bepalen dat de hoogleraar
theologie tot de Coccejanen moest behoren. Een
Voetiaan sloot Mogge voor altijd uit. De man, die
raad en burgemeester van Zierikzee was geweest en
zijn loopbaan had afgesloten als lid namens Zeeland van de Rekenkamer van de generaliteit in Den
Haag, wilde zijn vaderstad, die een impuls goed
kon gebruiken, een dienst bewijzen.
Nauwelijks was het nieuws bekend of er was al
Pieter Mogge (Stadhuismuseum, Zierikzee).
snel sprake van tegenkrachten. Mogge had aangegeven dat voor de oprichting van de universiteit
de medewerking van de Staten van Zeeland moest
worden verzocht. Toen de executeurs zich in april
1757 tot de Staten wendden, was dat de start van jarenlange procedures. Het begon ermee dat het verzoekschrift werd doorgezonden aan het stadsbestuur met de vraag of de ‘constitutie’ van Zierikzee wel
geschikt was voor een academie en al meteen was het Leidse octrooi van 1575 in het geding, dat de oprichting van een andere hogeschool in Holland en Zeeland uitsloot. Op basis daarvan was het advies van de
604 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nrs. 36 (9.5-29.6.1768, 3.8-16.12.1769), 37 (27.12.1769), 39 (19.4.1773). Van Hoorn en KoolBlokland, ‘Geneeskunde in Zeeland, Zierikzeese medici’, 24-29; Padmos, ‘Anatomielessen in achttiende-eeuws Zierikzee’, 16-19. Eerst in
1803 werd weer een nieuwe lector benoemd. Van Hoorn, Overzicht van doctores medecinae, 53-54.
605 GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 34 (9.7, 25.11.1769), 40 (3.12.1791), 41 (3.3.1792), 156 (30.9.1795).
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Zeeuwse Rekenkamer negatief. De rector van de Latijnse school in Zierikzee, Reinier van Heemskerk, die
in Leiden rechten had gestudeerd, droeg een overvloed van argumenten aan om op juridische gronden
de wettigheid van het octrooi te bestrijden. Het plan leek inderdaad kans te maken. Het was de Middelburgse predikant Wilhelmus Wilhelmius die in 1757 via professor Bernhardinus de Moor de senaat van de
Leidse universiteit informeerde. De curatoren reageerden onmiddellijk en begonnen een krachtig tegenoffensief. Het verloop van de kwestie is te lang om hier uit de doeken te doen.606 Voldoende is te volstaan
met de uitkomst. Na tien jaar was het stadsbestuur gedwongen de pogingen op te geven na de succesvolle
lobby door de Leidse universiteit. Dat ondanks de ferme taal die de Staten in 1760 hadden gebruikt toen
zij vaststelden dat Zeeland het ‘incontestabel regt [had] om als souverainen van den lande van Zeeland
octrooi tot het opregten eener Universiteit of Academie te kunnen en mogen verleenen’. Zeven jaar later,
op 29 oktober 1767, besloten diezelfde Staten ‘dat in het zelve verzoek niet kan worden getreden’.607 Overigens had de inzet van Van Heemskerk indruk gemaakt. Kort voor het besluit was hij tot rector van de
Latijnse school in Leiden benoemd.
Dat Zierikzee het pleit verloor omdat Middelburg beducht was voor concurrentie, zoals Frijhoff suggereert, is nauwelijks aan de orde. De Illustre school was geen reëel alternatief en daarom ook geen concurrent. Met Goes en Tholen had Middelburg zich voor inwilliging van het verzoek verklaard terwijl Veere
en Vlissingen de zaak hadden getraineerd. Dat de Walcherse Voetianen de poging hielpen verijdelen, lijkt
evenmin aannemelijk want hun invloed was beperkt.608 Ook van zwichten voor de druk vanuit Holland
kan nauwelijks sprake zijn geweest. De Zeeuwse Staten koesterden hun autonomie en trotseerden daarmee herhaaldelijk de Hollandse aspiraties.609 Toen de Zierikzeese magistraat moest concluderen dat het
plan onhaalbaar was, mede vanwege het te verwachten geringe aantal studenten, werd de koers bijgesteld.
In die omstandigheden werd ervoor gekozen om het legaat in stedelijke handen te krijgen. De rente kon
worden bestemd voor doelen die de ontredderde economie van de stad er weer bovenop konden helpen
waarmee in de geest van Mogge werd gehandeld.
De mogelijkheden van het legaat Mogge speelden mee toen Petrus Haack, predikant en hoogleraar
in Breda en eerder dominee in Noordgouwe en Sommelsdijk, zijn antwoord schreef op de prijsvraag van
het Zeeuws Genootschap over de middelen om te voorzien in het gebrek aan goede krankbezoekers bij de
Oost-Indische Compagnie. Haack stelde voor om een kweekschool te stichten voor tachtig jongens van
veertien tot zestien jaar oud en suggereerde Zierikzee als plaats van vestiging vanwege het legaat Mogge. Het antwoord werd in 1786 bekroond, maar zoals met andere ideeën in de Verhandelingen van het genootschap was en bleef het papier geduldig. Eerder had de Rotterdamse predikant en hoogleraar Petrus
Hofstede op Zierikzee gewezen vanwege het legaat Mogge als plaats van vestiging van een seminarie voor
proponenten en predikanten voor de koloniën, maar Leiden kreeg de voorkeur.610 In 1775 had een talentvolle jurist, Pieter Paulus, geboren in Axel, nog eens in boekvorm het gelijk van de Zeeuwen aangetoond.
Terecht wees hij erop dat de Staten weliswaar niet hadden bewilligd in het verzoek om medewerking
maar aan de andere kant hun goed recht hadden gehandhaafd om een hogeschool te stichten. Dat Zeeland
inmiddels geen ideale plaats was om een universiteit te stichten, zoals de Hollandse Staten en de curatoren van de Leidse universiteit in 1761 hadden beweerd, was navrant maar wel waar.611

606 Molhuysen, Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, V, 419; Westendorp Boerma, ‘De Zierikzeesche Academie’.
607 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nrs. 33 (16.4.1761), 35 (27.10.1767); Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, 1767 (29.10). Nieuwe
Nederlandsche Jaerboeken, 1768, 918-1093.
608 Frijhoff, ‘Hoger onderwijs als inzet van stedelijke naijver’, 121; Frijhoff, ‘Zeelands universiteit’, 14-16. In een later stadium werd overwogen
het aantal hoogleraren van zes naar negen uit te breiden waaronder een hoogleraar theologie van Voetiaanse richting. GA SchouwenDuiveland, Stad Zierikzee, nr. 1181.
609 Frijhoff, ‘Slotbeschouwing. Hollands hegemonie’, 490-491; Neele, De ontdekking van het Zeeuwse platteland, 96-107.
610 Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 1790, 76-132.
611 Paulus, Betoog van Zeelands regt, 5, 128; Frijhoff, ‘Zeelands universiteit’, 16.
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Frijhoff heeft de vraag opgeworpen of het falen van de plannen voor een eigen universiteit niet ligt aan
een tweesporigheid: enerzijds een institutioneel-academische richting en anderzijds een meer sociaal- en
praktijkgerichte vorm. De vroege economische bloei zou een universiteit van het klassieke type kunnen
hebben afgeremd. De auteur wijst op de wetenschapsbeoefening die voor een deel op individuele basis
plaatsvond buiten de universitaire sfeer en die via de praktische toepassing doorliep naar de theoretische
natuurwetenschappen.612 Die aspecten kunnen een rol hebben gespeeld in het falen van de plannen voor
een eigen hogeschool maar toch moet het antwoord in een andere richting worden gezocht. Belangrijker
lijkt de houding van de Zeeuwse elite, die in 1595/1596 en 1614 het belang van hun stedelijke Latijnse scholen te lang bleven koesteren in plaats van te kiezen voor een gezamenlijke universitaire opleiding. Zij zagen er bovendien geen bezwaar in om hun kinderen buiten het gewest te laten studeren. Middelburg was
de enige stad die voor een Zeeuwse universiteit in aanmerking kon komen. Toen het stadsbestuur in 1650
daadwerkelijk tot oprichting van een Illustre school overging, deden de andere steden geen moeite de helpende hand te bieden. De ongelukkige omstandigheden maakten het initiatief tot een mislukking, laat
staan dat een verheffing tot universiteit in het verschiet lag. Of het ‘privilegium exclusivum’ van Leiden
de Zeeuwen daarvan weerhouden zou hebben, is onwaarschijnlijk. Net zoals in de Amsterdamse kwestie
zou een proces voor de Hoge Raad duidelijkheid hebben verschaft. De Illustre school zoals Middelburg
die in 1709 liet herleven, stelde weinig voor. De verbreding van het vakkenpakket in het laatste kwart van
de achttiende eeuw veranderde daar niets aan. De magistraat legde de prioriteiten anders. Met het Franse
onderwijs, de Tekenacademie, het medisch onderwijs en de armenscholen werd ingespeeld op de actuele
behoeften. Feitelijk moest de Illustre school vooral de reputatie van de stad hoog houden.

5.19 Onderwijsvernieuwingen
Onderwijs diende een ideëel en een praktisch doel. Toen de Vlissingse scholarchen in 1779 advies moesten
geven aan hun stadsbestuur over het Franse onderwijs schreven zij: ‘Een behoorlijk onderwijs in de Fransche taale kan niet ontbeerd worden in een stad van koophandel gelijk Vlissingen is […] Eene zorgvuldige,
voorzichtige en godsdienstige bestiering der zeeden heeft grooten invloed op den geheelen levensloop
der kinderen, en pleegt zeer veel toe te brengen tot het waare geluk van eene stad, haare inwoonderen
en derzelver opkomende geslagten’.613 Onderwijs en opvoeding waren thema’s geworden die goed doordacht moesten worden omdat ze van groot belang waren voor de economie en het geluk van de inwoners.
De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, opgericht in 1752, nam het initiatief om prijsvragen
op dat terrein uit te schrijven. Het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen werd in 1769 in Vlissingen
opgericht en mengde zich in dit debat waarin kennis meer dan voorheen maatschappelijk relevant werd
geacht. Omdat de Hollandse Maatschappij zich vooral richtte op de opvoeding, kozen de Zeeuwen voor
het onderwijs.614

Prijsvraag van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen
In 1778 schreef het Zeeuws Genootschap een prijsvraag uit, die kort en bondig luidde: ‘Welke verbeteringe hebben de gemeene of openbaare, vooral de Nederduitsche Schoolen, ter meerdere beschavinge onzer
Natie noch wel noodig? Hoe zou die, op de voordeeligste wijze konnen ingevoerd en op een bestendigen
voet onderhouden worden?’. De indiener van de vraag was de predikant en lid van het genootschap Gerard
Johan Nahuys, tevens hoogleraar aan de Illustre school in Rotterdam, die in het genoemde jaar dominee

612 Frijhoff, ‘Zeelands universiteit’, 24-25.
613 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930 (23.7.1779).
614 Los, Opvoeding tot mens en burger, 183-185; Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom, 88-89.
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in Amsterdam werd. Hij was tevoren predikant in Middelburg en genoot groot aanzien als geleerde en
prediker. Daarnaast had hij veel interesse in onderwijszaken. De prijsvraag werd het jaar daarop herhaald.
Zeven verhandelingen werden ingestuurd, die, zo schreef het reglement voor, niet ondertekend mochten
zijn en in plaats daarvan voorzien moesten zijn van een motto. De jury bestond uit de predikanten Adrianus ’s Gravezande uit Middelburg, Ane Drijfhout en Gerardus Kuipers uit Vlissingen, Jona Willem te Water, hoogleraar aan de Illustre school in Middelburg, en de koopman en natuurkundige Leendert Bomme,
eveneens uit Middelburg, aangevuld met de indiener, professor Nahuys.

Adrianus ’s Gravezande (Rijksmuseum,
Amsterdam).

Jona Willem te Water (De Mooij, Jona
Willem te Water).

Gerard Johan Nahuys (Rijksmuseum, Amsterdam).

De inzending, die later afkomstig bleek te zijn van de Middelburgse professor en predikant Hermanus Johannes Krom, zou met goud zijn bekroond ware het niet dat hij lid was van het genootschap en
daarom niet in aanmerking kwam. Daarom ging de gouden penning naar Kornelis van der Palm, schoolmeester in Delfshaven. De zilveren medaille was voor de predikant Dirk Cornelis van Voorst uit Sint Anna
ter Muiden. De drie verhandelingen werden gedrukt in de Verhandelingen van 1782 van het Genootschap.
Daarachter volgden uittreksels uit de niet bekroonde verhandelingen voor zover die nuttig waren als aanvullingen en waarvan de selectie in handen was van ’s Gravezande. Van de hand van Nahuys, inmiddels
hoogleraar in Leiden, was een aanhangsel waarin deze een beredeneerd commentaar gaf en dat postuum
verscheen omdat hij kort tevoren was overleden.615 Een jaar eerder waren deze verhandelingen al uitgekomen als afzonderlijke uitgave. De inzenders lieten merken dat zij kennis droegen van de pedagogische
literatuur uit het buitenland. Krom citeerde met instemming werken van de Duitser Johann Lorenz von
Mosheim en van de Engelsman James Fordyce. Over Voltaire (pseudoniem voor François-Marie Arouet)
was hij, zoals de meeste van zijn ambtgenoten, kritisch. Van Voorst was positief over de denkbeelden van
de Fransman Charles Rollin en Van der Palm verwees naar werken van John Locke en Jean-Jacques Rousseau.616 De geschriften van Duitse Filantropijnen waren vermoedelijk nog te weinig bekend. Toch leunden
de inzenders maar ten dele op de genoemde auteurs bij het formuleren van hun ideeën. Het ging vooral

615 Trimpe Burger-Mekking, ‘Prijsvragen en conceptprijsvragen van het Zeeuwsch Genootschap’, 102-103.
616 Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 7, 25, 29, 93, 167-169, 175, 196, 233, 317, 351.
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Hermanus Johannes Krom (Rijksmuseum, Amsterdam).

Dirk Cornelis van Voorst (Rijksmuseum, Amsterdam).

om eigen gedachten met gebruikmaking van hetgeen ze rondom zich zagen, net zoals andere denkers in
de Republiek op dit terrein.617
Het Zeeuws Genootschap had daarnaast een prijsvraag uitgeschreven over de universiteiten en het
godsdienstonderwijs. Alleen die over het onderwijs werd een ‘groot succes’.618 Dat etiket gold het aantal
inzendingen. Zeven was echter niet bijzonder hoog.619 Afgezien daarvan is de vraag belangrijker of het
etiket ook slaat op de mate waarin de gedachten toepassing vonden. Hadden de inzenders zich in hun
antwoorden nadrukkelijk gewend tot de overheid, noch het gewestelijk en al evenmin lokale besturen
gaven blijken om de voorstellen in de praktijk te brengen. Wel werd de handschoen opgepakt door het
departement Middelburg van de ‘Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen’ maar verder dan een aanzet kwam het niet.620 De tegenstelling tussen patriotten en prinsgezinden
was daaraan niet vreemd. De Oeconomische Tak en de hierna te belichten Maatschappij tot Nut van ’t
Algemeen werden sterk geassocieerd met de patriotten. In het overwegend prinsgezinde Zeeland werkte
dit voor nieuwe initiatieven verlammend.
Zoals opgemerkt verschenen de antwoorden in 1781 in een aparte editie. In Vlissingen besloot de magistraat op voorstel van de scholarchen exemplaren uit te delen aan de Nederduitse schoolmeesters binnen de stad en de jurisdictie omdat die ‘van veel dienst zijn in het schoolhouden’. Tot die jurisdictie behoorden de schoolmeesters in Biggekerke, Koudekerke en Zoutelande. Zij en de anderen moesten beloven
bij beëindiging van het schoolhouden het exemplaar door te geven aan hun opvolgers of, bij gebrek daar617 Boekholt, ‘Invloed of verwantschap’, 120-130.
618 Mijnhardt, ‘Wetenschapsbevordering’, 47-48. Zie ook: Kloek en Mijnhardt, 1800. Blauwdrukken voor een samenleving, 283.
619 De prijsvraag van de Hollandse Maatschappij van Wetenschappen over de opvoeding uit 1763 trok veertig inzendingen. Frijhoff, ‘Van
onderwijs naar opvoedend onderwijs’, 13.
620 Zie hoofdstuk 4.13.
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aan, terug te geven aan de scholarchen. Deze voorwaarde werd voorin ingeschreven. Exemplaren kregen
ook de rector van de Latijnse school, de Franse schoolmeester en de vader in het weeshuis. In Veere besloot
de magistraat in 1784 op voorstel van de scholarchen drie exemplaren te kopen voor de schoolmeesters in
deze stad. Ze kregen die overhandigd met de aanzegging zich naar de inhoud ‘te reguleren’. Maar van enig
vervolg blijkt niets.621
Tot initiatieven om van overheidswege verbetering te brengen in de methodiek kwam het slechts hier
en daar. De magistraat van het Hulsterambacht kreeg in 1785 dermate veel klachten over het leesonderwijs
dat zij opdracht gaf tot inspectie van de scholen. De klachten bleken overtrokken te zijn. Niettemin werd
er nog veel ‘uyt een oude sleur en gewoonte’ onderwezen, maar beterschap werd toegezegd. Al eerder, in
1779, had dit bestuurscollege de schoolmeesters opdracht gegeven om voor het schrijfonderwijs kwitanties wegens pacht, huur en rente, overeenkomsten, contracten of dergelijke documenten als voorbeelden
te geven om na te schrijven. Hier was niet de methodiek de aanleiding, maar de ruzies die regelmatig
ontstonden tussen boeren en anderen vanwege het feit dat niet-deugdelijke bewijsstukken in zwang waren.622 Het zijn slechts spaarzame initiatieven zonder dat die leidden tot structurele veranderingen.
In 1787 verscheen een commentaar op de antwoorden zonder vermelding van de auteur. De schrijver
maakte kritische opmerkingen, besteedde bijzondere aandacht aan het Franse onderwijs en liet blijken
zelf schoolmeester te zijn. Zijn naam maakte hij bekend in de Franse uitgave die twee jaar later verscheen:
Pierre François Perrenoud, Frans schoolmeester in Middelburg. De editie uit 1787 kreeg een koele en kritische bespreking in de Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen. Perrenoud reageerde hierop in een
open brief aan de redactie, die tegelijk met de Franse editie verscheen, waarin hij zich rechtvaardigde.
Deze uitgaven hebben, voor zover valt na te gaan, geen invloed uitgeoefend en zullen, net zoals het deel
met de antwoorden, zijn opgeborgen in de boekenkasten.623
Dat de prijsvraag van het Zeeuws Genootschap nauwelijks een rol van betekenis speelde in de pogingen tot verbetering van het onderwijs is geweten aan de orthodox gereformeerde geloofsvisie, die de nieuwe ideeën van de Verlichting slechts aarzelend en op afstand volgde. Ook de particularistische attitude
waarbij strak werd vastgehouden aan de bestaande structuren was een beletsel.624 Voor die opvattingen is
veel te zeggen. Belangrijker was echter de omstandigheid dat de Zeeuwse regenten, die het genootschap
domineerden, de ideeën grotendeels lieten voor wat ze waren. De verbetering van het onderwijs was in
Zeeland een theoretische aangelegenheid, die in de nadagen van de Republiek niet hoog op de bestuurlijke agenda stond. De Raad van State in Den Haag was daarop geen uitzondering. Na herhaalde klachten
over de slechte prestaties van schoolmeesters volstond de raad in 1790 met het geven van opdracht om bij
de examens meer aandacht te schenken aan de bekwaamheid van de kandidaten. Daartoe kreeg de predikant, die belast was met de examens, het besluit uit 1733 over de examinering aangereikt, iets waar hij
klaarblijkelijk nog niet over beschikte …625

Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
Met het verdwijnen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het ontstaan van de Bataafse
Republiek in 1795 werd de tijd rijp voor nationalisatie van het onderwijs. Het werd de Maatschappij tot
Nut van ’t Algemeen, die een deel van de nieuwe gedachten ging omzetten in een plan voor nationaal
onderwijs. In de Algemeene denkbeelden over het Nationaal Onderwijs, opgesteld in 1796 en twee jaar later gepu-

621 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2930 (12.12.1781, 23.1.1782), 2939 (15.12.1781). ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (3.2, 18.5.1784.
622 GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nrs. 39 (26.7.1779), 40 (17, 31.1.1785).
623 Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, 1788, 319-324; Perrenoud, Remarques sur trois dissertations; Idem, Lettre à Messieurs les
Redacteurs du Journal de Litterature.
624 Mijnhardt, ‘Wetenschapsbevordering’, 48-49, 65.
625 NA, Raad van State, inv.nr. 371 (folio 1140, 29.9.1790).
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bliceerd, werd uitvoerig stilgestaan bij de noodzaak van onderwijs als voorwaarde voor een maatschappij
met deugdzame en nuttige leden, die samen een welvarende samenleving moesten vormen. Het rapport
werd aangeboden aan de Nationale Vergadering en bevatte tal van voorstellen voor verbeteringen voor
het onderwijs, de inrichting van de schoolgebouwen, de eisen voor onderwijzers en vele andere facetten.
De Nutsmannen verwezen naar onder meer de Verhandelingen van het Zeeuws Genootschap uit 1782, maar
zij gingen er selectief mee om. Op onderdelen werden de voorstellen van Krom c.s. omarmd. Maar diverse
uitgangspunten pasten niet binnen de nieuwe denkwijze in de Bataafse Republiek. Dat gold in het bijzonder voor de visie op religie. In het rapport stond dat het godsdienstonderwijs ‘niet vermengd moet worden
met eenig dogmatisch leerstelsel’. Het ging om de liefde voor het Opperwezen en het bevorderen van de
deugd. Krom en Van Voorst hadden daarentegen gepleit voor leerstellig godsdienstonderwijs. Pleitte het
Nut voor les in godsdienst en zedenkunde, in de eerste twee schoolwetten van 1801 en 1803 was daarvan
niets terug te vinden. Eerst in de wet van 1806 kregen de maatschappelijke en christelijke deugden een
plaats. Het onderwijs moest een algemeen-christelijk karakter hebben, los van welk kerkgenootschap dan
ook.626
In Zeeland was aandacht voor het rapport in de steden waar een departement werd opgericht. Bij
dat laatste ging Middelburg in 1793 voorop. Zierikzee en Vlissingen volgden in 1797, Tholen in 1799 en
Domburg in 1801. Goes was de uitzondering waar eerst in 1816 een departement werd opgericht. Onder
de leden en bestuurders waren er die scholarch waren of onderwijs gaven zoals in Middelburg de rector
Casper Johann Wenckebach en zijn opvolger Willem Jan Zillesen en de al genoemde Franse schoolmeester
Perrenoud. Een verzoek van het departement Middelburg aan het stadsbestuur om verbetering van het
schoolwezen was in 1796 de eerste stap, nog in hetzelfde jaar gevolgd door het instellen van een fonds om
kinderen van minvermogenden gratis onderwijs te laten geven. Eind 1797 diende Perrenoud een voorstel
in bij het departement Middelburg om een eigen school op te richten met de Nutsschool in Bergen op
Zoom als voorbeeld, maar daarvan kwam niets.627
Het eerste initiatief van het departement Zierikzee gold ook het onderwijs aan kinderen van minvermogenden. Ook daar kwam niets van een eigen school, maar wel werd de stadsschoolmeester Adriaan
Prins, lid van het departement, bereid gevonden om zijn school en onderwijs in te richten op de manier
zoals de Maatschappij dat had voorgesteld. Het departement betaalde de kosten van verbouw van de
school van Prins en steunde hem financieel ten aanzien van het aannemen van een tweede ondermeester.
Omdat de eigen middelen onvoldoende waren, verzocht het departement aan de Maatschappij om een
subsidie van driehonderd gulden. Het departement overwoog zich los te maken van de Maatschappij als
dit geweigerd zou worden om zo doende de af te dragen contributie te behouden. Tot uittreding kwam
het niet. Prins begon begin 1799 met de nieuwe wijze van lesgeven, samen met zijn ondermeesters. Die
nieuwe manier kon ook zonder een Nutsdepartement worden ingevoerd, zoals in Veere gebeurde. In Tholen werd door het stadsbestuur in 1800, na aandrang door het departement, een nieuw college van scholarchen ingesteld, dat zich belastte met het toezicht op en de verbetering van de scholen.628
De aanwezigheid van een departement van het Nut was geen voorwaarde voor vernieuwingen in het
onderwijs en dat was evenmin het geval voor een stedelijke omgeving. De eerste signalen van de toenemende belangstelling voor nieuwe schoolboeken en nieuwe methoden kwamen van het platteland. In

626 Algemeene denkbeelden over het Nationaal onderwijs, 7, 17, 45, 60; Dodde, Een onderwijsrapport, 40-41, 59-60; Mijnhardt,
‘Wetenschapsbevordering’, 49; Visser, Vernieuwing van het lager onderwijs in Zeeland, 52-53.
627 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924. Mijnhardt en Wichers (red.), Om het Algemeen Volksgeluk, 363, 367; Nagtglas, Geschiedenis van
het Middelburgsch Departement, 4, 12-13, 28, 76-79, 85; Uil, ‘Inventaris van de archieven van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen,
Departement Goes’. Uitvoeriger over het onderwijs aan kinderen van minvermogenden in hoofdstuk 6.3.
628 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nrs. 61 (10, 15.10.1798), 65 (24.9.1802); Departement Zierikzee van de Maatschappij tot Nut van
’t Algemeen, inv.nr. 1. NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 295 (Brief Stad Veere, 24.4.1799). GA Tholen, Stad Tholen, nrs. 14
(9.10.1799, 16, 30.11.1800). Groeneyk, Kronijk van Zierikzee, 62-63.
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1794 bepaalde mr. François Breekpot namens ambachtsheer Jan Arend baron de Vos van Steenwijk
dat de nieuwe schoolmeester van Serooskerke
(Schouwen) voortaan de schoolboeken van het Nut
zoveel mogelijk moest gebruiken, samen met de
Kleine katechimus der natuur van Martinet. In Ouwerkerk werd in 1796 het gebruik van de schoolboeken
van het Nut aanbevolen aan de schoolmeester met
het argument dat in die uitgaven ‘de nederduitsche
taal het zuiverste geleerd word’. In het schoolreglement van Noordwelle uit 1797 was vastgelegd dat
de meester verplicht was de boekjes van het Nut
zo veel mogelijk te introduceren en de kinderen
daaruit les te geven. De initiator was vermoedelijk
Bartel Locker, secretaris van zowel Noordwelle als
Serooskerke. Van het laatste dorp was hij bovendien schout. In Dreischor droegen het dorpsbestuur en de kerkenraad de nieuwe schoolmeester
op om met name genoemde boeken van het Nut te
gaan gebruiken. Het ging om het Spel- en leesboekjen voor eerst beginnenden, het Schoolboekjen van NederMr. François Breekpot (GA Schouwen-Duiveland, THA 938).
landsche deugden, de Levensschetsen van Nederlandsche
mannen en vrouwen en de Trap der jeugd. Ook andere bestaande of nog uit te geven uitgaven van de
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen moest hij gebruiken.629 Het ging hier om Schouwse en Duivelandse
dorpen waar de autoriteiten ontvankelijk waren voor vernieuwing.
Elders was het Zeeuwse platteland nog allerminst gewonnen voor de nieuwe denkbeelden. Ouders
verzetten zich tegen de leermethodes. Dat gold in het bijzonder voor het platteland van Walcheren en
Zuid-Beveland. In dat laatste eiland vormde Kloetinge een uitzondering waar het onderwijs ‘eenigzins
ingerigt [werd] na de manier van onderwys door de Maatschappy Tot Nut van ’t Algemeen opgegeeven’.
Schoolopziener Antonius van Deinse kreeg in 1801 van Walcherse schoolmeesters te horen dat zij veel verzet van de boeren verwachtten. Zij dreigden: ‘Wij zijn vrij. Men kan ons niet dwingen onze kinders ter
school te zenden’. De ouders die dat bleven doen, gaven hun kinderen eigen boeken mee zoals de Bijbel
en de catechismus waar ze meer vertrouwen in hadden. Walcherse boeren deden dat ook omdat ze zuinig
waren. In de woorden van Van Deinse, omdat ‘de Boer een onveranderlijke afkeer heeft om een duit voor
zijn jongen uit te geeven, vooral tot het invoeren van haatlijke nieuwigheden’. Later klaagde Van Deinse
dat hij met het domste, meest bevooroordeelde en stijfzinnigste deel van Zeeland belast was.630
Sommige gemeentebesturen zagen niets in pogingen daarin verandering te brengen. Dat van Nieuwland schreef in 1799 aan de Agent van Nationale Opvoeding: ‘Wij kunnen en durven daar vooralnog geene
verbeteringen in maken, dewijl de landlieden in ons eiland nog te zeer aan de gewoontens hunner vaderen verslaafd zijn om daar met vrugt iets aan te kunnen doen’. Schoolmeesters konden daarin weinig betekenen hoewel er onder hen zeker interesse was. Zo bestelde Jacob van den Berg uit Koudekerke van een

629 Serooskerke (S.), 1794; Ouwerkerk, 1796; Noordwelle, 1797; Dreischor, 1797.
630 GA Goes, Gemeente Kloetinge, inv.nr. 3 (17.5.1799). ZA, Commissie van onderwijs in Zeeland, inv.nr. 4 (Verslagen A. van Deinse en S.T.
Huet, 7, 9.12.1801). Visser, Vernieuwing van het lager onderwijs in Zeeland, 66-67, 146, 152. Zie ook: Dekker, Onderdanig en opstandig, 92.
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groot aantal nieuwe schoolboeken een exemplaar, waaronder uitgaven van het Nut, om zich te oriënteren
op de nieuwe methodes.631
In het district Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en Sint Philipsland kon schoolopziener Adriaan Uijttenhooven een gunstiger beeld geven. Over medewerking van de gemeentebesturen had hij als
regel niet te klagen. De schoolonderwijzers in Zierikzee waren volgens Uijttenhooven meteen ‘gezêleerd
voor de nieuwe inrichting’ en ‘ook anderen gouteeren ze met het hart’. Hij moest ook constateren dat de
enige tegenwerking van ‘de smalle gemeente’ kwam. In 1801 gaf Uijttenhooven een eindoordeel over de
door hem aangetroffen boeken in de scholen op de drie eilanden: ‘De beste boeken zitten in Zierikzee,
op de dorpen weinig en daar dan nog niet veel in gebruik’. Vooral op Schouwen-Duiveland veranderde
dat snel. Twee jaar later kon Uijttenhooven melden dat bijna overal de nieuwe schoolboeken werden gebruikt. Alleen in de scholen in Dreischor, Haamstede en Nieuwerkerke trof de opziener nog een aantal
oude schoolboeken aan. De nieuwe boeken waren trouwens een pijnpunt want de oude waren onverkoopbaar geworden, iets waarvoor de schoolmeesters niet gecompenseerd werden. Dat nieuwe denkbeelden
op Schouwen-Duiveland snel ingang wonnen was al gebleken uit het feit dat hier meer dan elders op het
Zeeuwse platteland het patriottisme een voedingsbodem had gevonden. Vermoedelijk zal ook de oriëntatie van Schouwen-Duiveland op Holland hierin een rol hebben gespeeld. De ontvankelijkheid op het eiland neemt niet weg dat ook daar nog een lange weg afgelegd moest worden. Uijttenhooven moest in 1803
constateren dat op de scholen in Renesse en Serooskerke nog bij de katheder van de meester werd gespeld
en dat het taalonderwijs nog veel te wensen overliet. In Bruinisse daarentegen had de schoolmeester de
nieuwe methodiek goed onder de knie.632
De vernieuwingen vonden vooral in de Zeeuwse steden ingang. In de Franse school te Vlissingen waren in 1798 de schoolboekjes van het Nut verplicht gesteld. Het Comité van Publiek Onderwijs had gezocht naar een nieuwe Franse schoolmeester die vertrouwd was met de onderwijsmethode zoals die werd
gepropageerd door het Nut. Voor het Nederduitse onderwijs werd, overigens tevergeefs, geïnformeerd
naar een geschikte kandidaat van de kweekschool van het Nut in Haarlem. In 1799 werd door de stadsraad
een reglement vastgesteld voor de nieuwe Nederduitse schoolmeester waarin het rapport van het Nut, de
Algemeene denkbeelden over het Nationaal onderwijs, een prominente plaats kreeg toebedeeld. Alle onderwijs
moest gegeven worden op de wijze en naar de inzichten zoals door het Nut was voorgesteld met gebruik
van de schoolboekjes van het Nut. Godsdienstonderwijs bleef deel uitmaken van het curriculum maar
‘het gebruik van catechismen, van welke belijdenis ook’ werd verboden. Om godsdienstige gevoelens te
kunnen controleren, moest de schoolmeester zijn schrijfvoorbeelden voor de leerlingen ter goedkeuring
voorleggen. Les in het psalmzingen mocht gegeven worden aan leerlingen die dat wilden, maar alleen na
afloop van de gewone lesuren. Godsdienstonderwijs beperkte zich in hoofdzaak tot de Bijbelse geschiedenis. Daarnaast leerden de leerlingen een serie Bijbelverzen (de meeste uit het Bijbelboek Spreuken), een
aantal gelijkenissen uit het Nieuwe Testament, de Tien Geboden, de Twaalf Artikelen van het geloof en de
instelling van doop en avondmaal. Bovendien bleef het gebruik om met gebed te beginnen en te eindigen.
Met deze aanpak werd het protestantse karakter van het onderwijs onderstreept.633
Elders, zoals in Zierikzee, waren in 1800 de meeste schoolboekjes, die in gebruik waren op de Nederduitse scholen, uitgaven van het Nut. Dat gold vooral de boekjes voor het taalonderwijs. In de weeshuizen
werd de vernieuwing eveneens merkbaar. In 1799 werden in de Middelburgse weeshuizen de schoolboekjes van het Nut ingevoerd vanwege ‘derzelver uitgebreiden nuttigheid’. Al een jaar eerder, in 1798, had-

631 NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 297 (11.5.1799). ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nr. 826 (1794 en 1798).
632 NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 318 (11.11.1801). ZA, Commissie van onderwijs in Zeeland, inv.nrs. 3 (10.3.1802, 9.3.1803),
4 (idem, 8.6.1803, 14.3.1804).
633 GA Vlissingen, inv.nr. 2931 (19.9, 10.10.1796, 30.1, 31.7. 13, 27.11.1797, 8.1, 1.2, 12.3.1798, 7.5.1799). Vlissingen, Franse school, 1798;
Vlissingen, 1799.
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den de diakenen, die met de regenten van het gasthuis het bestuur over de Kleine Armschool voerden,
geconstateerd dat de vorderingen in het spellen en lezen slecht waren. De reden was volgens de diakenen
gelegen in de slechte spel- en leesboeken. Daarom stelde de diakenen aan de regenten voor de Nutsboekjes
in te voeren. Toen dat gebeurd was en er, dit keer onaangekondigd, een visitatie volgde, kon met genoegen
worden vastgesteld dat de leerlingen goede vorderingen hadden gemaakt.634 Niettemin ging de vernieuwing van het onderwijs pas na de Bataafs-Franse tijd echt goed van start.

5.20 Conclusies
Het palet aan onderwijsvoorzieningen in Zeeland en Staats-Vlaanderen sloot aan bij wat binnen de Republiek gebruikelijk was en op zijn beurt bij andere landen in het noordwesten van Europa.635 Nederduitse,
Latijnse, Franse en kleine kinderscholen, aangevuld met Nederduitse en Franse meisjesscholen en met
naai- en breischolen gaven veel mogelijkheden tot scholing. Nederduitse scholen kwamen overal, tot in
de kleinste dorpen, voor. Begunstigd en gefaciliteerd door de overheid legden zij de basis voor de geletterdheid van de Zeeuwen en Staats-Vlamingen. De overheid voerde een stringent toelatingsbeleid, maar
met het weren van illegale schoolmeesters ging ze ambivalent om. Daardoor werden onderwijsgevenden
gestimuleerd om kwalitatief goed onderwijs te geven. Het was het belangrijkste mechanisme om leerlingen te werven.
De steden hechtten aan hun Latijnse scholen als voorbereiding op de universitaire studie. Ze bloeiden
tot in de eerste helft van de zeventiende eeuw en vormden voor de jeugd de onmisbare schakel op weg naar
de universiteit. Vanwege onvoldoende potentieel en de verminderde belangstelling voor het Latijn wist
dit onderwijs zich ten slotte alleen te handhaven in Middelburg en Zierikzee. Franse scholen dankten hun
opkomst aan de internationale handel en de positie van het Frans daarin. Die handel was een voorwaarde
voor hun bestaan en daarom kwamen ze bijna alleen in de steden voor. In de achttiende eeuw kregen ze
een impuls door het elitaire karakter van het Frans. Franse kostscholen genoten daardoor waardering en
vormden een alternatief voor het Latijnse onderwijs. In Staats-Vlaanderen ontleenden Franse scholen hun
bestaan aan Franstalige militairen en de instroom van Franstalige vluchtelingen. Door de assimilatie liep
het Franse onderwijs in deze regio terug om op het eind van de achttiende eeuw vrijwel geheel te verdwijnen.
Kleine kinderscholen kwamen vanaf de eerste helft van de zeventiende eeuw voor, vrijwel uitsluitend
in de steden. Ze hadden vooral de functie van het bewaren van kinderen en het beginnend lezen. Daardoor
gingen deze scholen fungeren als voorbereidend onderwijs op de Nederduitse en Franse scholen. Nederduitse en Franse meisjesscholen waren vanaf het laatste kwart van de zestiende en de eerste helft van de
zeventiende eeuw een stedelijk verschijnsel. Vanaf de jaren dertig van de achttiende eeuw is een opleving
te zien toen voor meisjes van de elite een verfijnde opvoeding gemeengoed werd. Uiteindelijk wisten alleen de Franse meisjesscholen in Middelburg en Zierikzee zich te handhaven. Naai- en breischolen, die
als een apart type meisjesscholen ontstonden in de steden in de tweede helft van de zeventiende eeuw,
combineerden hun onderwijs met spellen en lezen. Het onderwijs in de weeshuizen, eveneens vooral een
stedelijk verschijnsel, werd gegeven door de binnenvader of een schoolmeester en sloot aan bij dat in de
Nederduitse scholen.
Armscholen, bedoeld voor gratis onderwijs, kwamen alleen voor in Middelburg en Vlissingen. In de
tweede helft van de achttiende eeuw kwamen er nieuwe armscholen die hier en elders werden opgezet

634 NA, Binnenlandse Zaken, inv.nr. 309 (Brief Stad Zierikzee, 12.8.1800). ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nr. 3 (16.2, 17.4.1798). Kool-Blokland,
De zorg gewogen, 426, 473.
635 Houston, Literacy in early modern Europe, hoofdstuk 2.
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als werkverschaffingsprojecten in combinatie met onderwijs. Ze waren weinig succesvol. Engels en Duits
onderwijs stelde weinig voor omdat de behoefte eraan gering was. Thuisonderwijs in lezen en schrijven
was iets dat een deel van de elite zich kon veroorloven. Zij gaven hun kinderen zelf les of lieten door een
ander onderwijs aan huis geven.636
Op een punt bleef Zeeland achter ten opzichte van de meeste andere gewesten: het had geen universiteit. Onderlinge naijver tussen de Zeeuwse steden, het ongelukkig opereren van het Middelburgse stadsbestuur en, niet te vergeten, zuinigheid hebben dat belet. De Zeeuwen en Staats-Vlamingen hadden er
bovendien geen moeite mee om kennis en kunde buiten hun gewest te vergaren. Toen er wel kans op was
in Zierikzee was het tij verlopen. De Illustre school in Middelburg diende meer om de reputatie van de
Zeeuwse hoofdstad hoog te houden dan als wetenschappelijke opleiding. Nieuwe vormen van onderwijs,
zoals onder meer de Middelburgse Tekenakademie, opgericht in 1778, illustreerden de belangstelling
voor praktijkgericht onderwijs die al begonnen was in de zeventiende eeuw.
Zowel de regelgeving als de praktijk laten zien dat het onderwijs voor de overheid en de Gereformeerde kerk een ‘voorwerp van aanhoudende zorg’ was. In de steden nam de overheid de huisvesting van de
Latijnse scholen voor zijn rekening en soms ook van de Franse en Nederduitse scholen. Moesten de meeste
Nederduitse schoolmeesters in de steden zelf voorzien in hun huisvesting, op het platteland kregen zij
van de burgerlijke en kerkelijke autoriteiten in toenemende mate steun. Uiteindelijk voorzag de overheid
voor driekwart van de Zeeuwse schoolmeesters in hun huisvesting. In Staats-Vlaanderen daarentegen was
dat minder dan de helft, vermoedelijk vanwege de royale traktementen en de geringere financiële mogelijkheden van de plaatselijke besturen.
Het leren lezen, schrijven en rekenen onderging in ruim tweehonderd jaar nauwelijks verandering.
Memoriseren en repeteren bleef in alle scholen gebruikelijk. Inhoudelijk sloot het aan bij wat elders in
de Republiek en in het buitenland gebruikelijk was.637 In methodische zin werden leerlingen individueel begeleid waarbij het curriculum werd gevormd door de vakken die achtereenvolgens werden geleerd.
Naar deze vakken werden de klassen gevormd en hadden de leerlingen hun zitplaats in het schoollokaal.
Naijver tussen de leerlingen speelde een grote rol. Schoolmeesters en toezichthouders stimuleerden dat
door prijzen te geven. Voor wat betreft het platteland hebben de Zeeuwen dat al bijzonder vroeg gedaan.
De oudste vermelding is uit 1629 en de oudst bekende lijst van prijsboeken is afkomstig uit Groede (1736).
De Zeeuwse bijdrage aan de gangbare schoolboeken was beperkt en dan vrijwel alleen in de zeventiende
eeuw. Ook de inhoud van het Latijnse en Franse onderwijs week niet af van dat in andere steden in de
Republiek. Van schatplichtigheid aan andere landen of aan pedagogische inzichten uit het buitenland is
nauwelijks sprake. Het ging vooral om een eigen ontwikkeling die parallel liep met die elders te zien was.
Opvallend is dat de burgerlijke en kerkelijke autoriteiten zich niet intensief bemoeiden met de inhoud
van het onderwijs en de schoolboeken, mits die niet strijdig waren met de gereformeerde leer. Dat was te
danken aan het benoemings- en toelatingsbeleid van de onderwijsgevenden. Daardoor was er geen vrees
voor verkeerde boeken of methodieken. Die bemoeienis was er wel waar het ging om het onderwijs in te
zetten bij de disciplinering. De overheid zag de school als het middel bij uitstek om de gezagsverhoudingen en de daarmee verband houdende normen en waarden in te prenten. Extra accent kreeg de godsdienstige vorming. Het abc diende het hogere doel: Alfabet, Bijbel en Catechismus. Door deze vorming
werd de jeugd voorbereid op een actieve betrokkenheid in leer en leven in gereformeerde zin. Op dat punt
vervulden de Zeeuwen een voortrekkersrol. Het Kort Begrip (1608) en de Den wegh der zalicheyt (1620) speelden in op de behoefte aan eenvoudige catechisatieboekjes. Leren lezen en de religieuze vorming op school
hebben samen de brug geslagen naar de kerkelijke catechese zoals die door de predikanten in de loop van

636 Frijhoff, ‘Zeelands universiteit’, 22-25.
637 Houston, Literacy in early modern Europe, hoofdstukken 1 en 3.
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de zeventiende eeuw werd opgepakt. Het was een ontwikkeling die ook elders in Europa in gereformeerde gemeenschappen plaatsvond.638
Er was een nauwe band tot stand gebracht tussen het onderwijs en de kerk. Zes dagen in de week
waren de schoolmeester en scholieren met elkaar bezig. Ook op zondag, als de eerste dag van de nieuwe
week, ontmoeten zij elkaar, maar dan in de kerk. In veel gevallen zagen ze hun meester voorin de kerk als
voorzanger en voorlezer. In de kerkdiensten zongen zij de op school geleerde psalmen en mochten ze de
catechismusvragen opzeggen. Die nauwe band was zonder twijfel het grootste winstpunt dat de Gereformeerde kerk kon boeken en is van niet te onderschatten invloed geweest op haar groei en de positie die zij
innam in de samenleving.
Ten aanzien van de schoolboeken is vaak de vinger gelegd bij de schoolboeken: ‘De kleurloze, geestdodende leerstof moet voor veel kinderen een kwelling zijn geweest’ en ‘Ze vertonen dikwijks weinig didactische opbouw en presenteren de stof meteen op een niveau dat eigenlijk meer aan een volwassen publiek
doet denken’.639 De uitspraken gaan voorbij aan de intentie. Het uit het hoofd leren en de training van het
geheugen werd van groot belang geacht. De cognitieve kennis was vooral bedoeld om te gebruiken op
oudere leeftijd en om, wanneer ze eenmaal vader of moeder waren, toegerust te zijn om op hun beurt de
kennis door te geven aan hun kinderen.640 Hetzelfde zien we bij de prijsboeken, die tot in de tweede helft
van de achttiende eeuw niet als jeugdliteratuur kunnen worden gekarakteriseerd. Ze waren niet primair
bestemd voor de jeugdjaren maar vooral voor later. Hoe vaak ook bekritiseerd, is het buiten discussie dat
de hoge alfabetiseringsgraad was bereikt dankzij de leerwijze en leermiddelen.
In de achttiende eeuw, en vooral in de tweede helft daarvan, voldeed de oude didactiek niet langer. Er
voltrok zich een mentaliteitsverandering waarin ‘het hart’ zijn plaats opeiste. Blote kennis alleen was niet
meer voldoende. De moraal en deugden werden even belangrijk als cognitieve kennis. ‘Hoofd’ en ‘hart’
vonden elkaar in een nieuwe benadering waarin plaats werd gemaakt voor een optimistische visie op geloof en samenleving. Dat vereiste een aanpak waarin ingespeeld werd op de specifieke behoeften van de
jeugd. Kinderen hoefden niet zo snel mogelijk volwassen te worden, ook hun jeugdjaren waren waardevol genoeg voor een eigen aanpak. ‘Niet de norm van de volwassene, maar het begripsvermogen van het
kind zelf wordt hier het uitgangspunt’.641
Met die nieuwe visie hingen andere veranderingen samen. Naast de verbeterde huisvesting kwam
meer aandacht voor hygiëne en beter meubilair. Het vakkenpakket werd verbreed met geschiedenis en op
de Latijnse en Franse scholen aardrijkskunde. Bij het leren lezen kreeg de grammatica nadruk. De eerste
aanzetten werden gegeven voor het transformeren van hoofdelijk of individueel lesgeven naar simultaan
of gelijktijdig lesgeven. Een pijnpunt bleef de openstelling. De pogingen, die ondernomen werden om op
het platteland de scholen langer en liefst een heel jaar open te houden, hadden beperkt succes. Het inschakelen van leerlingen bij de landbouw of bij ander werk bleef een vast verschijnsel. Positief daarentegen
was het avondonderwijs dat in heel Zeeland en Staats-Vlaanderen in de winterperiode gegeven werd.
De tweede helft van de achttiende eeuw kenmerkte zich enerzijds door het benadrukken van vroomheid die op de scholen zichtbaar werd gemaakt door meer aandacht te besteden aan de godsdienstige vorming. Maar anderzijds was er een groeiend verzet tegen het leren van de catechismus. Dat resulteerde erin
dat het leerstellig onderwijs uit de scholen verdween. Maar het onderwijs bleef sterk religieus georiënteerd in protestantse zin. De disciplinering veranderde mee. Lichamelijke straffen maakten plaats voor
morele vermaningen die de leerlingen moesten stimuleren tot een deugdzaam en voorbeeldig gedrag.
De prijsvraag van het Zeeuws Genootschap uit 1778 over de verbetering van het onderwijs heeft in
638
639
640
641

Ehrenpreis, ‘Einleitung’, 9.
Bottema, Naar school in de Ommelanden, 55; Leemans en Johannes, Worm en donder, 502.
Exalto, ‘Alphabet, Bibel, Katechismus’.
Leemans en Johannes, Worm en donder, 507.
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de literatuur een goede naam gekregen. Maar het initiatief was een theoretische aangelegenheid en gaf
geen aanleiding tot daadwerkelijke aanpassingen. De antwoorden op de prijsvraag leverden een indirecte
en bescheiden bijdrage aan de onderwijswetgeving die dankzij de nationalisatie van het onderwijs werd
doorgevoerd. De schoolwetten van 1801, 1803 en 1806 bouwden in veel opzichten voort op de bestaande
praktijk en op ontwikkelingen die al in gang waren gezet. Daarmee werd weer eens bewezen dat nieuwe
ontwikkelingen zelden uit de lucht komen vallen.
In de antwoorden op de prijsvraag van het Zeeuws Genootschap en in andere publicaties was het onderwijs als rampzalig en ondeugdelijk voorgesteld. De negentiende-eeuwse onderwijsvernieuwers verwezen graag naar deze oudere generatie critici en legden daardoor het stigma van verval op het vroegere
onderwijs. Op die manier konden zij tevreden zijn over hun eigen werk. In werkelijkheid kon het onderwijs de kritiek ruimschoots doorstaan waardoor een goede basis werd gelegd voor de onderwijshervormingen. Wel zorgde het conservatisme op een groot deel van het platteland ervoor dat er nog een lange
weg was te gaan om vernieuwingen en verbeteringen door te voeren.
Het succes van het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen in de zeventiende en achttiende eeuw
lag in een grote onderwijsparticipatie en daarmee in een hoge geletterdheid. Die aspecten komen aan de
orde in het volgende hoofdstuk dat handelt over de leerlingen.
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Zeeland in het midden van de achttiende eeuw, uitgegeven door I. Covens en zoon te Amsterdam (GA Schouwen-Duiveland, Zierikzee, THA 191).

hoofdstuk 6

De leerlingen en de resultaten
van het onderwijs
De leerlingen werden door de Staten-Generaal in hun schoolreglement uit 1655 het zaad genoemd ‘daer uyt
alle geschicktheydt in de Kercke ende Republicque te verwachten is’. Het waren woorden die het stadsbestuur van Goes tot de hunne maakten in hun schoolreglement van datzelfde jaar. Alle aandacht richtte zich
op de jeugd om die zo goed mogelijk toe te rusten voor de toekomst. In dit hoofdstuk komen de leerlingen
en de resultaten van het onderwijs aan de orde. Allereerst wordt nagegaan in hoeverre de jeugd gebruik
maakte van het onderwijs en de ontwikkelingen in de onderwijsparticipatie. Aansluitend wordt stilgestaan bij de frequentie en de duur van het schoolbezoek. Vervolgens komen de leerlingen aan bod, in het
bijzonder hun houding ten opzichte van de school. De vraag hoe de onderwijsparticipatie van kinderen van
armen werd bevorderd, staat in de volgende paragraaf centraal. De rol van de ouders en hun keuzemogelijkheden komen daarna voor het voetlicht. Afgesloten wordt met de resultaten van het onderwijs oftewel
de alfabetiseringsgraad van de bevolking in Zeeland en Staats-Vlaanderen en de ontwikkelingen daarin.

6.1

Onderwijsparticipatie

Aantallen leerlingen en de onderwijsdeelname
Over de aantallen leerlingen op de scholen in Zeeland en Staats-Vlaanderen vanaf het laatste kwart van de
zestiende eeuw tot en met de eerste helft van de achttiende eeuw zijn slechts fragmentarische gegevens
bekend. Daaruit blijkt dat het aantal leerlingen in de winterperiode kon variëren tussen de veertig en
ruim honderd. In kleine plaatsen was dat vaak (veel) minder, in het bijzonder in de zomer. De talenten van
de schoolmeester waren op het aantal leerlingen van invloed. Dat de school in Haamstede op het eind van
de zestiende eeuw zo’n honderd tot honderdtwintig leerlingen telde, was te danken aan de schoolmeester, die zelfs kostleerlingen van elders wist aan te trekken. Het aantal leerlingen van Daniël Wijlock in
Serooskerke (Walcheren) bedroeg in 1618 slechts twintig terwijl die school in vroeger jaren het dubbele of
driedubbele telde. Die terugloop was te wijten aan zijn slechte manier van lesgeven.
Hoewel nog steeds in bescheiden mate zijn meer cijfers bekend uit de tweede helft van de achttiende
eeuw. Van twee Zeeuwse steden, Veere en Vlissingen, beschikken we over de periode 1753-1799 over aantallen, die bovendien zijn gespecificeerd per school.
De totalen van Vlissingen zijn niet compleet omdat vrijwel alle aantallen van kleine kinderscholen
ontbreken. Uit het cijfer van 1799 en uit de Veerse getallen blijkt dat deze kinderscholen kinderrijk waren.
Zowel in Veere als in Vlissingen evenaarde het aantal leerlingen op deze scholen het aantal op de Nederduitse scholen. Maar dat was geen regel. Goes telde in 1799 zes kleine kinderscholen met 156 leerlingen
terwijl de twee Nederduitse scholen samen 240 leerlingen hadden.1

1

De aantallen betroffen gemiddelden over de afgelopen vijf jaar. NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 298 (25.5.1799).
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Tabel 1: Aantallen leerlingen in Veere, 1753-1796.2

27.6.1753
17.10.1768
2.10.1770
4.9.1780
27.9.1790
21.10.1796

Franse
school

Franse meisjesschool
8

32
49
28
28
vacant

Stadsschool
52
10+46=56
6+38=44
60+9=69
54+31=85
60+18=78

School in het
Weeshuis
34+13=47
30+13=36
43+4=47
33+25=58
23
28

Bijschool
60
69
70

Kleine kinderscholen
24/30/40/10
70/18
51/28/16/9
44/27/36
51/30/37/22
65/50

Totaal
271
281
314
262
276
221

Tabel 2: Aantallen leerlingen in Vlissingen, 1757-1799.3

1757
1770
1779
1793
1796*
1799
*
**

Franse
scholen
23
41
25
Vacant
c. 40
80 à 100

Armschool
41+31=72
34+40=74
69
31+30=61

Nederduitse
scholen
106/82
101/60/49/26
154/52/58/76/12
93/71/34/96

Engelse
scho(o)l(en)

300 à 400

?

17
30/3

Kleine kinderscholen
?
?
?
?
ruim 400

Totaal
283
368
479
355
799
c.840**

Een specificatie ontbreekt. Het totaal is inclusief de kinderscholen. GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2931 (29.8.1796). Het aantal
van circa 40 leerlingen op de Franse school is ontleend aan GA Vlissingen, inv.nr. 2966 (Brief J. Daansen, 8.11.1796).
Voor het totaal is bij de Nederduitse scholen het gemiddelde (350) genomen. Het aantal leerlingen van de Armschool is niet opgegeven. Boekholt, De onderwijsenquête van 1799, 67.

Van het platteland beschikken we over seriematig cijfermateriaal dankzij de onderwijsenquête die in 1799
werd gehouden. Daarin werd onder meer gevraagd naar het aantal leerlingen. Een groot deel volstond
met een opgave van het totaal, anderen negeerden de vraag, maar er waren ook diverse gemeentebesturen
die navraag deden naar de aantallen leerlingen in de zomer- en in de wintermaanden. Anders dan bij de
steden, waar tegen de zomer het aantal leerlingen niet of nauwelijks daalde, was dit op het platteland een
dominant verschijnsel zoals de tabel op de volgende pagina laat zien.
De aantallen leerlingen op de Nederduitse scholen varieerden in de winter tussen veertig en honderd,
met uitschieters naar beneden voor kleine dorpen en naar boven voor grote plaatsen. Deze cijfers sluiten
aan bij die van de steden en bij die uit de zeventiende eeuw. Toch was, vooral vanaf de tweede helft van de
achttiende eeuw, de bevolking op het Zeeuwse platteland gegroeid. Telde het platteland op de Zeeuwse
eilanden omstreeks 1700 ongeveer 34.900 inwoners, in 1795/1796 was dat gegroeid naar 43.289 personen.4
Daarom zouden hogere cijfers verwacht mogen worden dan in de zeventiende eeuw. De economische omstandigheden zijn een verklaring voor het feit dat dit niet het geval was. Het grootste deel van de bevolking was werkzaam in de landbouw die in de tweede helft van de achttiende eeuw beter presteerde. Dat
vergde meer arbeidskrachten. Kinderen werden in toenemende mate daarvoor ingeschakeld. De tabel laat
zien dat het aantal leerlingen in de zomer drastisch terugliep tot de helft of een derde en dat dit in geheel
Zeeland voorkwam. Scholen in kleine plaatsen sloten hun deuren.

2
3
4

ZA, Scholarchen Veere, Resoluties. In de kolom van de Stadsschool betreffen de eerste getallen de aantallen burgerkinderen, de tweede
het aantal armenkinderen. In de kolom van het Weeshuis gaat het bij de eerste getallen om het aantal burgerkinderen, het tweede is het
aantal armenkinderen. In de kolom van de Kleine kinderscholen gaat het om de aantallen leerlingen in de vier, drie of twee scholen.
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2930, 2931 (6.5.1799). In de kolom van de Armschool betreffen de eerste getallen de armenkinderen,
de tweede de burgerkinderen. In de kolom van de Nederduitse scholen gaat het om de aantallen leerlingen in de twee, vier of vijf scholen.
In 1779 waren er twee Engelse scholen.
Brusse, ‘Bevolking en sociale verhoudingen’, 118.

606

DE SCHOLEN SYN PLANTHOVEN VAN DE GEMEENTE

Tabel 3: Aantallen leerlingen op het platteland in Zeeland, 1799 (1801,1802).5

Arnemuiden
Biggekerke
Grijpskerke
Kleverskerke
Koudekerke
Ritthem
Serooskerke (W.)
Westkapelle
Bruinisse
Burgh
Dreischor
Elkerzee
Ellemeet
Haamstede
Nieuwerkerk
Nieuwerkerke
Noordgouwe
Noordwelle
Oosterland
Ouwerkerk
Renesse

Winter

Zomer

65
70
60
17
100
50
80
150
100
60
85
40
30
65
85
30
55
50
100
80
40

25
25
20
5
40
25
20
75
50
30
55
16
15
30
28
Geen
28
28
40
50
16

Rengerskerke
Sirjansland
Borssele
Ellewoutsdijk
Heinkenszand
Krabbendijke
Nisse
Oudelande
Rilland-Bath
Yerseke
Nieuw-Vossemeer
Oud-Vossemeer
Poortvliet
Schakerloo
Scherpenisse
Sint Annaland
Sint Maartensdijk
Westkerke
Colijnsplaat
Kortgene
Wissenkerke

Winter
35
40
90
60
100
60
75
70
30
85
100
100
120
25
125
120
125
33
92
55
100

Zomer
Geen
20
40
20
50
24
Weinig
11
16
30
40
40
46
Geen
55
65
35
Geen
24
18

25

Over de daling van het aantal leerlingen vanaf het midden van de achttiende eeuw klaagde schoolmeester
Cornelis Blom te Sint Maartensdijk in 1766. Na een opgaande lijn constateerde hij een terugval. In de zomer hield hij maar twaalf tot veertien leerlingen over. Het aantal leerlingen van zijn avondschool was met
een derde teruggelopen.6 Ook de bevolking op het platteland van Staats-Vlaanderen was gegroeid: van
ongeveer 20.100 omstreeks 1700 naar 28.202 in 1795/1796. Hoewel we niet beschikken over soortgelijke
cijfers van aantallen leerlingen kan vermoed worden dat zich daar hetzelfde verschijnsel voordeed omdat
ook daar de landbouw goede tijden doormaakte. In Groede, de grootste plaats in westelijk Staats-Vlaanderen, hielden de Nederduitse en Franse schoolmeesters in de zomer van 1740 elk twaalf of dertien kinderen
over, terwijl het gebruikelijke aantal op de Nederduitse school tegen de honderd lag.7 Ook elders is de
daling in de zomerperiode geconstateerd zoals na 1750 in de Meierij van ’s-Hertogenbosch. Daar wordt de
verklaring eveneens gezocht in de behoefte aan kinderarbeid op het land.8
De pogingen om de onderwijsparticipatie te stimuleren – daarover uitvoeriger in het vervolg – hebben
dit verlies aan leerlingen in de zomer niet kunnen compenseren. Zoals opgemerkt hadden de scholen in
de steden geen of minder last van teruglopende aantallen leerlingen in die periode. De tellingen van de
aantallen leerlingen op de scholen in Veere over de periode 1753-1796 schommelden meestal tussen de 250
en 300 en vertonen nauwelijks verschillen tussen zomer en winter.
Hoe zat het met de onderwijsdeelname in relatie met het bevolkingsaantal? De cijfers uit Veere en Vlis-

5

6
7
8

Boekholt, De onderwijsenquête van 1799, 311 e.v. De tabel werd, voor zover nodig, aangevuld met of gecorrigeerd aan de hand van
de opgaven zelf, die meer informatie bevatten. NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nrs. 294-298, 309. Aanvullende opgaven en
correcties van andere werden ontleend aan: ZA, Commissie van onderwijs in Zeeland, inv.nr. 3. De aantallen werden niet altijd eenduidig
opgegeven. In een deel van de gevallen zijn de cijfers in de rechterkolom uit het voorjaar en niet van de zomermaanden.
GA Tholen, Stad Sint Maartensdijk, inv.nr. 24 (9.7.1766). Zie ook hoofdstuk 4.10.
ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 311 (8.10.1740). Van Driel en Uil, ‘De levensgeschiedenis van Isaäk du Flo’, 23, 25. Het aantal leerlingen van de
Franse school is onbekend.
Roosenboom, De dorpsschool in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 243-244.
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singen, aangevuld met aantallen uit Middelburg en Goes, maken het mogelijk een vergelijking te maken
met de inwoneraantallen.
Tabel 4: Omvang van de onderwijsdeelname aan de Nederduitse en kleine kinderscholen in
Middelburg, Vlissingen, Goes en Veere, 1748-1799.9

Middelburg*
1786/1780
Vlissingen**
1750/1757
1795/1796
Goes***
1799
Veere****
1748/1753
1775
1789
1793
1795/1796

Aantal inwoners

Aantal leerlingen

Percentage

17000

2216

13

6000
5691

710
759

11,8
13,3

3711

396

10,7

1772
1632
1614
1611
1616

263
219
211
234
221

15,8
13,4
13,1
14,5
13,7

*

ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924. Het aantal leerlingen van de kinder- en Nederduitse scholen bedroeg in 1780 1456. Tellen
we daarbij op het geschatte aantal leerlingen in de weeshuizen en de armscholen van 760 dan komen we op 2216.
** GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930. Het aantal leerlingen in 1757 bedroeg 660. Daarbij is opgeteld het aantal schoolleerlingen in het Weeshuis, dat is geschat op 50. Voor de aantallen leerlingen van de kleine kinderscholen is voor 1757 het cijfer van 1796
aangehouden (400). Zie voor kanttekeningen bij de schatting van het bevolkingsaantal Brusse, a.w.
*** Boekholt, De onderwijsenquête van 1799, 319. Door Goes werd vermoedelijk het bevolkingscijfer van 1795 opgegeven. Zie hoofdstuk 2.7, tabel 2.
**** ZA, Scholarchen Veere, Resoluties. In de jaren 1789, 1793 en 1795 zijn steeds twee tellingen van de aantallen leerlingen gehouden.
Daarvan werd het gemiddelde opgenomen. In de getallen is inbegrepen het aantal leerlingen in het Weeshuis waar ook burgerkinderen werden toegelaten.

Interessant is de vraag hoeveel kinderen wel en hoeveel kinderen niet naar school gingen. Het is een moeilijk te beantwoorden vraag, onder meer omdat er vrijwel geen voorschriften bestonden over de leeftijden
van de schoolgaande jeugd. Knippenberg hield in zijn studie over de deelname aan het lager onderwijs in
de negentiende eeuw een percentage aan van 20%, uitgaande van de leeftijdscategorie van vijf tot veertien
jaar.10 Het ligt voor de hand om dit percentage voor het aantal potentiële leerlingen ook te hanteren voor
de voorafgaande periode omdat, zoals we nog nader zullen zien, in de achttiende eeuw vier of vijf jaar de
gebruikelijke leeftijd was om naar de kinderschool te gaan. Veertien of vijftien jaar was de gewone leeftijd
voor het verlaten van de Nederduitse school.
Voor de drie Walcherse steden komt het gemiddelde percentage uit op 65,9%. Van Zierikzee, in omvang de tweede stad van Zeeland, ontbreken cijfers. Maar aannemelijk is dat het percentage in dezelfde
orde van grootte zal hebben gelegen. Daarmee is een participatiegraad van ongeveer tweederde van de
jeugd in deze steden aannemelijk waaruit volgt dat een derde deel geen onderwijs genoot. In Goes was het
percentage lager. Mogelijk is de sterke oriëntatie van deze stad op de landbouw, waarbij kinderen werden
ingeschakeld, daarvoor een verklaring. Van Tholen, dat in 1799 1695 inwoners telde en waar ook de land-

De inwoneraantallen van Middelburg en Vlissingen zijn ontleend aan Brusse, Gevallen stad, 33-36 en voor Veere aan Blom, ‘Demografie
van een dode stad’, 8. In het geval twee jaren zijn genoemd betreft het eerste dat van het aantal inwoners, het tweede dat van de telling
van het aantal leerlingen omdat het bevolkingsaantal van dat jaar onbekend is.
10 Knippenberg, Deelname aan het lager onderwijs, 78. Zie verder over deze discussie: Put, De cleijne schoolen, 232; Roosenboom, De dorpsschool
in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 246-247; Verhoeven, Ter vorming van verstand en hart. Lager onderwijs in oostelijk Noord-Brabant, 42.
9
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bouw een belangrijke rol speelde, ontbreken eveneens gedetailleerde cijfers. Ook daar zal het percentage
lager zijn geweest dan elders. Op de Nederduitse school zaten in het genoemde jaar slechts vijftig leerlingen.11
Tabel 5: Omvang van de onderwijsdeelname in percentages van de potentiële schoolbevolking in
Middelburg, Vlissingen, Goes en Veere, 1748-1799.

Middelburg
1780/1786
Vlissingen
1750/1757
1795/1796
Goes
1795/1799
Veere
1748/1753
1775
1789
1793
1795/1796

Aantal potentiële
leerlingen

Aantal werkelijke
leerlingen

Percentage

3400

2216

65,2

1200
1138

710
759

59,2
66,7

740

396

53,5

354
326
323
322
323

263
219
211
234
221

74,3
67,1
65,3
72,7
68,4

Voor wat betreft het platteland kunnen we op basis van de gegevens in tabel 3, gecombineerd met de andere Nederduitse en kleine kinderscholen op de Zeeuwse eilanden – in totaal gaat het om 94 scholen en
schooltjes - het leerlingenaantal voor 1799 berekenen. Het gemiddelde van het aantal leerlingen in de winter bedroeg 72,7 waaruit een aantal leerlingen volgt van 6834. Uitgaande van het bevolkingsaantal in 1795
van 4330012 komt het aantal potentiële leerlingen op 8660. Afgezet tegen het werkelijke aantal leerlingen
levert dat een percentage op van 78,9%. Dat betreft echter de wintermaanden want in de zomer verminderde dat tot 38,9%. Gemiddeld genomen komt het percentage uit op 60,5%. Roosenboom berekende dat
in het laatste kwart van de achttiende eeuw de percentages in de kwartieren Maasland en Oisterwijk, in
de Meierij van ’s-Hertogenbosch, uitkwamen op 58% maar dat betreft de winterperiode. De uitkomsten
van de berekeningen van Verhoeven voor oostelijk Noord-Brabant sluiten daarbij aan. De onderwijsparticipatie op de Zeeuwse eilanden verschilde onderling weinig. Deze cijfers, en dat geldt zowel voor het
platteland als de steden, moeten met grote reserve worden beschouwd. Afgezien van het feit dat de kans
groot is dat de tellingen onvolledig zijn, kunnen de percentages onbetrouwbaar zijn omdat er geen zekerheid is over hoeveel jaar de leerlingen naar school gingen.13 Het enige nut is dat ze duidelijk maken hoe de
verhoudingen lagen met andere gebieden. Dan is duidelijk dat de onderwijsdeelneming op het Zeeuwse
platteland hoger lag dan in de genoemde gebieden in Brabant.
Ten aanzien van Staats-Vlaanderen beschikken we niet over vergelijkbare cijfers. Slechts af en toe valt
een glimp op te vangen die erop wijst dat ook daar grote verschillen bestonden tussen zomer en winter. We memoreerden al Groede waar de Nederduitse en Franse schoolmeesters in de zomer van 1740 elk
twaalf of dertien kinderen overhielden, terwijl het gebruikelijke aantal op de Nederduitse school tegen
de honderd lag. Ongeveer honderd, maar dan als gemiddelde van het aantal leerlingen in de winter en

11 Boekholt, De onderwijsenquête van 1799, 321.
12 Priester, Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw, 483 (Tabel C.9).
13 Zie vooral Roosenboom, De dorpsschool in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 246-247.

6 DE LEERLINGEN EN DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS

609

zomer, wordt ook genoemd voor de Nederduitse school te Oostburg in 1782.14
Staats-Vlaanderen telde een relatief groot aantal rooms-katholieke inwoners en onder hen was de onderwijsparticipatie minder groot. Dat verklaart ook de lage deelname aan het onderwijs in de Meierij van
Den Bosch. Wel was er in Staats-Vlaanderen een alternatief. Ouders die in de grensstreek woonden, konden hun kinderen laten schoolgaan in de Oostenrijkse Nederlanden. Niettemin waren er ook katholieke
ouders die een school dicht in de buurt prefereerden. Anderen hielden hun kinderen thuis. Het schooltje
van Eede, waar overwegend rooms-katholieken woonden en dat tegen de grens lag, telde in de winter van
1771/1772 maar vier of vijf scholieren. Daarvan waren er twee van gereformeerde en twee of drie van roomse ouders. Op een bevolkingsaantal van vermoedelijk omstreeks 600 was dat een uitzonderlijk laag aantal.15 De meeste rooms-katholieke ouders lieten hun kinderen koewachten of ander boerenwerk doen. De
weerzin tegen het gereformeerde onderwijs door de gereformeerde schoolmeester speelde daarbij een rol.
In de eerste helft van de negentiende eeuw lag de onderwijsdeelname in Zeeuws-Vlaanderen lager dan
in de rest van Zeeland. Bij een telling in 1826 kwam dit in 1814 bij Zeeland gevoegde gebied niet verder
dan 29%. In Zeeland bedroeg dat 90,6%. Dit hoge percentage wordt vertekend door het feit dat Zeeland,
in tegenstelling tot Zeeuws-Vlaanderen, veel kinderscholen telde, voornamelijk in de steden Middelburg,
Zierikzee, Vlissingen en Goes. Vanaf 1828 werden die laatste niet meer meegeteld. Was dat ook in 1826
het geval geweest, dan was het verschil met Zeeuws-Vlaanderen minder spectaculair. In de periode 18281832 vonden nieuwe tellingen plaats die zich beperkten tot de lagere scholen. Voor Zeeuws-Vlaanderen
wezen die uit dat het percentage varieerde tussen de 34,9 en 43,3. In de rest van Zeeland liep dat op van
54,9 naar 68,2. De oorzaak voor het verschil werd door het provinciaal bestuur gezocht in de inlijving van
Staats-Vlaanderen bij Frankrijk waar het toenmalig bestuur zich weinig gelegen liet liggen aan het lager
onderwijs.16 Aannemelijk is dat al voor de inlijving sprake was van een lagere onderwijsparticipatie.

Aantallen leerlingen naar de soorten onderwijs
Over de leerlingenaantallen van de kleine kinder- of matressenscholen zijn cijfers voorhanden uit de
tweede helft van de achttiende eeuw. In Goes waren in 1799 zes kleine kinderscholen met in totaal 156
leerlingen. Dat is gemiddeld 26 per school. De twee kinderscholen in Veere telden in 1796 daarentegen 65
en 50 leerlingen. In de voorafgaande periode waren daar de scholen vaak kleiner. Veere telde bijvoorbeeld
in 1770 vijf kinderscholen met aantallen van 54, 25, 14, 11 en 18 leerlingen, in totaal 122 wat een gemiddelde
geeft van 24 leerlingen. Tien jaar eerder, in 1760, telde deze stad vier kinderscholen met 70, 42, 13 en 16
leerlingen, in totaal 141 leerlingen of 35 gemiddeld. De kleine kinderscholen in de steden konden derhalve
behoorlijk in omvang verschillen.17
Op deze scholen waren geen grenzen aan het aantal leerlingen. Eind 1786 of begin 1787 overleed in
Veere Pieternella Minderhoudt, een van de drie houdsters van een kleine kinderschool. Met z’n drieën
hadden ze 120 leerlingen. Ruim de helft, 65, zat bij schoolvrouw Francina Meijer. Na het overlijden van
hun collega klom het aantal leerlingen van Meijer naar 68. Elisabeth de Nood zag haar leerlingenaantal
groeien van 28 naar 44. De scholarchen vonden dat te veel voor twee kinderscholen en wilden dan ook dat
de vacature vervuld werd. Een verdere regulering door een maximum te stellen aan het aantal kinderen
vond niet plaats. Daarentegen werd wel een relatie gelegd tussen het totale aantal leerlingen en het aantal
scholen zoals het Veerse voorbeeld liet zien. Dat de ene schoolvrouw meer leerlingen wist te trekken dan
de andere was geen aanleiding voor de overheid om in te grijpen. Ruim baan werd gegeven aan het me-

14 Middelburgsche Courant, 1782.
15 ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 32 (11.6.1772). Het bevolkingsaantal van Eede bedroeg in 1748 444 en in 1796 866. Van Cruyningen,
Behoudend maar buigzaam, 390.
16 Visser, Vernieuwing van het lager onderwijs in Zeeland, 214-215.
17 De tellingen in Veere zijn van 1 juli 1760, 12 juni 1770 en 21 oktober 1796.
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chanisme van de kwaliteit om leerlingen aan te trekken. Toch kon het aannemen van kinderen niet ongelimiteerd zijn. De kinderschool, onderdeel van de Linnennaai- en kinderschool in de Oude Kerkstraat in
Middelburg, telde bij de start in 1759 99 kinderen met een matres. In 1778 was dat opgelopen tot 120, een
veel te hoog aantal voor één matres. Daarom werd besloten dat te verminderen tot 70 à 80.18
Nederduitse scholen waren groter. De drie- à vierhonderd leerlingen, die in 1799 in Vlissingen Nederduits onderwijs volgden, zaten bij vier schoolmeesters. In Goes hadden de twee Nederduitse scholen
samen 240 leerlingen. In Middelburg waren in 1780 23 Nederduitse en kleine kinderscholen met in totaal 1456 leerlingen, hetgeen een gemiddelde oplevert van 63 per school.19 In de praktijk zullen ook daar
de aantallen per school sterk verschillend zijn geweest. Op basis van deze aantallen kan worden geconcludeerd dat het aantal leerlingen per school in de steden varieerde tussen ongeveer vijftig en honderd,
uitzonderingen buiten beschouwing latend. Op het platteland konden, zo zagen we in tabel 3, ook grote
scholen voorkomen, maar het aantal leerlingen varieerde sterk, waarover hierna uitvoeriger.
Kon een schoolmeester in z’n eentje zoveel leerlingen les geven? Dat kon niet of nauwelijks. Schoolmeesters met te veel leerlingen waren verplicht een ondermeester in dienst te nemen zoals voor de Franse en Nederduitse schoolmeester te Veere in 1612 was bepaald. Maar waar lag de grens? Schoolmeester
Andries Betz in Aardenburg stelde in een rekest van omstreeks 1615 aan het stadsbestuur dat het maximum aantal leerlingen, dat een onderwijzer in zijn school kon hebben, op vijftig lag. Het lag voor de hand
dat schoolmeesters, in gevallen waar dit hoger kwam te liggen, een ondermeester in dienst namen. In de
school van Biggekerke verdrievoudigde het aantal leerlingen in de winter tot 70. In die drie maanden
had hij een ondermeester in dienst. Datzelfde deden zijn collega’s in Koudekerke, Sint Maartensdijk en
Westkapelle. Hun aantal leerlingen steeg in die maanden tot 100 respectievelijk 120 à 130 en 150. Honderd
leerlingen kreeg ook de schoolmeester van Oud-Vossemeer in zijn school. Hij liet zich bijstaan door zijn
zoon.20 Andere schoolmeesters daarentegen met dezelfde hoge aantallen leerlingen in de winterperiode
namen geen ondermeester in dienst en bleven alle kinderen zelf les geven of, waarschijnlijk beter uitgedrukt, ze probeerden dat.21 Misschien schakelden zij hun echtgenote of de oudste leerlingen in wat dan
oogluikend moet zijn toegestaan.
Hadden de ouders de keus om hun kinderen wel of niet naar school te sturen, in de wees- en armhuizen lag dat anders. De regenten van deze instellingen stelden zich op het standpunt dat de wezen moesten
kunnen lezen en schrijven. Daarom was bepaald dat kinderen het huis alleen mochten verlaten als zij die
vaardigheden beheersten.22 Wie door omstandigheden niet kon lezen en schrijven, moest dat alsnog leren.
Toen het Weeshuis in Goes in 1628 van start ging was een van de daarin opgenomen wezen de zestienjarige
Abraham Willemssen Trappeleer. Hij mocht in de leer gaan bij een gareelmaker maar moest elke ochtend
van acht tot elf uur naar school om te leren lezen en schrijven. Het jaar daarop werd dat teruggebracht van
zes tot twee dagen in de week.23
In Middelburg was het aantal wezen in het Armweeshuis het grootst. Daar verbleven in de achttiende
eeuw zo’n drie- tot vierhonderd wezen. In het Burgerweeshuis was dat zeventig tot honderd. Het Burgerweeshuis in Zierikzee telde in het midden van de achttiende eeuw zestig en het Armkinderhuis tachtig
wezen: 42 jongens en 38 meisjes. De weeshuizen in andere plaatsen telden kleinere aantallen. Zo had in
18 ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (7.5, 31.10.1786, 23.1.1787); Godshuizen Middelburg, inv.nr. 2109 (12.1.1778).
19 NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nrs. 298 (Brief Stad Goes, 25.5.1799), 299 (Brief Stad Vlissingen, 26.5.1799). ZA,
Handschriftenverzameling, inv.nr. 924.
20 Veere, 1612. GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 189. NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nrs. 294 (Brieven Gemeenten Biggekerke
en Koudekerke, 4, 6.4.1799), 295 (Brieven Gemeenten Oud- en Nieuw-Vossemeer, Sint Maartensdijk en Westkapelle, 2, 21, 22.4.1799).
21 Bijvoorbeeld in Bruinisse – 100 leerlingen, Ovezande – 90 leerlingen, Serooskerke (Walcheren) – 80 leerlingen. NA, Ministerie van
Binnenlandse Zaken, inv.nrs. 294 (Brieven Gemeenten Ovezande en Serooskerke, 9, 10.4.1799), 295 (Brief Gemeente Bruinisse, 30.3.1799).
22 GA Vlissingen, Diaconie Hervormde gemeente te Vlissingen, inv.nr. 47 (8.7.1761); Stad Vlissingen, inv.nr. 4895 (p. 612/613, 23.1.1723). ZA,
Stad Veere, nr. 229 (Ordonnantie, 1781).
23 GA Goes, Burgerlijk armbestuur Goes, inv.nr. 3 (35v., 8.7.1628).
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Veere de schoolmeester van het Weeshuis in 1669 21 kinderen. Deze wees- en armhuizen verzorgden het
onderwijs zelf, net zoals bijvoorbeeld in Vlissingen. In andere plaatsen werden de wezen geplaatst op de
school van de stadsschoolmeester, zoals in Hulst.24
Hoewel het Armweeshuis in Middelburg enkele honderden wezen telde, ging slechts een deel naar
school zoals blijkt uit de onderstaande tabel.
Tabel 6: Aantallen schooljongens in het Armweeshuis te Middelburg, 1773-1777. 25
Aantal
48
42
39

1773
1776
1777

Het ging hier om jongens tussen de zes en twaalf jaar.26 In deze aantallen zijn niet begrepen de wezen,
die een ambacht leerden en avondonderwijs genoten. Voor het onderwijs waren naast een schoolmeester
tevens twee ondermeesters beschikbaar. Behalve deze jongens hebben zij ook de meisjes les gegeven.
Middelburg telde in de achttiende eeuw scholen die bestemd waren voor armenkinderen. Die telden
grote aantallen leerlingen.
Tabel 7: Aantallen leerlingen van Armenscholen in Middelburg, 1644-1799.27
Jaar
1644
1759
1780
1781
1784
1785
1799
*

Kleine
Armschool
200

Linnennaai- en kinderschool,
de laatste vanaf 1778 breischool

Spinschool

100 en 20 à 25*
ruim 100 en 60 à 70
286
235
200

160

138

c. 100

c. 100

Het eerste getal is dat van de kinderschool, het tweede dat van de naaischool. Ook bij 1780 is dit het geval.

Ook van Franse scholen zijn alleen cijfers van aantallen leerlingen uit de tweede helft van de achttiende
eeuw beschikbaar. Die van Veere en Vlissingen zijn voor een deel in de tabellen 1 en 2 opgenomen. In Veere
varieerde het aantal leerlingen tussen 1768 en 1795 tussen de 19 en 54. Het gemiddelde bedroeg 33 leerlingen. De Veerse school werd bevolkt door zowel jongens als meisjes. In Vlissingen ging het bij de Franse jongensschool om aantallen tussen de 23 en 50 in de periode 1757-1799. De twee meisjesscholen in Vlissingen
telden in 1799 samen eveneens vijftig leerlingen. Van de Franse jongensschool in Middelburg wordt in 1799
het aantal van vijftig leerlingen opgegeven en van de Franse meisjesschool twintig. De Franse jongensschool in Goes telde in de periode 1795-1799 gemiddeld twintig leerlingen. In de jaren 1785-1787 telde de

24 ZA, Godshuis Veere, inv.nr. 2 (30.10.1669); Handschriftenverzameling, inv.nr. 924. GA Hulst, Stad Hulst, inv.nr. 1 (13.11.1654). Kool-Blokland,
De zorg gewogen, 368, 412; De Vos, De voormalige liefdadige kloosters en liefdadige instellingen te Zierikzee, 56, 87.
25 Gijsbertsen, ‘Uit de notulen van het Weeshuis te Middelburg’, nrs. 14, juli 1975, 205, e.v.
26 Kool-Blokland, De zorg gewogen, 428.
27 ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nr. 2109; Verz. Verheije van Citters, inv.nr. 54b; Handschriftenverzameling, inv.nr. 924. NA, Ministerie van
Binnenlandse Zaken, inv.nr. 299 (25.5.1799). Van Boxhorn, Chroniick van Zeelandt, 175; Coronel, Middelburg, voorheen en thans, 177-178; ‘s
Gravezande, Vredegroet, 62-63.
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Franse school in Oostburg 22 kostleerlingen waaronder vijf meisjes.28 Op grond van deze cijfers kan worden geconcludeerd dat, afhankelijk of het gemengde of naar sekse gescheiden instituten waren, de Franse
scholen in de tweede helft van de achttiende eeuw meestal tussen de twintig en vijftig leerlingen telden.
Over de leerlingenaantallen van de Latijnse scholen, die uitsluitend voor jongens waren bestemd, is
meer bekend, maar alleen van Middelburg is cijfermateriaal over een lange periode voorhanden.

1629

1643

1647

1657

1673

1680

1691

1696

1705

1726

1740

1750

1765

1779

1784

1796

1800

Tabel 8: Aantallen leerlingen van de Latijnse school te Middelburg.29

96

103

126

142

80

79

44

28

32

40

22

45

11

44

18

15

20

Het aantal leerlingen liep vanaf 1629 (96) op naar het hoogste aantal dat de school ooit haalde: 142 in 1657.
J.G. Voegler, die deze cijfers verzamelde, verklaart die stijging uit uitsluitend lokale omstandigheden:
de groei van het aantal inwoners van Middelburg en niet vanwege de kwaliteit van de docenten. Daarna
zakte het getal snel. In 1673 bedroeg het aantal tachtig. Vanaf het begin van de achttiende eeuw kwam het
getal niet boven de veertig uit. Eerst in 1726 werd dat aantal weer bereikt om te stijgen naar 52 in 1734. Na
1760 nam het getal sterk af: het was in 1765 gedaald naar elf. De komst van de nieuwe rector Adriaan Kluit
in 1769 zorgde voor een opleving waardoor het cijfer weer boven de veertig uitkwam. Maar na zijn vertrek
zakte het opnieuw terug. In juni 1798 waren er nog twaalf leerlingen waarna het weer steeg tot twintig in
1800. De stijgingen in de achttiende eeuw zijn te relateren aan de kwaliteit van de docenten en de dalingen
aan het slecht functioneren van de school.
In Goes is een identieke ontwikkeling te signaleren. De Latijnse school in deze stad was in 1646 gegroeid tot vijftig leerlingen en daarom werd een derde meester aangenomen. Dat succes was te danken
aan Abraham Beeckman, die in dat jaar als rector was aangesteld en een grote faam genoot. Twee jaar later
telde de hoogste klas negen leerlingen die allen naar de universiteit in Leiden gingen. Daarna zette de
daling in: in 1664 telde de hoogste klas nog maar vier leerlingen. De aantrekkingskracht van de opvolgers
van Beeckman voor leerlingen van elders was niet groot want alle vier waren zoons van Goesenaars. In
1665 was het aantal leerlingen in de hoogste klas gedaald tot drie.
Het succes van een school werd in hoofdzaak bepaald door twee factoren: de kwaliteit van het onderwijs en de orde en regelmaat in school. De docenten moesten cognitieve kennis overbrengen en letten
op het gedrag van hun leerlingen. De Goese magistraat benadrukte die twee taken toen zij in 1667 Elias Surendonck aanstelden als conrector zodat de Latijnse school ‘by haer aensien, luyster ende goede renommé, die deselve jegenwoordigh alomme is hebbende, wierde geconserveert ende door dit middel des
te meerder in toeloop van studenten mochte aengroeyen’.30 De reputatie van rector Petrus Surendonck,
de oudere broer van Elias, zorgde voor een opleving. De instroom van kostleerlingen van elders uit Zeeland was opnieuw aanleiding om een derde docent aan te stellen. Al vier jaar later veranderde dat. Rector
Surendonck had zijn functie in 1670 neergelegd en werd opgevolgd door zijn broer Jacobus, die het jaar
daarop naar Alkmaar vertrok. Wegens het verminderde aantal leerlingen werd het aantal docenten in 1671
weer teruggebracht naar twee.

28 ZA, Scholarchen Veere, Resoluties. NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nrs. 295 (Brief Stad Veere, 24.4.1799), 298 (Brief Stad Goes,
25.5.1799). GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2930, 2931 (6.5.1799). Boekholt, De onderwijsenquête van 1799, 67; Hulsebos, ‘Eene
onderwijzersbenoeming’, 510.
29 Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 381, 386, 394, 397, 401, 402, 405, 407, 412, 417, 422, 424, 428, 432, 434, 435,
439, 444, 445, 453, 455, 459-462.
30 GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 282 (30.11.1667).
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De in 1679 aangestelde rector Zacharias Boddingius slaagde er niet in het aantal leerlingen omhoog
te krijgen, ook niet door kostleerlingen, zodat hij na twee jaar werd ontslagen. In 1698 werd de Latijnse
school na het overlijden van de conrector een eenmansinstituut. Zijn vacature werd niet vervuld ‘vermits
het geringe aantal der studenten’. In 1712 was het leerlingenaantal verder teruggelopen maar nu scheen de
school ‘te herleven en aan te groejen’. Vermoedelijk moet die groei onbeduidend of tijdelijk zijn geweest
want in 1716 werd na het overlijden van Sebastiaan van Arke het rectoraat een bijbaan door de benoeming
van de predikant Adolphus Ketelaar. Na zijn overlijden in 1721 werd pas anderhalf jaar later een nieuwe
rector benoemd in de persoon van Johan Stanislaus de la Motthe uit Den Haag. Onder het rectoraat van de
in 1730 benoemde Carolus Conradus Reitz begon het aantal leerlingen langzaam te groeien. Toch bleef het
een eenmansschool en de stad bood weinig potentieel. Na 1788, toen Everhardus van Driel vertrok, bleef
de vacature onvervuld. Hij had het aantal leerlingen weten op te voeren naar tien tot twaalf, wat door het
Goese stadsbestuur een ‘vrij aanmerkelijk’ getal werd genoemd.31 Ook al zijn, zoals in dit geval, weinig
concrete cijfers beschikbaar, dan laten deze gegevens niettemin zien dat sprake was van een teruglopend
aantal leerlingen maar dat de aanstelling van een bekwame rector kon zorgen voor een opleving.
Dat Middelburg als grootste Zeeuwse stad de meeste leerlingen in zijn Latijnse school telde, was niet
vanzelfsprekend. In 1607 werd daar geklaagd dat de instroom van leerlingen in de Latijnse scholen te Vlissingen en Veere hoger was dan in de eigen school. Dat had alles te maken met de kwaliteit van de docenten
en de naam en faam die van de rectoren uitging. Zij zorgden voor stevige concurrentie met de Middelburgse school. Ook in een latere periode was dat het geval. Zo zaten op de Latijnse school in Veere omstreeks 1680 73 leerlingen, onder wie 27 kostleerlingen. De Middelburgse school telde in dat jaar 79 leerlingen. In 1722 verdween de school te Veere zodat de Latijnse school in Middelburg op Walcheren alleen
nog concurrentie had van die in Vlissingen. Daar wist Johannes Jacobus Wagenaar tijdens zijn rectoraat,
1744-1753, het aantal leerlingen te laten groeien tot ruim dertig. De school in Middelburg telde op dat moment tussen de veertig en vijftig leerlingen.32 Van Vlissingen beschikken we over cijfers van de aantallen
leerlingen en de verdeling over de klassen.
In 1771 kreeg het onderwijs in Middelburg een impuls door de hervorming onder leiding van rector
Adriaan Kluit die daar twee jaar tevoren was aangesteld en bekend stond als een uitstekend docent. Dit
was vermoedelijk de oorzaak voor de daling van het aantal leerlingen op de Vlissingse school. De zwakke prestaties van Kluits opvolgers in Middelburg zorgden aan het eind van de achttiende eeuw voor een
kleine stijging in Vlissingen. Het leerlingenaantal van twaalf in 1794 was gelijk aan het aantal van de Middelburgse school in juni 1796. Toch besloot het Vlissingse stadsbestuur de Latijnse school op te heffen en
in plaats daarvan een docent Latijn en Grieks aan te stellen. Het leerlingenaantal van de Latijnse school in
Middelburg groeide weer iets. In 1799 telde deze school twintig leerlingen. De docent Latijn en Grieks in
Vlissingen gaf in dat jaar omstreeks tien leerlingen les.33 Cijfers van de Latijnse school in Zierikzee ontbreken. Wellicht zal het aantal leerlingen tussen de tien en twintig hebben gelegen. De cijfers van de klassen
in Vlissingen laten ook het verloop zien. Waren er bijvoorbeeld in 1785 drie, later twee leerlingen in de
vijfde klas, in 1786 ging er van dit aantal slechts een door naar de vierde klas. Van de zes leerlingen in 1792
in de vijfde klas, waren er het volgend jaar nog maar drie over. Voor het afhaken konden verschillende redenen zijn. Naast het vertrek naar een andere Latijnse school kwam ook voor dat de kennis van het Latijn
voldoende werd geacht voor het beroep dat zij gingen leren.

31 GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 12 (19.11.1646, 22.10.1653), 14 (12.8.1664), 15 (12.8.1665, 22.6.1667, 8.9.1671), 17 (23.5.1681), 21 (1.12.1698),
23 (17.7.1712, 1.4, 10.6.1716), 24 (9.8.1721, 6.3.1723), 25 (27.4.1726), 27 (19.7.1732), 797 (stadsrekening 1648). NA, Ministerie van
Binnenlandse Zaken, inv.nr. 298 (Brief Stad Goes, 25.5.1799). Fortgens, ‘De Latijnse school te Goes’, 5-7, 12.
32 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 847c (19.5.1607). Ermerins, Eenige Zeeuwsche oudheden, Stad Vere, 179-180; Fortgens, ‘De Latijnsche
scholen te Veere en te Arnemuiden’, 56; Vrolikhert, Vlissingsche kerkhemel, 346.
33 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2931 (6.5.1799). NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 299 (25.5.1798, 26.5.1799).
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Tabel 9: Aantallen leerlingen met de verdeling over de klassen in de Latijnse school te Vlissingen, 1770-1794.34

1770
1771
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794

1e klas
2
4
2/1
3/1/-/1
1
2/2
1
1/1
-/1
3/3
1/1
-/1
3

2e klas
3
3
1
3
-/1
1/1
-/1
1
1
1
-/1
3/2
1/2/1
3/2
1

3e klas
5
5
2/3
2
1/1/1
1/1/1
1
4/2
-/1
½
2/1
-/2
2

4e klas
1
2
-/1
2
1/1
2/2
-/2
2
1/1
4
3
-/1
2/2
1/1
-/2
3/1
2

5e klas
3
4
1/3
2/2
-/2
2/1
1
3/2
1
1
2
3/1
2/1
½
6/6
¾
4

6e klas
3
1
3/1
2

Tirones
2
1

1/2
2/1/1
1

Totaal
19
20
9/10
9
8/6
6/5
5/6
5
7/6
4
6
7
8/7
7/7
7/8
11/11
9/10
12

Op het eind van de achttiende eeuw bestonden alleen nog de Latijnse scholen in Middelburg en Zierikzee
terwijl ook in Vlissingen Latijn en Grieks werd gedoceerd. In totaal zullen er op dat moment minder dan
vijftig leerlingen zijn geweest. Zeeland was met een dergelijk laag aantal geen uitzondering. Afgezien van
Amsterdam waar in 1801 nog 97 Latijnse leerlingen waren, hadden de Latijnse scholen in grote steden zoals Rotterdam, Delft, Leiden, Haarlem en Dordrecht ieder minder dan dertig leerlingen. De Latijnse scholen in Gelderland daarentegen telden gezamenlijk een kleine tweehonderd leerlingen. Frijhoff zoekt de
oorzaak daarvan in de omstandigheid dat in Holland en Zeeland een nieuw type intellectueel zijn intrede
had gedaan dat op andere wijze dan klassiek academisch geschoold was en daarom beter was toegerust
voor de eisen van de nieuwe tijd. Hij doelt daarbij op de Franse scholen die dankzij het kostschoolsysteem
veel geschikter waren als middel tot socialisering van de kinderen van de elite.35 De hiervoor genoemde
cijfers van de aantallen leerlingen van de Franse scholen in vergelijking met die van de Latijnse scholen
ondersteunen deze gedachtegang. Alleen al de Franse jongensscholen in Middelburg en Vlissingen hadden op het eind van de achttiende eeuw ieder vijftig leerlingen. Het prefereren van de Franse school boven
de Latijnse was een ontwikkeling die in de eerste helft van de achttiende eeuw was ingezet. Dat de Latijnse
scholen, hoewel sterk ingekrompen, hun bestaansrecht behielden, was vooral gelegen in het feit dat kennis van Latijn een noodzakelijke voorwaarde was om te kunnen studeren aan een van de universiteiten.
De aantallen leerlingen geven aan dat slechts een klein deel van de leerlingen van de Nederduitse scholen naar een Franse of Latijnse school ging. In hun studie over de leescultuur in Middelburg concluderen
Kloek en Mijnhardt dat het omstreeks 1800 op zijn hoogst om 15% van de leerlingen of minder ging die
doorleerden. De twee Franse scholen en de Latijnse school in Middelburg telden in 1799 samen omstreeks

34 Indien twee getallen zijn opgegeven, betreft het eerste dat van juli en het tweede dat van december. In 1785 werd het aantal klassen tot
vijf teruggebracht. Vanaf 1780 was het aantal docenten van twee naar een verminderd. GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930. De
tirones waren de beginnende leerlingen.
35 Bastiaanse et al (red.), ‘Tot meesten nut ende dienst van de jeught’, Een onderzoek naar zeventien Gelderse Latijnse scholen, 40-41; Frijhoff, ‘Van
onderwijs naar opvoedend onderwijs’, 22-23; Frijhoff, ‘Crisis of modernisering?’, 50-51.
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tachtig leerlingen. Op grond van dit aantal en het bevolkingscijfer moeten we dat percentage naar beneden bijstellen, zoals de genoemde auteurs al vermoedden.36
Over fluctuaties in de leerlingenaantallen op de Nederduitse scholen in de loop van de tijd kan nauwelijks iets worden gezegd. In de steden lijkt dat in de tweede helft van de achttiende eeuw beperkt te zijn
geweest zoals blijkt uit de hiervoor opgenomen tabellen. Op het platteland is iets te zeggen over het eind
van de achttiende eeuw. In die periode heeft zich een daling voorgedaan van het aantal leerlingen. Daarop
wijzen cijfers uit Kloetinge.
Tabel 10: Aantallen leerlingen op de Nederduitse school in Kloetinge, 1794 en 1799.37

half november - eind februari
1 maart - half juni
half juni - eind augustus
1 september - half november
Totalen

1794
78
42
21
24
165

1799
66
18
13
46
143

Alleen in de laatste periode van het jaar was in 1799 het leerlingenaantal gestegen. Dit kon het verlies niet
meer goedmaken. In totaal was het leerlingenaantal in vijf jaar met 13 procent teruggelopen. De economische omstandigheden, vooral als gevolg van de gestegen graanprijzen, troffen vooral de arbeiders waardoor een deel van hen het schoolgeld niet meer kon opbrengen.38 Hoewel minder sterk heeft ook elders
een daling plaatsvonden die zich na 1800 voortzette. In 1828 bedroeg de onderwijsparticipatie in geheel
Zeeland, zowel in de steden als op het platteland, 54,9%. Op het eind van de achttiende eeuw was dat op
het platteland nog 60,5%.
Ook in Staats-Vlaanderen was op het eind van de achttiende eeuw sprake van achteruitgang van het
schoolbezoek. Zo werd in Sluis vanaf de jaren tachtig regelmatig geklaagd over de afwezigheid van kinderen van armen. Opvallend was dat ook behoeftige ouders – zij ontvingen geen alimentatie maar de diaconie betaalde wel het schoolgeld – weigerachtig waren hun kinderen naar school te sturen. De kerkenraad
moest ertoe overgaan om het dreigement van intrekken van kosteloos onderwijs uit te voeren. Dat ook
hier de inschakeling van de jeugd bij het arbeidsproces de reden was, toont het geval van Jan, de zoon van
de weduwe Ossewaarde, in Sluis in 1792, die uit de diaconiekas ondersteuning kreeg. Jan was in de leer bij
een ambachtsman die hem in zijn eerste twee leerjaren vrijheid had gegeven om naar school te gaan wat
de jongen verzuimde. Toen na die twee jaar de kerkenraad alsnog aandrong op schoolbezoek, had de baas
daar moeite mee omdat hij de jongen moeilijk kon missen in zijn zaak. Er werd een compromis gesloten
door de jongen ’s middags naar school te sturen en in de winter ook ’s avonds. De baas weigerde echter
zijn medewerking. In dit geval was er sprake van bemoeienis van een kerkenraad. In veel andere gevallen
was die er niet en was de beslissing aan de ouders om hun kinderen niet naar school te sturen en hen te
laten verdienen als bijdrage in het gezinsinkomen. Bij oplopende kosten voor levensbehoeften was het te
begrijpen dat ouders niet voor het onderwijs kozen.39

36 Kloek en Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg, 47, 94. Het inwoneraantal bedroeg volgens de onderwijsenquête in 1799: 17687. Dat komt
aardig overeen met het bevolkingsaantal in 1786, zie tabel 4. Aangenomen kan worden dat het aantal leerlingen in 1799 ongeveer
hetzelfde was als in 1780.
37 GA Goes, Gemeente Kloetinge, inv.nr. 3 (p. 17, 17.5.1799).
38 Brusse en Van den Broeke, Provincie in de periferie, 21.
39 ZA, Hervormde gemeente te Sluis, inv.nr. 14 (7.11, 12.12.1782, 20.2, 20.3, 8.5, 23.11.1783, 15, 29.1.1784, 6.10.1785, 29.12.1791-24.5.1792,
16.1.1794).
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Jongens en meisjes, spellers, lezers en schrijvers
Verreweg de meeste scholen waren gemengde scholen voor zowel jongens als meisjes. Het vermoeden is
dat minder meisjes dan jongens leerden lezen en nog minder meisjes leerden schrijven.40 Inderdaad is dat
het geval. Van de Nederduitse school in Groede, de grootste plaats in het westelijk deel van Staats-Vlaanderen, is de specificatie van de leerlingen naar vakken en sekse bekend, voor zover het de schrijvers en
cijferaars betrof.
Tabel 11: Aantallen leerlingen van de Nederduitse school te Groede, 1736-1738.41
		
1736
1737
1738

spellen en
lezen
54
45
45

schrijven en
cijferen
56
46
46

waarvan
jongens
43
33
33

waarvan
meisjes
13
12
12

Soortgelijke cijfers zijn ook bekend uit Sluis.
Tabel 12: Aantallen leerlingen van de Nederduitse stads- en weesscholen te Sluis, 1781.42
		
stadsschool
weesschool

spellen en
lezen
21
7

schrijven
45
13

waarvan
jongens
28
6

waarvan
meisjes
17
7

Uit de laatste twee kolommen blijkt dat, afgezien van de weesschool, minder meisjes dan jongens leerden
lezen, schrijven en cijferen. In Groede kwamen zij vooral uit de gegoede middenstand en er waren drie
dochters van landbouwers bij.43 In Sluis, dat een stedelijk karakter had, zullen de meisjes uit vergelijkbare
milieus afkomstig zijn geweest. Ook in Zeeland waren meisjes in de minderheid. De school van J.C. van
der Meijer in Zierikzee telde in 1801 66 jongens en 25 meisjes. Op de school in Sint Annaland zaten in de
winter van 1802 80 jongens tegen 40 meisjes. In de zomer was die verhouding iets gunstiger voor de meisjes: 25 tegen 40 jongens.44 Als gevolg daarvan bleef de alfabetiseringsgraad van vrouwen achter bij die van
mannen. In westelijk Staats-Vlaanderen kon omstreeks 1750 68% van de dochters van landbouwers lezen
en schrijven tegen 88% van de boerenzoons. Bij andere beroepscategorieën waren deze verhoudingen nog
ongunstiger.45
Dat er meer spellers/lezers waren dan schrijvers wordt ook bevestigd door de opgaven van enkele gemeentebesturen uit 1799. Op de Nederduitse school in Brouwershaven waren 36 lezers en 12 schrijvers. In
’s-Heerenhoek gaf de schoolmeester op dat hij, gerekend over vijf jaar, gemiddeld 35 leerlingen had die
leerden spellen en lezen en 16 leerlingen die leerden schrijven. Een à twee leerlingen leerden psalmzingen
en vier à vijf cijferen. In Sint Laurens had de schoolmeester twintig leerlingen. Van hen waren twaalf ‘boekleerders’ (leerlingen die leerden lezen) en acht schrijvers.46 Toch is voorzichtigheid op zijn plaats. De volgende tabel laat zien, dat het niet in alle gevallen opgaat dat er meer spellers/lezers waren dan schrijvers.
40 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 30.
41 Dezutter, ‘De leerlingen van de school van de Nederduitse gemeente te Groede’, 73-78; Van Driel en Uil, ‘De levensgeschiedenis van Isaäk
du Flo’, 23-24.
42 ZA, Hervormde gemeente te Sluis, inv.nr. 14 (18.11.1781).
43 Van Cruyningen, ‘Vrouwenarbeid in de Zeeuwse landbouw’, 52-53.
44 ZA, Commissie van onderwijs in Zeeland, inv.nr. 3 (Tabel Schouwen-Duiveland; Verslag, 9.6.1802).
45 Van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, 250-251.
46 NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 298 (Brief Stad Brouwershaven, 1.5.1799). GA Borsele, Gemeente ’s-Heerenhoek, inv.nr.
1242. ZA, Gemeente Sint Laurens, inv.nr. 1 (1.5.1799).
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Ook het omgekeerde kwam voor zoals de aantallen in 1754 op de stadsschool en de school van Robbert de
Bruijn in Veere laten zien.
Tabel 13: Aantallen leerlingen en hun vakken in de Nederduitse scholen te Veere, 1753-1754.47
stadsschool
spellen en
schrijven
lezen
33
19
25
28

1753
1754
*

weesschool*
spellen en
schrijven
lezen
?
?
16+14=30
17+4=21

school van Robbert de Bruijn
spellen en
schrijven
lezen
31
29
27
36

Het eerste getal is van de weeskinderen, het tweede van de burgerkinderen.

Sluiting in de zomer
Hiervoor is al gewezen op de grote verschillen tussen de aantallen leerlingen op het platteland in de zomer en in de winter. Voor een aantal gemeenten zijn uit 1799 over de voorafgaande vijf jaar specifieke
opgaven voorhanden over vier periodes in het jaar. Die geven het volgende beeld.
Tabel 14: Aantallen leerlingen op het platteland over januari-december 1794-1799.48

Biggekerke
Borssele
Grijpskerke
Kloetinge
Koudekerke
Krabbendijke
Oosterland
Oud-Vossemeer
Poortvliet
Rilland
Ritthem
Serooskerke (W)
Sirjansland
Wissenkerke

jan.-febr.
70
85
60
72
100
60
90
100
120
30
50
80
50
100

maart-mei
20
45
30
30
50
24
45
50
50
16
30
60
25
50

juni-nov.
25
0
20
26
40
0
25
35
40
0
25
30
0
30

december
70
55
60
72
100
60
90
100
120
30
50
80
50
100

Andere gemeenten volstonden met het opgeven van de aantallen leerlingen in de wintermaanden en in de
overige negen maanden.
Tabel 15: Aantallen leerlingen in de winter en het overige deel van het jaar.
Arnemuiden
Bruinisse
Dreischor
Elkerzee
Ellemeet
Ellewoutsdijk

winter
65
100
70
50
50
60

zomer/overige maanden
25
50
20
0
38
0

47 Uit 1753 is alleen het totaal aantal leerlingen in de weesschool bekend: 47, zonder specificatie. ZA, Scholarchen Veere, Prijzenboek.
48 NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nrs. 292, 294-297, 299, 308, 309. ZA, Commissie van onderwijs in Zeeland, inv.nr. 3 (9.6.1802,
opgave Sint Annaland). Boekholt, De onderwijsenquête van 1799, 309-327.
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‘s-Heer Arendskerke
Kattendijke
Kleverskerke
Nieuwerkerk
Nieuw-Vossemeer
Nisse
Oudelande
Ouwerkerk
Rengerskerke
Scherpenisse
Sint Annaland
Sint Maartensdijk
Sint Philipsland
Westkapelle
Wolphaartsdijk
Yerseke

winter
120
20
17
106
100
75
70
70
40
125
120
125
60
150
95
85

zomer/overige maanden
0
0
0
16
40
10
0
30
0
65
35
0
75
0
30

Uit beide tabellen wordt duidelijk dat het aantal leerlingen in de zomer drastisch daalde. Op een aantal
plaatsen sloot de school vanwege het ontbreken van leerlingen (zie ook tabel 3). De trend daarin is dat
hoe kleiner de plaats, hoe sneller de schooldeur werd gesloten. Of omgekeerd: hoe groter de plaats, hoe
meer mogelijkheden dat ook in de zomer onderwijs werd gegeven. Een ander aspect was dat daar waar de
scholen in de zomer openbleven, het vooral de jongere kinderen waren, die school bleven gaan. De school
fungeerde dan als een soort van opvang ten dienste van de werkende ouders. In de grote steden was er nauwelijks sprake van verschil tussen zomer en winter. Alleen in Tholen gingen veel leerlingen in de zomer
in de landbouw werken.49

Avondonderwijs
Avondonderwijs was bedoeld voor het herhalen en verdiepen van de lesstof en werd vooral gevolgd door
de oudere jongeren. Het was een aantrekkelijk alternatief voor onderwijs overdag voor zover het ging
om de jeugd die bij een ambachtsman in de leer was. De kinderen konden op die manier een vak leren en
eventueel verdienen voor hun ouders maar toch onderwijs volgen. Cijfermateriaal uit de steden is vrijwel
afwezig. Alleen van de Kleine Armschool in Middelburg weten we dat in 1785 het avondonderwijs werd
gevolgd door 51 leerlingen naast 235 dagleerlingen.50
Meer aantallen weten we uit de opgaven van enkele dorpsbesturen in het kader van de onderwijsenquête van 1799. Daarin zijn de aantallen leerlingen van zowel overdag als ’s avonds opgenomen.51 Zijn
deze cijfers indicatief voor alle eilanden, dan gaat het om gemiddeld een derde tot de helft van het aantal
dat overdag naar school kwam.

49 NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 294 (Brief Stad Tholen, 7.4.1799).
50 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924.
51 NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nrs. 292 (6.3.1799), 297 (1, 12.5.1799). Boekholt, De onderwijsenquête van 1799, 325. De
aantallen van overdag zijn gemiddelden voor het hele jaar. De opgave van Bruinisse (de cijfers van overdag zijn gesplitst in winter en
zomer) is ontleend aan cijfers van schoolopziener Adr. Uijttenhooven uit 1801. ZA, Commissie van onderwijs in Zeeland, inv.nr. 3.
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Tabel 16: Aantallen leerlingen overdag en ’s avonds, 1799.
Brouwershaven
Bruinisse
Driewegen
Elkerzee
Ellemeet
Nieuwerkerke

Dagschool
48
110/50
50
50
50
40

Avondschool
12
50
12
18
25
14

Wellicht is er, net zoals in de eerste helft van de negentiende eeuw het geval was, ook sprake van dat leerlingen in de winter zowel overdag als ’s avonds naar school gingen. Ze probeerden op die manier in te
halen wat ze ’s zomers hadden gemist. Dit avondonderwijs werd vooral door jongens gevolgd. Meisjes
waren ver in de minderheid.52
Avondonderwijs, aangevuld met zelfstudie, kon een belangrijke stap zijn om hogerop te komen. Adriaan Schiettekatte, zoon van de Nederduitse schoolmeester in Oostburg, verliet op tienjarige leeftijd in
1739 de schoolbanken om bij een boer te werken. Christiaan Meeuse in Veere ging in maart 1774 – hij
was net tien jaar – met zijn vader mee om als jongen op een vissersboot te varen. Dankzij zelfstudie en
avondlessen klommen beiden op. Schiettekatte werd, na verschillende beroepen te hebben uitgeoefend,
ziekentrooster bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie, Meeuse werd predikant.53

6.2

Frequentie en duur van het schoolbezoek

In de zestiende eeuw was het in Middelburg en elders gebruikelijk om op zevenjarige leeftijd naar de
Grote school te gaan. De scholieren konden daar blijven tot hun vijftiende.54 De splitsing van de Grote
school in een Latijnse, Franse en Nederduitse school werd omstreeks 1600 voltooid. Het gevolg was dat
veel kinderen eerst leerden lezen en schrijven op een Nederduitse school en daarna, voor zover de ouders
dat wilden, vervolgonderwijs genoten. Daardoor steeg de minimumleeftijd waarop de kinderen naar de
Latijnse school gingen. Zo werd door de Zierikzeese magistraat in 1601 besloten om de leeftijd voor toelating van zeven naar acht jaar te verhogen. In de praktijk lag de leeftijd vaak hoger. Het Middelburgse jongetje Isaac Beeckman ging in 1595 op zevenjarige leeftijd naar de Nederduitse school in zijn woonplaats.
Op twaalfjarige leeftijd ging hij naar de Latijnse school in Arnemuiden en op zijn achttiende ging Isaac
naar de universiteit in Leiden waar hij tot zijn eenentwintigste studeerde.55

Kleine kinderscholen
Als gevolg van het ontstaan van kleine kinderscholen in de grote steden gingen de kinderen op prille leeftijd naar school. Pieter Morilyon ging in Middelburg in 1705 op eenjarige leeftijd naar een matres. Vaak
werden peuters, zodra ze konden praten en lopen, naar een kleine kinderschool gebracht. De kleine kinderschool had ten aanzien van deze peuters vooral de functie van oppassen, hoewel dat niet overal het
geval was. Zo rapporteerde het stadsbestuur van Zierikzee in 1800 dat hun kinderscholen vooral bedoeld
waren voor kinderen vanaf vier of vijf jaar.56

Visser, Vernieuwing van het lager onderwijs in Zeeland, 219.
Cornelis, ‘Adriaan Schiettekatte’, 16; Meeuse, Herinneringen, 5.
Unger, Bronnen geschiedenis Middelburg, 187-188; Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Eerste tijdvak’, 218, 230.
GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 103 (lemma Scholen, 22.3.1570, 28.10.1601). De Waard, Journal tenu par Isaac Beeckman, I,
217.
56 NA, Binnenlandse Zaken, inv.nr. 309 (Brief Stad Zierikzee, 12.8.1800). Van Hamelsveld, Zedelyke toestand, 189-190; Post, Mij zal niets
ontbreken, 19; Van Rijswijk-Clerkx, Moeders, kinderen en kinderopvang, 26.
52
53
54
55
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Hier en daar werd de maximumleeftijd vastgelegd, vooral ter bescherming van de Nederduitse scholen. Daarbij was zes of zeven jaar gebruikelijk. Tot die leeftijd mochten de kinderen op de kleine kinderschool blijven. Afwijkingen bleven voorkomen, zoals in Lillo waar de grens op vijf jaar werd bepaald,
net zoals in Arnemuiden waar dat op vier of vijf jaar lag. In Goes mochten de jongens tot hun achtste
jaar blijven en meisjes tot hun tiende jaar. Het stadsbestuur had die bepaling in 1741 gemaakt op verzoek
van de Nederduitse schoolmeesters die echter om een algemene leeftijdgrens vanaf zeven jaar hadden
verzocht, iets wat de magistraat niet overnam. Aanleiding was de omstandigheid dat er schoolvrouwen
waren die kinderen tot hun twaalfde jaar op school hadden. Nu kwamen de schoolvrouwen in het geweer.
Ook zij dienden een verzoekschrift in en wezen erop dat ze bijna allen weduwen waren, die geen andere
inkomsten hadden dan uit hun school. Ze zouden door dit besluit genoodzaakt zijn zich te melden bij het
armbestuur om onderstand. Op hun beurt verzochten zij de magistraat de schoolmeesters te verbieden
jongens aan te nemen onder de acht jaar en meisjes onder de tien jaar. Daarop ging het stadsbestuur niet
in. In Vlissingen was de maximumleeftijd voor jongens bepaald op zeven jaar en voor meisjes op negen
jaar. Later werd dat onderscheid opgeheven en vastgelegd dat alle leerlingen tot hun achtste, later negende jaar, op deze kleine kinderscholen mochten blijven.
De aanleiding om in Goes en Vlissingen onderscheid te maken naar sekse was dat het voor meisjes
voldoende werd geacht om te kunnen lezen. Dat konden ze ook onder de knie krijgen op de kleine kinderschool. Het onderwijs was goedkoper en bovendien ging het vaak om een school waar zij ook breien
en naaien leerden. Schoolmatressen die zich niet hielden aan deze maxima konden beboet worden. De
magistraat van Sluis bepaalde in 1753 dat houdsters van kinderscholen een boete van 50 gulden moesten
betalen. In Tholen bedroeg de boete 1 gulden per kind per keer. In Vlissingen werd in 1779 de oudste Nederduitse schoolmeester, Cornelis Verbrugge, belast met het houden van toezicht op deze bepaling.57

Nederduitse scholen
Een deel van de ouders in de steden koos ervoor hun kind niet op een kleine kinderschool te plaatsen. In
plaats daarvan gingen zij naar de Nederduitse schoolmeester, zoals op het platteland gebruik was. Hoewel dat al kon vanaf drie- of vierjarige leeftijd, waren de meeste kinderen vijf, zes of eventueel zeven jaar
wanneer ze hun eerste stappen over de drempel van de Nederduitse school zetten. In Vlissingen werd in
1799 bepaald dat de kinderen minstens vier jaar oud moesten zijn. Andere stadsbesturen lieten de ouders
vrij. Wel moesten de kinderen rijp zijn voor dit onderwijs. In 1754 kreeg de stadsschoolmeester in Veere toestemming om armenkinderen ‘die nog niet vatbaar waren voor het onderwijs’ te weigeren. Regels
over de leeftijd van toelating waren bij armscholen vaker nodig om een te grote toeloop in te dammen. In
Vlissingen gold zes jaar als minimumleeftijd, in Middelburg was dat in 1786 zeven jaar. Diezelfde leeftijd
werd in Zierikzee gehanteerd voor de verplichte schoolgang van armenkinderen.58
Regels over de leeftijd om de Nederduitse school te verlaten ontbraken. Drie jaar werd voldoende geacht om de beginselen van het lezen en schrijven onder de knie te krijgen en zich daarmee te behelpen in
hun verdere leven. Drie jaar werd ook aangehouden bij het armenonderwijs, zoals in de Kleine Armschool
te Middelburg. Op de gevelsteen uit 1593 was onder meer te lezen: ‘Dees school om d’aerme kijnders te
leeren waer / Drije jaer om niet lesen schrijve eenpaer’. Daarna werden de jongens bij een baas geplaatst
om een vak te leren, gingen ze in hetzelfde beroep werken als hun vader, werden ze arbeider of gingen ze
57 GA Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven, inv.nr. 5 (22.6.1688). GA Hulst, Stad Hulst, inv.nr. 4 (9.7.1722), 8 (17.12.1743). GA Terneuzen,
Stad Axel, inv.nr. 397 (18.1.1749). GA Tholen, Stad Tholen, inv.nr. 7 (8.8.1756). GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 14 (25.10.1790). ZA, Stad
Arnemuiden, inv.nrs. 23 (25.2.1705), 24 (14.11.1730); Hervormde gemeente te Sluis, inv.nr. 11 (22.11.1753). GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 28
(11.3, 21.10.1741), 347. GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2930 ( 25.2.1756, 13.7.1779); 2939 (13.1.1794). Leune, Lillo en Liefkenshoek,
1, 628; 3b, 397 (6.9.1754).
58 Vlissingen, 1799. ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (18.9.1754); Godshuizen Middelburg, inv.nr. 1135. GA Schouwen-Duiveland, Stad
Zierikzee, nr. 1148 (25.8.1753). Van Deinse en Fokker, ‘Iets over armenverzorging in vroegere dagen [te Vlissingen]’, 330.
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varen. Meisjes werden vaak dienstmeid of maakten
zich verdienstelijk in het ouderlijk gezin. Schoolmeester Karel de Keyser in Veere merkte in 1617 op
dat: ‘soo haest hare kinderen een weynich connen
lesen ende schrijven, zij [de burgerij] haer stracx
besteden op ambochten ofte leeren varen.’ Tien jaar
of iets ouder werd beschouwd als het daarvoor passende moment. Al eerder, vaak vanaf hun zevende
jaar, werden de kinderen buiten de schooluren ingeschakeld in het eigen huishouden. De zoons hielpen hun vader, de meisjes hun moeder.59 Dat kon er
toe leiden dat in een periode dat de ouders de hulp
goed konden gebruiken, de kinderen van school
werden gehouden.
Drie jaar was erg kort. Om kinderen hun leesen schrijfvaardigheid vast te laten houden, was het
wenselijk dat ze naar de avondschool gingen of dat
op andere wijze daarin werd voorzien. Toen in 1615
in Middelburg het voorstel werd besproken om een
nieuwe tapijtindustrie te vestigen, werd gedacht
aan het inschakelen van honderd kinderen uit de
Grote Armschool, later aangeduid als het ArmEen kind wordt naar school gebracht, 1789 (Rijksmuseum Amsterweeshuis. Deze wezen moesten de leeftijd van tien
dam).
tot vijf- of zestien jaar hebben. Omdat deze kinderen nog niet volleerd waren, werd vastgelegd dat
ze naast het werken op de weefgetouwen tenminste twee uur per dag gelegenheid moesten krijgen om
verder te leren lezen en schrijven.60
Wie wilde dat zijn kinderen goed leerden lezen en schrijven en, voor zover wenselijk, ook leerden
cijferen en rekenen, moest hen langer, liefst vijf jaar, op school laten, uiteraard voor zover de financiële
mogelijkheden dat toelieten. Dat werd in de achttiende eeuw steeds vaker de gebruikelijke duur op de
Nederduitse school. Dat gold ook voor het armenonderwijs, zoals in Middelburg waar de kinderen op de
school bleven tot hun twaalfde jaar. Elf, twaalf, dertien of eventueel veertien jaar, werd de gebruikelijke
leeftijd waarop het basisonderwijs werd afgesloten.61

Franse scholen
Voor degenen die de overstap maakten naar de Franse school beperkte het onderwijs op de Nederduitse
school zich tot lezen en schrijven. Hadden ze dit, ongeacht het niveau, onder de knie, dan konden ze
op de Franse school worden geplaatst. Pieter Morilyon in Middelburg ging in 1708 op vierjarige leeftijd
naar de Nederduitse school van Marinus Westdijk om te leren lezen en schrijven. Pieter beheerste het
schrijven nog maar nauwelijks toen hij overstapte naar de Franse school van Pierre Joly. Daar bekwaam59 ZA, Stad Veere, nr. 351 (1617). Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 32-33; Clerkx, ‘Kinderen in het gezin’, 118-119; Van Eeghen,
De gilden, 23-24; De Stoppelaar, Catalogus der oud- en zeldzaamheden, 46.
60 Van de Graft, De tapijtfabrieken, 132-139.
61 Vlissingen, 1799. ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (18.9.1754); Godshuizen Middelburg, inv.nr. 1135. Van Deinse en Fokker, ‘Iets over
armenverzorging in vroegere dagen [te Vlissingen]’, 330; Van Driel en Uil, ‘De levensgeschiedenis van Isaäk du Flo’, 36; Hartog, De
spectatoriale geschriften, 128; Los, ‘Locke in Nederland’, 183; Roberts, Sex and Drugs, 142; De Vries en Van der Woude, Nederland, 1500-1815,
699.
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de hij zich verder in het schrijven en leerde er de Franse taal en cijferen.62
Omdat Franse scholen in veel gevallen feitelijk Frans-Nederduitse scholen waren, was de minimumleeftijd gelijk aan die van het Nederduitse onderwijs. Daarom was in Vlissingen de minimumleeftijd voor
de leerlingen van de Franse school, zowel jongens als meisjes, bepaald op zes jaar. Op de Middelburgse
Franse kostschool voor jongens werden kinderen van zes jaar en ouder toegelaten. In de Franse kostschool
voor meisjes in Goes golden twee leeftijden. Wie in de halve kost was, werd vanaf zes jaar toegelaten. Wie
in de hele kost werd besteed, was welkom vanaf acht jaar.63
Deze leeftijden gingen er vanuit dat het ook mogelijk was van de kinderschool naar de Franse school
te gaan zonder eerst de Nederduitse school te bezoeken. Toch pakte dat niet altijd goed uit. Nicolaas Cornelis Lambrechtsen (1752-1823), zoon van een Vlissingse bestuurder, bezocht eerst een kinderschool en
werd aansluitend door zijn vader geplaatst op de
Franse school van Johannes Luijdens. Het was geen
succes. Nicolaas maakte zo weinig vorderingen in
het schrijven en cijferen dat hij leerling werd van
Cornelis Verbrugge, die privaatlessen gaf. Vervolgens ging hij opnieuw naar de Franse school waar
Luijdens inmiddels was opgevolgd door Jaques Antoine Bourdon. Bij hem leerde Nicolaas Frans en
om dat zo goed mogelijk onder de knie te krijgen
kwam hij er in de kost.64 Dit voorbeeld geeft aan dat
het verstandig was om eerst enkele jaren onderwijs
op de Nederduitse school te volgen alvorens de
overstap te maken naar de Franse school.
Jongens verlieten de Franse school veelal als ze
twaalf, dertien of veertien jaar oud waren. Die leeftijd hadden zowel Morylion als Lambrechtsen. Zo
doende hadden ze vaak vijf jaar onderwijs gevolgd.
Robert Carel Ermerins kwam in 1769 op de Franse
school van Melchior Steury in Veere. Vijf jaar later
verliet hij de school. Datzelfde gold voor Cornelis
Gerrit Bijleveld die van 1771-1776 deze school bezocht. Bij meisjes was twee à drie jaar gebruikelijk.
De meisjes die bij Melchior Steury op school zaten,
Nicolaas Cornelis Lambrechtsen (Rijksmuseum, Amsterdam).
bleven daar vaak drie jaar. Sibilla Jacomina, dochter van de Vlissingse apotheker Conrad Rutger
Busken, bezocht twee jaar, van 1761-1763, de Franse kostschool van Charles Louis Herman in Groede en
verhuisde met hem naar Domburg van waar ze naar het ouderlijk huis terugkeerde. Ook oudere leeftijden
kwamen voor. Jean Louis Jouvinelle in Oostburg had in zijn Franse kostschool in Oostburg in de jaren
1785-1787 leerlingen van acht tot en met achttien jaar oud. Zulke oudere leerlingen waren geen gewoonte.
In dit geval ging het om drie wezen, twee jongens en een meisje, die bij Jouvinelle waren ondergebracht
nadat hun ouders kort tevoren waren overleden.65

62
63
64
65

Post, Mij zal niets ontbreken, 19. Aldaar wordt Joly abusievelijk aangeduid als Solij.
Middelburg, Franse school, 1764; Vlissingen, Franse school, 1794. GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 34 (14.11.1767).
ZA, Heerlijkheid Ritthem, inv.nr. 20 (Gedenkschriften N.C. Lambrechtsen, 3-4).
ZA, Stad Veere, inv.nrs. 219-225; Waalse gemeente te Oostburg, inv.nr. 23. Met dank aan de heer drs. H.J. Plankeel. GA Vlissingen, Aanwinst
1992/9, Dagboek Conrad Rutger Busken (1761-1763). Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 182.
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Latijnse scholen
De leeftijd om naar de Latijnse school te gaan, was evenmin vast omschreven. Een gemiddelde leeftijd van
tien tot twaalf jaar was gebruikelijk.66 De eerder genoemde Isaac Beeckman ging in 1601 op twaalfjarige
leeftijd naar de Latijnse school in Arnemuiden. Hobius van der Vorm uit Brouwershaven, geboren in 1628,
ging op elfjarige leeftijd naar de Latijnse school in Zierikzee. Nicolaas Cornelis Lambrechtsen was twaalf
jaar toen hij in 1764 leerling werd van de Latijnse school te Vlissingen.67 Jonger waren Melchior Leydecker
in 1651, Paulus de Wind in 1722 en Bonifacius Matthias Pous in 1753, die op negenjarige leeftijd leerling
werden van de Latijnse school in Middelburg. Uitzonderlijk vroeg waren Frederik Theodoor en Karel
Koenraad Reitz, die in 1747 en 1755 op zevenjarige leeftijd leerling werden, maar daarbij moet worden
aangetekend dat het hier zonen van de rector betrof.68
De leeftijd waarop de Latijnse school werd verlaten, hing nauw samen met de lengte van het schoolcurriculum. Voegler berekende voor de Latijnse school in Middelburg dat het volledig afwerken van het
hele schoolprogramma in 1681 acht jaar kostte. Maar in de praktijk was dat korter, namelijk zodra de scholieren het Latijn voldoende beheersten om zich aan te melden bij een hogeschool. Zes jaar was voor de
meesten de gebruikelijke periode. Isaac Beeckman vertrok na zes jaar, in 1607, naar de Leidse universiteit,
samen met zijn broer Jacob, bijna zeventien jaar oud. Die zes jaar werd in de loop van de achttiende eeuw
iets ingekort. Krom schreef in zijn door het Zeeuws Genootschap bekroonde verhandeling dat Latijn in 5
of 5½ jaar geleerd kon worden, eventueel in 4½ of 4 jaar door de ‘vlugste en naarstigste’ leerlingen. Diezelfde periodes waren van toepassing op de Latijnse school te Middelburg in 1808.69 Toch waren er diverse
leerlingen die al na twee of drie jaar stopten. Zo moesten apothekers Latijn kennen maar twee of drie
jaar was voor hen voldoende. Andere leerlingen werden bestemd voor de handel en de administratie waar
kennis van Latijn een ondergeschikte rol speelde. Weer anderen verlieten voortijdig de Latijnse school
omdat hun toekomst in de zeevaart, het leger, de boekhandel of in het ambt van procureur of notaris lag.
Zij bleven veelal maar tot hun twaalfde of dertiende jaar. Voor hen was de Franse school een beter alternatief. Onder de zestien jongens, die in 1785-1787 in de kost waren bij de Franse schoolmeester Jouvinelle in
Oostburg, werden er vier notaris.70

6.3

De rol van de ouders

De belangrijkste rol voor de schoolkeuze was weggelegd voor de ouders. Bij het ontbreken van leerplicht
was het aan hen om die keus te maken, die slechts ingeperkt werd door hun financiële omstandigheden en
de capaciteiten van hun kinderen. Het feit dat ouders vrij waren in hun keus liet onverlet dat er consensus
was over het feit dat zij hun kinderen niet alleen moesten voeden, kleden, onderdak geven en opvoeden
maar ook dat op hen de morele plicht rustte hun kinderen een goede toekomst te bezorgen. Uit dat laatste
vloeide het volgen van onderwijs voort. Dat ze zelf onderwijs hadden genoten, was een belangrijke factor
om hun kinderen ook naar school te sturen. De mening van de kinderen was daarin minder belangrijk
want van hen werd verwacht dat ze hun ouders gehoorzaam waren.71

66 Aan de hand van Voegler, ‘De leerlingen van het Middelburgsch Gymnasium’, en genealogische literatuur zijn deze leeftijden nagegaan.
67 De Waard, Journal tenu par Isaac Beeckman, IV. GA Schouwen-Duiveland, Verzameling genealogieën (Van der Vorm). ZA, Heerlijkheid
Ritthem, inv.nr. 20 (Gedenkschriften N.C. Lambrechtsen, 3-4).
68 Hoek, Melchior Leydecker, 47; Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, II, 497-498; Nuyens, ‘Paulus de Wind’, 47; Voegler, ‘De leerlingen van
het Middelburgsch Gymnasium’, 36-37.
69 Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 194; Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 386, 466; De Waard,
Journal tenu par Isaac Beeckman, V.
70 NN, ‘Echte berichten’, 113. Vriendelijke mededelingen van de heer drs. H.J. Plankeel.
71 Haks, Huwelijk en gezin in Holland, 157-158.
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Plicht tot onderwijs
De Gereformeerde kerk liet er geen misverstand over bestaan dat wat hen betreft ouders verplicht waren
hun kinderen goed onderwijs te (laten) geven. Zij hadden dat beloofd bij de doop van hun kinderen. De
derde en laatste vraag in het formulier, waarmee de doop door de predikanten werd bediend en waarop
met ‘ja’ moest worden geantwoord, liet daarover geen misverstand bestaan.
Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij
vader of getuige zijt, in de voorzeide leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen (en te helpen) onderwijzen?72
Vader en moeder hadden in die prille kinderjaren een belangrijke taak. Bij moeder begon dat al direct na
de geboorte. De Zeeuwse predikant Bernardus Smijtegelt verwoordde dat aldus: ‘De schoot en de borst
van de moeder moet de beste school zyn’. De moeders hebben ‘er het grootste part aan’.73 Het opvoeden in
de ‘vreze des Heeren’ betekende dat de ouders hun kinderen voorgingen in een leven dat zich richtte op
God en Zijn geboden.
De doopbelofte liet ruimte open om de kinderen zelf onderwijs te geven of hen naar school te sturen. Gebruikelijk was dat velen voor het laatste kozen zonder het eerste uit het oog te verliezen. De godsdienstige opvoeding bleef op de eerste plaats een verantwoordelijkheid voor de ouders waarin de school
en de kerk behulpzaam waren. Maar ook speelden
economische omstandigheden mee. De hoge graad
van onderwijsparticipatie was mogelijk dankzij de
stijgende welvaart en een groeiende koopkracht.
Scholing vergrootte de kansen van de kinderen in
hun latere leven.74
De predikanten bleven ouders herinneren
aan de doopbelofte. Daarom werd na de zomer
de heropening van de school vaak vanaf de kansel
afgekondigd met een aanbevelend of vermanend
woord. Zo gaf in 1637 dominee Petrus Wittewrongel, vervanger van de afwezige predikant van
Haamstede en Burgh, vanaf de kansels in de beide
kerkgebouwen kennis van de start van de beide
scholen met het verzoek aan de ouders hun kinderen naar de schoolmeesters te sturen. Het volgen
van onderwijs werd zoveel mogelijk gestimuleerd.
Het ging hier immers om de toekomstige lidmaten
van de kerk, of, zoals de kerkenraad van Sint Maartensdijk het uitdrukte: ‘de scholen syn planthoven
van de gemeente’. Daarom besloot deze kerkenraad
in 1683 de ouders onder de gemeenteleden aan te
manen hun kinderen naar school te sturen. Vijf jaar
Petrus Wittewrongel (Rijksmuseum, Amsterdam).
later volgde het stadsbestuur door de schoolmees-

72 ‘Formulier om den H. Doop te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen’, in: ‘De Formulieren om de heilige sacramenten te bedienen’,
opgenomen achterin: Bijbel, dat is de ganse Heilige Schrift bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament, de zgn.
Statenvertaling, vaak samen met de Psalmen in de berijming van Petrus Datheen of die uit 1773.
73 Smytegelt, Des Christens eenige troost, 427.
74 De Ridder-Symoens, ‘Steden en hun onderwijs’, 212.
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ter opdracht te geven de ouders en voogden te vragen hun zonen en dochters naar zijn school te zenden.75
Van de Zeeuwse steden ging alleen Goes over tot een schoolplicht. Nadat in 1576 in Goes een nieuwe
schoolmeester was aangesteld, vaardigde het stadsbestuur een publicatie uit waarin de ouders werden
aangemaand hun kinderen naar school te sturen. Ze mochten hen niet meer op straat laten lopen om daarmee hun tijd onnuttig door te brengen. Het stadsbestuur had daarmee hoge aspiraties en haalde Plato
aan, die schreef dat ‘een gemeente dan geluckich ende salich is als dezelfde by wyse ende geleerde mannen
geregeert werdt’. Om dat te bereiken moesten jongens gaan studeren en zodanig worden opgevoed dat
men ‘in haer ouderdom goede vruchten mach verwachten’. Dat de ouders niet meteen gehoorzaamden,
mag worden afgeleid uit het feit dat al na vier maanden een identieke ordonnantie werd uitgevaardigd.
Ging het nog om het ‘gebieden’ van de ouders, in 1595 gebruikte de Goese magistraat krassere woorden.
In een verordening uit dat jaar gaf de magistraat opdracht aan ‘allen ouderen ende dieghene die eenich
ghesach over kinderen hebben dat sy deselve ter grooter schoole deser stede seynden ende eerstelyck laten
gaen’.76 Zulke lastgevingen bleven later achterwege. Het was ook nauwelijks meer nodig.
Verreweg de meeste ouders hebben hun morele plicht op zich genomen en de belofte, die ze bij de
doop hadden gedaan, opgevolgd. Adriaan van de Roestijne (1712-1779), opgegroeid op een boerderij bij
West-Souburg, schreef in zijn autobiografie dat zijn ouders tegen hem zeiden: ‘Geld of goed konnen wij
u niet nalaten, maar dat zult ge hebben dat wij u wel zullen laten leeren, en daarmede moet gij zien door
de weereld te komen’.77 Ouders lieten die plicht doorklinken in hun testamenten waarin werd vastgelegd
dat de langstlevende de kinderen moest leren lezen en schrijven en een geschikt beroep moest laten leren.
Kinderen moesten wel in staat zijn om naar school te gaan. In 1579 was het oudste jongetje van Claes
Janssen en Neelken Willems in Vossemeer ‘onbequaem […] om schole te leggen’ omdat het stamelde. Toch
waren kinderen met een of andere handicap niet bij voorbaat uitgesloten van onderwijs. In 1781 zat op de
school in Sint Annaland Adriaan de Rooy, veertien of vijftien jaar oud, die ‘innocent’ was en daarom niet
kon lezen en schrijven. Op de Linnennaai- en breischool in Middelburg werd in 1796 de elfjarige Maria
Simons aangenomen, die doofstom was.78
Wanneer een of beide ouders overleden, kwam de boedel onder toezicht van de plaatselijke weeskamer. Dit college van weesmeesters benoemde een voogd en een toeziend voogd, gaf opdracht om een inventaris van alle bezittingen in te leveren en hield toezicht op het beheer van de eigendommen net zo lang
tot de wezen meerderjarig werden of in het huwelijk traden. Vaak was het gebruik dat de overblijvende
ouder of de voogd door de weesmeesters werd verplicht om de wezen school te laten gaan om te leren
lezen en schrijven en een beroep te leren. Dit dateerde al van voor de Reformatie. In de archieven van
weeskamers zijn talloze voorbeelden te vinden. Daenken Bouwens bijvoorbeeld, een zevenjarige wees uit
Brouwershaven, werd in 1584 voor drie jaar uitbesteed bij haar oom Cornelis Lenaerts in Rotterdam onder
voorwaarde dat hij haar onder meer zou laten leren lezen en schrijven. In 1594 beloofde de weduwnaar
Jacob Boot in Baarland zijn zevenjarige zoon Cornelis en zijn vijfjarige dochter Jacobmijnken te leren
lezen en schrijven en het meisje te leren naaien. Als de overblijvende ouder overleed, werden de belangen
van de wees of wezen veilig gesteld. In 1666 nam Jan Claes Brants na het overlijden van zijn echtgenote
Geertruijt Cornelis in Ouwerkerk op zich om zijn half jaar oude kind Claes te onderhouden en ‘schoolen
te laten gaen om te leeren lesen ende schrijven’. Na het overlijden van Jan Claes Brants werd de kleine Claes

75 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Haamstede (en Burgh), inv.nr. 41 (30.8.1637). GA Tholen, Hervormde gemeente te Sint
Maartensdijk, inv.nr. 3 (12.7.1683). Sint Maartensdijk, 1688.
76 GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 679 (folio 126v., 127r., 14.10.1595), 680 (folio 29v.-30r., 8.11.1576; folio 33, 12.3.1577). Dekker, Een schamele
landstede, 532. Een soortgelijke aanmaning tot schoolbezoek publiceerde het stadsbestuur van Sluis in 1574. Van Dale, ‘Toezigt van den
magistraat der stad Sluis op het schoolgaan der kinderen, in 1574’, 106-107.
77 GA Vlissingen, Hervormde gemeente te West-Souburg, inv.nr. 68.
78 GA Tholen, RAZE, inv.nr. 5585 (19.6.1579). ZA, Heerlijkheid Sint Annaland, inv.nr. 5 (24.3.1781); Godshuizen Middelburg, inv.nr. 2110
(18.11.1796).
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door de weesmeesters bij particulieren besteed. In de opgemaakte contracten werd een identieke bepaling
vastgelegd. Hertrouwde de weduwe, dan kon de plicht tot schoolgaan worden opgelegd aan de stiefvader.
Dat gebeurde bijvoorbeeld in 1600 in Zierikzee toen de tavernier Jan Bernardus trouwde met de weduwe
Anthonia Cornelisdochter en op zich nam om haar kind te leren lezen en schrijven.79

Godzalig opvoeden
Thuis, in de kerk en op school werd gestreefd naar eenheid in het godsdienstig belijden. Het onderwijs
door de ouders van hun kinderen in de kennis van de godsdienst, in het gezin praten over het geloof, het
thuis lezen uit de Bijbel, het voorleven door de ouders van hun kinderen, het leren van de catechismusvragen bij de schoolmeester en de catechese door de predikant, alles sloot nauw bij elkaar aan. Zingen
van psalmen op school, in de kerk en ook thuis bevestigde deze religieuze eenheid. Zo werd het gezin een
‘kleine kerk’.80
Voor ouders was literatuur beschikbaar om hen behulpzaam te zijn bij de opvoeding. Het was een
Zeeuwse schoolmeester die het eerste gezinspedagogische handboek in het Nederlands schreef. Van de
hand van Johannes de Swaef (1594-1653), vanaf 1613 schoolmeester in Middelburg, verscheen in 1621 De
Geestelycke Queeckerije, van de jonge Planten des Heeren, op datse mochten werden Boomen der Gerechtigheydt, ten
pryse des Alderhooghsten, cieraed van syne voor-Hoven, ende der Planten behoudinge: Ofte Tractaet van de Christelycke
op-voedinghe der kinderen, uyt den woorde Godes neder-gestelt. In dit boek gaf De Swaef vooral veel praktische
aanwijzingen. Zij lagen op het gebied van de verzorging van de kinderen vanaf hun geboorte, hun opvoeding, het sluiten van een huwelijk en wat de ouders moesten doen om Gods zegen te verwachten op de
opvoeding. In twee hoofdstukken in het deel over de opvoeding, ging De Swaef in op de schoolgang en de
beroepsvorming van de kinderen. Het boek was gestempeld door het piëtisme en sloot aan bij de inhoud
van publicaties van de Zeeuwse predikanten Willem Teellinck, Godefridus Udemans, Petrus Wittewrongel en van anderen, zoals later Jacobus Koelman. Ook zij gaven aandacht aan de opvoeding, maar dan in
een bredere context. Koelman, die predikant was in Sluis, zou nog de meeste bekendheid krijgen met zijn
Pligten der Ouders, in kinderen voor Godt op te voeden (1679).81
De Swaefs boek kreeg pas in 1740 een herdruk waaruit is te concluderen dat het bij zijn tijdgenoten
geen grote aftrek vond. Ouders werden door de werken van Teellinck en de zijnen, die meer gelezen werden, voldoende toegerust. Indirect heeft De Swaef daarop invloed uitgeoefend want deze schrijvers lieten zich inspireren door zijn gedachten. Bovendien bestaat het vermoeden dat het ‘traktaat al vrij snel is
weggedrukt door het pedagogische en moralistische oeuvre van de volksopvoeder bij uitstek Jacob Cats.’82
De werken van de in Brouwershaven geboren staatsman-dichter vonden grote aftrek, mede dankzij de
emblemata. Maar dat zijn werk en dat van De Swaef elkaar concurrentie aandeden is niet waarschijnlijk.
Ze hadden beide een verschillend doel dat goed naast elkaar kon staan. Het feit dat er voldoende andere
literatuur beschikbaar was, is een meer plausibele reden.
De herdruk, die in 1740 verscheen, werd verzorgd door de Middelburgse predikant Jacobus Willemsen (1698-1780) die het aanzienlijk uitbreidde en aanvulde door middel van een lange inleiding en uitvoerige noten. Telde de Geestelycke Queeckerije in 1621, inclusief de voorrede, 183 pagina’s, bij de heruitgave
door Willemsen was dat aantal bijna verdrievoudigd tot 519, inclusief de inhoudsopgave. De predikant

79 GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nrs. 3851c (23.5.1600), 4425 (14.8.1584), 4704 (15.4.1666, 4.12.1681). GA Borsele, RAZE, inv.nr. 2467
(Baarland, 1.3.1594).
80 Groenendijk, De Nadere Reformatie van het gezin. De visie van Petrus Wittewrongel , 116-123; Groenendijk, ‘Een gereformeerde ethiek van
de ouder-kinder relatie’, 116-141; Groenendijk, ‘Opdat de mensche Gods volmaeckt zy’, 16-54; Groenendijk, ‘’Tot Gods eere’’, 644-661.
81 Groenendijk, ‘Het puritanisme en het gezinsagogisch offensief’, 166-178; Groenendijk, ‘Johannes de Swaef’, 11-18; Op ’t Hof, ‘Johannes de
Swaef’, 415-416; Op ’t Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 490-494; Uil, Johannes de Swaef.
82 Groenendijk, ‘Johannes de Swaef’, 17. Zie ook: Dekker, ‘Woord en beeld: Jacob Cats’ succesvolle pedagogische cultuuroverdracht’, 47-65;
Noordam, ‘Cats als volksopvoeder’, 307-317.
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Titelpagina van Geestelycke Queeckerye door Johannes de Swaef,
bewerkt door Jacobus Willemsen, Middelburg 1740.

ds. Jacobus Willemsen (Rijksmuseum, Middelburg).

toonde daarin zijn geleerdheid door onder meer de literatuur van zijn tijd over opvoeding te verwerken.
Willemsen benadrukte vooral de beoefening van het geleerde voor eigen hart en ziel. Of zoals hij het zelf
uitdrukt: de kinderen moeten met het geleerde ‘inkeeren tot hun eygen hert’. Het is niet voldoende de
waarheid te kennen, maar ook moet de kracht ervan ondervonden worden in eigen gemoed.83 Ook de heruitgave door Willemsen heeft geen herdruk gekend. Het weggeven ervan als prijsboek kon daar niets aan
veranderen. Pas in de twintigste eeuw werd het boek van De Swaef herontdekt. 84 Richtte De Swaef zich op
de ouders, specifiek voor jongeren waren bedoeld Salomons Raedt aan de Jeugt (1724) en Groot voorregt van de
christenkinderen (1726) van de hand van Jacobus Fruytier (1659-1731), geboren in Middelburg en predikant
in onder meer Aardenburg, Middelburg en Rotterdam. Hij verdedigde de gereformeerde opvattingen tegen nieuwlichters als Locke en riep de jeugd op tot een godzalig leven.85

Zelf les (laten) geven
In zijn autobiografische aantekeningen vertelt schoolmeester Cornelis Blom, geboren en opgegroeid in
Renesse, dat zijn vader ‘altijd bijzondere lust had om zyn kinderen te laaten leeren om alzoo te voldoen
aan den eed bij den Heiligen Doop voor God en gemeijnte gedaan, heeft hij mij (gelyk ook myn andere
broeders) altijd onderweezen en van andere laten onderwijzen’.86 Zoals vader Blom erover dacht, dach-

83 Groenendijk, ‘Jeugd en deugd’, 137-142.
84 Uil, Johannes de Swaef. Hertalingen verschenen in 1956, 1984 en 2005. Een recente bewerking is van P.C. Beeke, Lessen uit de geestelijke
kwekerij. Gedachten van Johannes de Swaef over christelijke opvoeding, Barneveld 2013.
85 Groenendijk, ‘’Salomo’s raad aan de jeugd’’, 247-258; Groenendijk, ‘Jeugd en deugd’, 95-115
86 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 379.
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ten veel ouders. Vooral op het platteland leerden zij hun kinderen de beginselen van spellen en lezen en
stuurden hen, als ze daarvoor rijp waren, naar de Nederduitse school. Daarnaast bleven ze, al naar gelang
de mogelijkheden, hun kinderen steunen bij hun lessen op school en bij het leren van de catechismusvragen. In de steden hadden de ouders een alternatief achter de hand door de kleuters naar een kleine
kinderschool te sturen.
Een deel van de ouders ontbrak het aan tijd en vaak ook aan kennis en kunde om hun kinderen les te
geven, terwijl zij het zich niet konden veroorloven een eigen leermeester aan te trekken. Dat kon alleen
de elite door een huisonderwijzer of een gouvernante in dienst te nemen. Dergelijk thuisonderwijs kwam
weinig voor, ook omdat de ervaringen ermee niet altijd positief waren. Dat werd onder woorden gebracht
door de oud-predikant van Goes en ijverig publicist IJsbrand van Hamelsveld in zijn boek De Welmeenende
Raadgeever, verschenen in 1792: ‘Hoe menig vermogend man heeft berouw gehad, van zijne kinderen te
hebben toebetrouwd aan eenen luchtigen Franschman of trotschen Duitscher, die de tedere zielen bedorven, en den echten Bataafschen aart van nederlandsche kinderen verbasterde’. Hij was dan ook ronduit
negatief. Kinderen die thuis les kregen, kenden geen onderlinge naijver, werden te veel aan zichzelf overgelaten, verveelden zich, werden eigenzinnig, enzovoorts.87
Kinderen niet naar school sturen uit een standsgevoel, kwam dan ook niet vaak voor. Integendeel,
veel ouders vonden het positief dat hun kinderen met leeftijdgenootjes uit andere lagen van de maatschappij in aanraking kwamen. Hun woordvoerder was professor Krom die daarover in zijn antwoord
op de prijsvraag van het Zeeuws Genootschap opmerkte: ‘dit geeft eene onderlinge gemeenzaamheid, dit
maakt zelfs al vroeg zekere verbintenissen en betrekkingen tusschen onderscheidene Classen en rangen
van menschen, welke anderszins door te veel opzien van den eenen, of een soort van minachting van den
anderen kant, doorgaans te verre van elkanderen verwyderd blyven’.88 Een goed alternatief voor de gegoede burgerij was de plaatsing van hun kinderen op een kostschool waarover hierna uitvoeriger.
Over het leren lezen anders dan via het onderwijs is weinig bekend. Het kwam zeker voor. De Zierikzeese predikant Godefridus Udemans haalde in zijn in 1638 verschenen boek Geestelyck roer van ’t Coopmans
Schip het voorbeeld aan van de vissers in zijn woonplaats. Op reis leerden zij elkaar lezen, met als gevolg
dat de meesten dit machtig waren. 89 Toch werd die route om te leren lezen maar zelden gekozen. Zelf
leren lezen bleef zeldzaam. De school was en bleef daarvoor het meest geëigende middel. Bovendien was
geletterdheid niet voor iedereen nodig. Wie anderen in de buurt had die konden lezen en schrijven, had
er zelf minder behoefte aan en dat gold ook voor degenen die in hun dagelijks werk niet met teksten in
aanraking kwamen. Horen, zien, praten, luisteren en kijken waren voor hen voldoende middelen om te
communiceren.90

Keuzemogelijkheden in het Nederduitse onderwijs
In de dorpen en kleine steden had de schoolmeester een monopoliepositie. Omdat hij de enige in de plaats
was, hadden de ouders vrijwel geen andere keus dan hun kind bij hem op school te plaatsen. Alleen als de
afstand naar een naburig dorp te lopen was, was er een alternatief. De meeste ouders, die zich niet konden
verenigen met de manier van lesgeven of om een andere reden, konden weinig anders dan hun kind tijdelijk of permanent thuis houden.
Bij het disfunctioneren van schoolmeesters maakten dorpsbesturen zich tot de tolk van ouders omdat
het onderwijs een gemeenschappelijk belang was. In 1630 deden schout en schepenen van Schore en Vlake,
daarin gesteund door de inwoners, hun beklag bij de Zeeuwse Staten over hun schoolmeester Samuel de
87
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90

Van Hamelsveld, De welmeenende raadgeever, I, 38-39.
Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 184.
Udemans, Geestelyck roer van ’t Coopmans Schip, 76.
Houston, Literacy in early modern Europe, hoofdstukken 4 en 5.
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la Val. Hij was daar al tien jaar werkzaam, maar de resultaten waren slecht. Lezen was pover en rekenen en
cijferen kon hij in het geheel niet. Naar hun zeggen waren er maar drie of vier geletterde personen. Kwamen die te overlijden ‘daer is niemandt die de parochie regieren soude connen’. In Terneuzen kwamen
over schoolmeester Wouter van Hoochstraten herhaaldelijk klachten. Hij kreeg in 1668 van de kerkenraad
en de classis de wenk om zich beter van zijn plichten te kwijten om daardoor ‘de gunste der gemeijnte
te winnen’. In Breskens hielden ouders in 1677 hun kinderen thuis vanwege het ergerlijke gedrag van
schoolmeester David Segersen Moijaert.91
Schoolmeesters deden er goed aan ijverig te zijn en te zorgen voor deugdelijk onderwijs, vooral als
er alternatieven op korte afstand waren, zoals in Veere. Daar kozen een aantal ouders in 1609 ervoor hun
kinderen niet meer naar Cornelis van Santen te sturen maar naar de schoolmeester in het dichtbij de stad
gelegen Zanddijk. De ouders deden dat omdat Van Santen vaak afwezig was en de kinderen naar hun oordeel te streng strafte. Bovendien leerden zij daar in een maand meer dan bij Van Santen in een half jaar.
In 1683 klaagden bijna alle ouders in Sint Maartensdijk over de schoolmeester. Het was aanleiding hun
kinderen zelf onderwijs te geven, dat te vragen aan anderen of naar elders te sturen zoals naar Poortvliet
en zelfs naar Brabant. Ouders van leerlingen in ’s-Heer Arendskerke stuurden hun kinderen in 1697 naar
een naburig dorp omdat zij ontevreden waren over de schoolmeester in hun plaats die niet of nauwelijks
naar de kinderen omkeek. Toen de schoolmeester van Sint Annaland in 1771 zijn school laat in het jaar
heropende en vaak afwezig was, kozen sommige ouders ervoor hun kinderen naar een school in de naburige plaatsen te sturen. Maar toen hij zijn leven beterde en zorgde voor goed onderwijs had tien jaar later
diezelfde schoolmeester kinderen uit andere plaatsen op zijn school. 92
Alleen in Goes kwamen Nederduitse schoolmeesters in 1741 met het verzoek om een bepaling te maken
dat niemand zijn kinderen buiten de stad onderwijs mocht laten genieten, uitgezonderd degenen die elders in de kost werden besteed. Volgens hen ging het om een ‘menigte van inwoonders’, die hun kinderen
naar school stuurden in een van de omliggende dorpen. De magistraat vond een dergelijk verbod te ver
gaan – het ging in tegen de vrije schoolkeuze – en wees het verzoek af. Vanuit de schoolmeesters bezien,
was het verzoek echter niet vreemd. Zo had het stadsbestuur al eerder bepaald dat geen Goesenaar zich
mocht laten scheren bij een chirurgijn, die buiten Goes woonde.93 Een dergelijke bepaling ten aanzien van
het onderwijs was niet haalbaar. De schoolkeuze was en bleef vrij en schoolmeesters hadden daar terdege
rekening mee te houden.
Wel werden schoolmeesters in bescherming genomen als daartoe aanleiding was. De Veerse stadsschoolmeester Adriaen Braems moest in 1663 in opdracht van de kerkenraad zijn kinderen meenemen
naar de catechisatie en afwezige leerlingen moest hij vermanen. Toen hij daarover klaagde omdat hem
dat leerlingen kostte, besloot de kerkenraad de ouders daarover aan te spreken en de andere schoolmeesters opdracht te geven hetzelfde te doen als Braems. Dat de keuzevrijheid van ouders nadelen had, werd
ruim een eeuw later opnieuw ervaren in Veere. In 1772 was Francois de Visscher benoemd als schoolmeester van het Weeshuis. Hij mocht ook burgerkinderen aannemen. De Visscher was een succesvol leermeester en het gevolg was dat zijn school zodanig groeide dat deze in aantal zijn beide Nederduitse collega’s
overtrof. In 1776 besloot de magistraat De Visscher te verbieden om kinderen van buiten het weeshuis
als leerling aan te nemen. Dit leidde tot protesten van de betrokken ouders. Die dreigden hun kinderen
thuis te houden of naar het naburige Gapinge te sturen. Dat gebeurde ook daadwerkelijk toen het stadsbestuur niet genegen was om het verbod in te trekken. Daarop trok de magistraat op advies van scholar-

91 ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 32 (12.12.1630); Classis Walcheren, inv.nr. 5 (12.4.1668); Hervormde gemeente te Breskens, inv.nr. 1
(1.1.1677).
92 ZA, Stad Veere, nr. 351 (1609); Heerlijkheid Sint Annaland, inv.nr. 5 (21.11.1771, 24.3.1781). GA Tholen, Hervormde gemeente te Sint
Maartensdijk, inv.nr. 3 (17.7.1683). GA Goes, Hervormde gemeente te ’s-Heer Arendskerke, inv.nr. 2 (29.12.1697).
93 GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 28 (11.3.1741), 347. Uil, ‘Het Goese chirurgijns- en apothekersgilde’, 72.
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chen het verbod in. De school van De Visscher groeide opnieuw uit tot de grootste van de stad.94
Omdat in de grote steden ouders meer keuze hadden, lag misbruik op de loer ten aanzien van het
schoolgeld. Was de schuld daarvan hoog opgelopen, dan namen zij hun kind van school en brachten die
bij een andere schoolmeester zonder de schuld af te betalen. Voor de gedupeerde schoolmeester bracht het
invorderen van het schoolgeld hoge kosten met zich mee. In 1592 brachten de opzieners van het schoolmeestersgilde in Middelburg dit misbruik naar voren bij het stadsbestuur, ook omdat het een omissie was
in de het jaar tevoren vastgestelde schoolorde. De magistraat bepaalde dat geen schoolmeester kinderen
mocht aannemen die van een andere school afkomstig waren en waarvan het schoolgeld nog niet betaald
was. De boete voor overtreders werd bepaald op drie gulden. Ouders die hun kinderen thuishielden, werden voor het gerecht gedaagd. Zij moesten, behalve het schoolgeld, ook de dagvaardingen betalen, die
tien cent per keer kostten. In 1696 nam het schoolmeestersgilde een soortgelijk besluit om te zorgen dat
de schoolmeesters niet gedupeerd werden. Om misbruik uit te sluiten werd in 1744 bepaald dat bij verandering van school de ouders een briefje moesten overleggen van de vorige schoolmeester waaruit bleek dat
het schoolgeld was voldaan. In het schoolreglement van 1791 werd die verplichting vastgelegd.95
Ouders die zich dat financieel konden veroorloven, hadden de mogelijkheid hun kinderen in een
kostschool te besteden. Ook kon het zijn dat de omstandigheden zodanig waren – te denken valt aan
wezen en halve wezen – dat een kostschool de beste oplossing voor de kinderen was. Bovendien gold
het adagium dat in een kostschool de prestaties beter waren. Niet alleen schoolmeesters in de steden
hadden kostleerlingen, ook op het platteland was dat het geval. Zo hadden in de zeventiende eeuw de
schoolmeesters in Domburg, Kerkwerve, Sirjansland en Zonnemaire kostleerlingen. Meestal ging het
om kleine aantallen. Geubel Cornelisse in Sint Annaland had bij zijn overlijden in 1729 een kostleerling
in huis. In 1790 had de schoolmeester van Zonnemaire, Jan Quintus, twee kostleerlingen. Een relatief
groot aantal had Leendert Dupper in Sommelsdijk, die in 1777 acht kostleerlingen in huis had. Nederduitse onderwijzers die zich gespecialiseerd hadden in rekenen en vakken zoals astronomie boden zich
ook aan voor het hebben van kostleerlingen. Ze deden dat via de krant. Cornelis de Bije in Tholen en
Daniel de Neef in Middelburg adverteerden in 1710 en 1725 in de Amsterdamsche Courant. In de jaren twintig van de achttiende eeuw bezochten Barend Hocke een kostschool in Brielle en Leendert Moolenburgh
een kostschool in Maasdam. Hun beider vaders waren landbouwer in Zonnemaire. Johannes Moolenburgh, een zoon van Leendert, die ook landbouwer werd, was leerling van een kostschool in Geertruidenberg. Uit Bruinisse gingen Dirk Fijlé in 1730 naar de schoolmeester in Middelharnis en zijn broer
Jacob naar die in Poortugaal.96
Een kostschool met een flink aantal leerlingen was aantrekkelijk, niet alleen voor de schoolmeesters
maar ook voor de plaatselijke besturen. Het stadsbestuur van Brouwershaven onderhandelde in 1584 met
succes met Coenraedt de Voghel, schoolmeester in Zierikzee. Hij had ‘eenen tamelijcken nombre van leerjongheren’. Het Aardenburgse stadsbestuur gaf graag zijn fiat aan schoolmeester Gerrit Kroon die in 1727
een kostschool wilde beginnen. De magistraat van Sint Jansteen besloot in 1752 een vertrek aan te bouwen
aan het huis van schoolmeester Marinus Geenen zodat hij meer kinderen kon aannemen als kostleerlingen. Deze mochten geen bedreiging vormen voor de eigen jeugd. In Kloetinge kreeg de schoolmeester in
1778 de plicht opgelegd om, als zich daartoe de gelegenheid voor deed, kinderen in de kost te nemen. De
zorg voor hen mocht echter niet leiden tot verwaarlozing van zijn taak. Daarom kreeg hij opdracht zijn

94 ZA, Hervormde gemeente te Veere, nr. 6 (19.10, 10.11.1663); Scholarchen Veere, Resoluties (3.12.1776, 7.1, 8.4, 20.5.1777).
95 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924.
96 GA Schouwen-Duiveland, Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 306 (1670-1673); RAZE, inv.nr. 4508 (1730), 4640a (7.9.1790). ZA, Hervormde
gemeente te Domburg, inv.nr. 68 (1631, 1632). GA Tholen, RAZE, inv.nr. 5872II (16.8.1729). Braber, Sommelsdijk, I, 72; Delst, Een familie
Hocke, 6; Delst, ‘Driehonderd jaar Moolenburgh’, 267-268; Neele, De ontdekking van het Zeeuwse platteland, 49; Van der Krogt, Advertenties
voor kaarten, nrs. 351, 507.
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kostleerlingen niet voor te trekken ten nadele van de kinderen van de inwoners ‘alzo hy eigentlyk dient
voor schoolmeester alhier’.97
Na de Reformatie was er geen plaats meer voor rooms-katholieke leerkrachten. Niet alle schoolmeesters kozen voor de nieuwe religie en bleven de Roomse kerk, in bedekte vorm, trouw. Ouders die nog
steeds sympathiseerden met de rooms-katholieke religie konden voor deze schoolmeesters kiezen. De
Aardenburgse schoolmeester Pieter Isenbaert, gereformeerd maar met rooms-katholieke sympathieën,
kreeg in 1620 leerlingen, die les hadden gehad van zijn collega Joannes Vogelius. De reden was dat Vogelius hen uit de catechismus leerde en Isenbaert niet. Dat was onverteerbaar voor de gereformeerde kerkenraad die onder meer om die reden pogingen deed de school van Isenbaert te verbieden. Ook werden ouders
aangesproken en vermaand vanwege hun keuze. Toen Vogelius het jaar daarop vertrok, besloot een van
de twee predikanten, Zegerus Pit, tijdelijk school te gaan houden, later met hulp van een ondermeester.98
Hij was, voordat hij predikant werd, schoolmeester geweest. Het tekent de wens om het gereformeerde
onderwijs veilig te stellen en de keus van de ouders in te perken.
Het is niet toevallig dat dit in Staats-Vlaanderen gebeurde. Het gebied kende een hoog percentage
rooms-katholieken. In Kieldrecht was Johan Ketelaer vanaf 1686 als schoolmeester werkzaam. Een jaar
later meldde een rooms-katholieke vader zich bij Ketelaer. De vader had enkele katholieke boekjes bij
zich met de bedoeling dat de meester daaruit zijn kinderen zou onderwijzen. Ketelaer weigerde waarop
de vader zijn kinderen thuis hield. Aan de andere kant van de grens werd op identieke wijze gewaakt over
de rooms-katholieken. Joos Robbreghts, die even over de grens in de Spaanse Nederlanden woonde, zond
een van zijn kinderen naar de school van Ketelaer. Toen de pastoor van het naburige Verrebroek daarvan
hoorde, zette hij Robbreghts zodanig onder druk dat deze zijn kind van school nam. De magistraat van
het Hulsterambacht, bij wie Ketelaer zijn beklag kwam doen, besloot de landbouwers in de polder van
Kieldrecht te laten aanzeggen dat zij hun kinderen bij niemand anders dan naar Ketelaer ter school mochten sturen. De magistraat wilde enerzijds Ketelaer in bescherming nemen en anderzijds ervoor waken dat
de inwoners hun kinderen over de grens naar een rooms-katholieke schoolmeester zouden sturen. Om de
spot van de katholieken te ontgaan – de schoolmeester moest het doen met een veel te klein kamertje in
een boerderij – besloot de magistraat in 1688 om een houten kerk te bouwen met een woning erbij voor de
schoolmeester zodat deze een fatsoenlijke huisvesting kreeg.99
Hielden schoolmeesters rekening met de gevoelens van ouders, die niet gereformeerd waren? Het lijkt
waarschijnlijk dat zij dit inderdaad in min of meerdere mate hebben gedaan en niet altijd de voorschriften
naar de letter naleefden.100 Dat deden ze vooral in gebieden waar rooms-katholieken ruim vertegenwoordigd waren. Daardoor werd de drempel voor rooms-katholieke ouders om hun kinderen naar de gereformeerde schoolmeester te sturen zo laag mogelijk gelegd. Wie specifieke elementen van het gereformeerde
onderwijs achterwege liet, kon rekenen op het ingrijpen van de overheid. De schoolmeesters in Aardenburg kregen van het stadsbestuur in 1713 opdracht zich stipt te houden aan het schoolreglement en in het
bijzonder om hun lessen te beginnen en te eindigen met bidden en danken en een psalmvers zingen.101
Maar van maatregelen om katholieke kinderen te verplichten tot bidden of tot zingen vernemen we niets.
Het vermoeden ligt voor de hand dat zowel in westelijk als in oostelijk Staats-Vlaanderen een deel van
de rooms-katholieke ouders, die niet dichtbij de grens woonden en hun kinderen wilden laten leren lezen, schrijven en zo nodig cijferen en rekenen, naar de gereformeerde schoolmeester hebben gestuurd. Zo

97 ZA, Rekenkamer B, inv.nr. 27122. GA Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven, inv.nr. 79 (17.4.1584). GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr.
7 (6.10.1727). GA Hulst, Heerlijkheid Sint Jansteen, inv.nr. 11 (23.8.1752). Kloetinge, [1778].
98 ZA, Hervormde gemeente te Aardenburg, Acta kerkenraad, 1604-1624 (21.11.1620, 1.5.1621, 1.7.1623).
99 GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nrs. 26 (25.10, 3, 14.12.1686, 17.2, 12.7.1687, 3.2, 17/18, 20.3, 14.6.1688), 204.
100 De Mooij, Geloof kan bergen verzetten, 213.
101 GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 5 (27.11.1713).
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stuurden op het eind van de achttiende eeuw de armmeesters van de rooms-katholieke parochies in Hontenisse en Ossenisse de kinderen, die voor hun rekening kwamen, naar de gereformeerde schoolmeesters
in die dorpen en in Hengstdijk. In Aardenburg, Eede en Heille, plaatsen die dichtbij de grens lagen, werden daarentegen armenkinderen bij voorkeur uitbesteed in de Oostenrijkse Nederlanden, vooral in het
Vlaamse Middelburg, om hen katholiek onderwijs te laten volgen. De verbodsbepalingen op het bezoeken
van rooms-katholieke scholen over de grens waren in de achttiende eeuw weliswaar in formele zin nog
van kracht, van vervolging van overtreders was niet of nauwelijks sprake meer. Ouders in de grensstreek
konden vrijelijk hun kinderen naar een schoolmeester in de Oostenrijkse Nederlanden laten gaan. Vermoedelijk hebben alleen zij dat gedaan die op korte afstand van de grens woonden. Het geloofsonderwijs
kreeg de jeugd ’s zondags tijdens de catechismuslessen, die gegeven werden in de katholieke kerken die
vanaf het eind van de zeventiende eeuw in enkele plaatsen werden gebouwd. Het werd gevolgd door de
kinderen die met hun ouders de mis bijwoonden. Dergelijk onderwijs werd ook gegeven in de katholieke
kerken over de grens. Catechisatieles werd niet alleen op zondag gegeven maar ook op feestdagen en in
het Vlaamse Middelburg tevens op woensdagmorgen en tijdens de Vasten elke dag. Dat veel ouders hun
kinderen niet naar school hebben gestuurd, kan worden geconcludeerd uit de lage alfabetiseringsgraad.102
Het was vanzelfsprekend dat gereformeerde ouders hun kinderen naar een gereformeerde schoolmeester zonden. Wat dat betreft was de weduwe van baljuw De Hemelaer in Aardenburg een uitzondering. Ondanks het verbod plaatste zij in 1614 haar zoon op een school van de Jezuïeten in Brugge. Ze werd
daarover door de kerkenraad vermaand en afgehouden van het avondmaal. Een even zeldzaam geval deed
zich in 1749 in diezelfde stad voor. Johannes Bijbau en Cornelis Dijserinck Bartelsz. hadden hun zoons in
de kost gedaan bij de katholieke schoolmeester in het Vlaamse Zomergem. Het stadsbestuur stelde zich op
het standpunt dat dit niet door de beugel kon. Daarenboven was Bijbau ouderling geweest. Dat Dijserinck
doopsgezind was, deed niets af aan de omstandigheid dat ook hij in strijd handelde met de plakkaten van
de Staten-Generaal. De gereformeerde kerkenraad zette Bijbau onder druk. Zijn verweer dat hij zijn zoon
alleen erheen had gezonden om het landmeten en de Franse taal te leren, waarvoor in Aardenburg geen
gelegenheid was, kon hem weinig baten. Bijbau moest toezeggen het verblijf van zijn zoon zo kort mogelijk te houden. Ook Dijserinck heeft ongetwijfeld gehoorzaamd.103

Keuzemogelijkheden in het Franse onderwijs
Veel plaatsen kenden geen Franse school waardoor bij voorbaat vaststond dat de kinderen, die bestemd
werden voor dit onderwijs, uit huis moesten. Was er wel een Franse school dan had die de voorkeur maar
vanzelfsprekend was dat niet. De kwaliteit speelde een belangrijke rol. Daarnaast was plaatsing op een
school elders een eerste stap op weg naar zelfstandigheid. Een andere omgeving kon daaraan bijdragen.
Bij het Franse onderwijs heerste nog sterker de gedachte dat kinderen in een kostschool beter leerden
dan thuis. Franse scholen hadden daardoor vaak leerlingen die van elders kwamen. Adriaen Rubbens,
van 1585-1589 in Zierikzee werkzaam, had kostleerlingen uit Dreischor, Goes, Scherpenisse, Poortvliet en
Tholen. Jacop, de zoon van landbouwer Jaques Houfnagel uit Noordgouwe, werd in 1655 naar een Franse
school in Middelburg gestuurd. Johanna van Couwenburgh uit Zierikzee, was van 1667-1669 leerlinge
van Cornelis Vogelaar in Goes. Herbergier Willem Duvalois in Brouwershaven stuurde zijn dochter Jannetje naar de Franse school te Zierikzee waar ze in 1779 leerlinge was. De aantallen konden oplopen tot
boven de tien en meer. Cornelis van Santen, Frans schoolmeester te Arnemuiden in 1606-1607, had dertien

102 GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nrs. 466, 467. Van Vooren, ‘De missionering vanuit Middelburg in Vlaanderen’, 28-29, 33; Van Vooren,
‘Geschillen over de Middelburgse Missie’, 13; Van Vooren, ‘De armenzorg voor de katholieken’, 18, 22, 29.
103 ZA, Hervormde gemeente te Aardenburg, Acta kerkenraad, 1604-1624 (4.10.1614); Idem, 1721-1754 (19, 26.3, 2.4.1749). Van Vooren, ‘De
toestand der Staatse Katholieken en de Middelburgse missie’, 40-41. De burgemeester werd door de magistraat gemachtigd desnoods
een strafvervolging in te stellen. GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 10 (10.3.1749).
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of veertien kostleerlingen. In 1785 had Jean Louis Jouvinelle, Frans kostschoolhouder te Oostburg, achttien kostleerlingen. Johan Daniel Muller, Frans en Nederduits kostschoolhouder in Domburg, had in 1801
in zijn school twintig bedden gereed staan.104
In de tweede helft van de zeventiende eeuw hadden Franse scholen steeds meer aantrekkingskracht
voor de jongelui van de elite. Ze werden een alternatief voor de Latijnse scholen, voor zover de leerlingen
niet doorstroomden naar de universiteit. De socialiseringsfunctie, die de Latijnse scholen tot dusverre
hadden, kwam even goed tot zijn recht via de Franse scholen. Het gevolg was dat het aantal leerlingen
van de Latijnse scholen terugliep en de Franse kostscholen tot bloei kwamen.105 Het verschijnsel is ook in
Zeeland op te merken, maar het begin moet wat later worden gedateerd: aan het eind van de zeventiende
en het begin van de achttiende eeuw. Voor de ouders kon, naast de kwaliteit, ook de ligging meespelen. In
het fraai gelegen Domburg was vanaf het eind van de zeventiende eeuw, met enkele onderbrekingen, een
Franse kostschool gevestigd. Dat gold ook voor Oostburg waar tot tweemaal toe in de achttiende eeuw een
kostschool was. Van 1717-1727 ging het om de school van Guillaume Dubiau. Hij had leerlingen uit zowel
Staats-Vlaanderen als uit Zeeland en vooral uit Middelburg.106
Ook Franse scholen buiten Zeeland waren in trek, vooral in Holland. Zo waren kostscholen in Delft
vanaf het eind van de zestiende eeuw de bestemming voor Zierikzeese jongens en meisjes. Kostscholen
in Dordrecht of Gouda waren eveneens in tel. Ouders uit Zierikzee kozen ook voor Franse kostscholen in
kleinere plaatsen, zoals Overschie en Rijswijk. Het kon ook in oostelijke richting, zoals naar Breda voor
jongens uit Middelburg en Staats-Vlaanderen. Onder hen was Johannes d’Outrein uit Middelburg, later een gevierd predikant. Ook in Utrecht zaten Zeeuwse meisjes in de kost. Pieter Paulus uit Axel, later
bekend als president van de Nationale Vergadering, werd op twaalfjarige leeftijd door zijn vader op een
Franse school in Den Bosch geplaatst. Hij verbleef er van 1765-1767 waarna hij tot eind 1770 leerling was
van de Latijnse school in Vlissingen.107
Bij het Franse onderwijs kwam het voor dat leerlingen meeverhuisden als de schoolmeester zich elders
vestigde. Een voorbeeld daarvan is Hubertus Kempe, zoon van de gelijknamige baljuw van Arnemuiden,
die omstreeks 1682 meeging met zijn Franse schoolmeester Hendrik van Os, die naar ’s-Hertogenbosch
vertrok. In 1784 werd Pierre Antoine Geoffry, Frans kostschoolhouder in Roosendaal, in een gelijke functie
in Vlissingen benoemd. Verscheidene kostleerlingen verhuisden met hem mee. Geoffreij had in Roosendaal heel wat Zeeuwse leerlingen gehad. In zijn sollicitatiebrief had hij erop gewezen dat een deel van
de Middelburgse elite – hij noemde de namen van Van der Mandere, Van Citters, Louijssen, Van Essen en
Sprenger – hem hun kinderen en neven hadden toevertrouwd.108
Het bezoeken van een Franse kostschool in het buitenland kwam zelden voor. Niettemin had, om de
taal goed te leren, een Franse omgeving zijn voordelen. Abraham van den Broecke, geboren in 1768 in
Aardenburg, zat op een kostschool in Doornik bij een gereformeerde schoolmeester en leerde er uitstekend Frans. Doornik was een van de barrièresteden van de Republiek in de Oostenrijkse Nederlanden. De
meeste ouders of voogden in Staats-Vlaanderen prefereerden een school in de buurt. Zo werden de twee
104 GA Schouwen-Duiveland, Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 306, 1791; RAZE, inv.nr. 4592 (Boedelrekening van Jaques Houfnagel, overl.
1649). ZA, Stad Veere, nr. 351 (Rekest van Cornelis van Santen, 1609); RAZE (Domburg), inv.nrs. 203 (9.1.1802), 218; Waalse gemeente te
Oostburg, inv.nr. 23. Delst, Een familie Hocke, 31, 48.
105 Frijhoff, ‘Van onderwijs naar opvoedend onderwijs’, 19-21.
106 ZA, RAZE, inv.nrs. 190, 203 (7.10.1729, 31.3.1730), 206 (11.7.1727); Begraafboek Oostburg (1.3.1725).
107 GA Schouwen-Duiveland, Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 554 (Delft, 1596 ); RAZE, inv.nr. 4008 (Delft, 1670), 4049 (nrs. 64, 105, Breda, 1713);
Kerkenraad Hervormde gemeente te Zierikzee, inv.nr. 40 (Delft). ZA, Rekenkamer B, inv.nr. 32142 (Overschie, 1602). GA Vlissingen, Stad
Vlissingen, inv.nrs. 2930; Kerkenraad Hervormde gemeente te Vlissingen, nr. K 484 (27.6.1769). Bauwens, ‘Pieter Paulus, een patriot uit
Axel’, 71-72; De Booy, Kweekhoven der wijsheid, 139 (Utrecht); Melchers, De Beaufort, 91 (Breda); Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen,
II, 321 (Breda); Star Numan, Cornelis van Bynkershoek, 430-431 (Delft); De Vos, De vroedschap van Zierikzee, 539 (Rijswijk), 609 (Dordrecht);
Zuidervaart, ‘Astronomische waarnemingen’, 159 (Gouda).
108 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2930 (9.11.1784); 2939. Kesteloo, Arnemuiden, 313; Leget-Kuijlen en Leget, ‘Schoolverzuim in de
zeventiende eeuw’, 125.
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Johannes d’Outrein (Rijksmuseum, Amsterdam).

Pieter Paulus (Rijksmuseum, Amsterdam).

wezen van de landbouwer Antoine Mullié uit Heille in 1740 in de kost gedaan in de Franse school in Groede. Een niet volledig lijstje uit 1758 van de leerlingen van de Franse kostschoolhouder Charles Louis Herman in Groede geeft inzicht in de herkomst van de schoolpopulatie. De twaalf leerlingen, allen jongens
in de leeftijd van 11-19 jaar, kwamen uit de onmiddellijke omgeving: Groede 2, Breskens 4, Schoondijke
3, Zuidzande 1. Zes waren zoons van een burgemeester, hoofdman, dijkgraaf of schepen. Een stiefvader
behoorde tot de grote boeren. De overige vaders waren lakenwinkelier en timmerman. De school van Herman had ook aantrekkingskracht op Zeeland. De Vlissingse apotheker Conrad Rutger Busken plaatste
zijn oudste dochter, Sibilla Jacomina, in 1761 op deze school. De meeste kostleerlingen van Jean Louis Jouvinelle in Oostburg waren in de jaren 1785-1787 afkomstig uit de omgeving: Aardenburg, Breskens, Eede,
Schoondijke, IJzendijke en Oostburg zelf. Een leerling kwam uit Middelburg en twee waren woonachtig
in Vlissingen. Overigens werd voor Frans onderwijs de Westerschelde ook in omgekeerde richting overgestoken. Johannis Benteijn, zoon van een landbouwer, bezocht vanaf 1782 de Franse jongensschool in Goes.
Omgekeerd zat een nichtje van hem, Johanna Tack, wonend in Wemeldinge, in 1783 op de Franse school in
Sas van Gent. Later werd ze leerling van de Franse meisjesschool in Middelburg.109
Uit het schaarse materiaal over de populatie op de Franse scholen in Zeeland blijkt dat deze qua herkomst sterk kon variëren. Volgens de lijsten van leerlingen van de Franse schoolmeester Melchior Steury

109 ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 62.1 (24.2.1758); Waalse gemeente te Oostburg, inv.nr. 23. Met dank aan drs. H.J. Plankeel voor de nadere
identificatie van de scholieren in Groede en Oostburg. GA Vlissingen, Aanwinst 1992/9, Dagboek Conrad Rutger Busken. Bauwens en
Poissonnier, Met een kus van liefde, 86, 95-96; Van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, 218; Pattist, ‘Gedenkschriften van mr. Ph. van
den Broecke’
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in Veere, bewaard vanaf 1768, zaten er vrijwel uitsluitend leerlingen uit die stad op school. Daarentegen
telde de Franse kostschool voor meisjes in Zierikzee in de periode 1754-1780 ook leerlingen van de eilanden Tholen, Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren en uit Staats-Vlaanderen. Van buiten Zeeland was het
aantal veel geringer. In ieder geval was er een leerlinge uit Rotterdam. Van in totaal 49 meisjes kon met
zekerheid worden vastgesteld dat zij leerlingen waren op de Franse kostschool. De meeste – 16 van de 49
– kwamen uit Middelburg. Vlissingen was tweede met negen leerlingen, gevolgd door Goes en Axel met
elk vijf. 110
De keus kon beïnvloed worden door familie die er woonde. Adriana Susanna Keetlaer werd leerlinge
op de Franse meisjesschool in Zierikzee, maar was er niet in de kost. Datzelfde gold voor haar broer, Dignus Cornelis Keetlaer, die al eerder leerling was van de Latijnse school in Zierikzee. Beiden woonden met
hun oudere zus Digna Cornelia omstreeks 1752 in bij hun oudere broer mr. Gilles Clement Keetlaer, die
raad en schepen was in Zierikzee. Zo iets was niet vanzelfsprekend. Anna Ferleman uit Sluis was in 1776 in
de kost in de Franse school terwijl haar broer Hendrik ook in Zierikzee woonde.111
De plaatsing van deze Zeeuwse meisjes en wellicht ook van jongens houdt vermoedelijk verband met
de huwelijksstrategie van de ouders. Het bracht hen in contact met jongeren van dezelfde leeftijd in een
grotere plaats. Elizabeth Adriana Nebbens uit Colijnsplaat, tot 1775 leerlinge van de Franse school in
Zierikzee, trouwde drie jaar later met de pensionaris-honorair Leendert de Groote uit die stad. Jacobus
Duncan, zoon van Cornelis Duncan, baljuw en burgemeester in Brouwershaven, was tot 1770 leerling van
de Latijnse school in Zierikzee. Vijf jaar later keerde hij als gepromoveerd jurist uit Leiden in Zierikzee
terug om twee jaar daarna te trouwen met Jacoba Cornelia Steenaart uit Hulst die eerder leerlinge was van
de Franse meisjesschool in Zierikzee. Zijn zus, Levina Duncan, tot 1773 eveneens leerlinge van de Franse
school in Zierikzee, trouwde daar in 1778 met kapitein ter zee Bonifacius Cau.112

Keuzemogelijkheden in het Latijnse onderwijs
Voor het volgen van de Latijnse school werd vaak voor de eigen woonplaats gekozen. De Middelburgse
Latijnse school telde onder zijn leerlingen ettelijke generaties van dezelfde families die er hun vorming
ontvingen, zoals Biscop, Van den Brande, Van Citters, Van Deinse en Duvelaer.113 Hetzelfde gold voor de
andere steden. De regenten waren moreel verplicht de instandhouding van de Latijnse school in hun stad
te bevorderen. Wie nauw gelieerd was aan de regenten of van hen afhankelijk was, maakte vaak dezelfde
keus. Van 27 van de 38 leerlingen van de Latijnse school in Zierikzee, die in de periode 1747-1798 naar de
academie promoveerden, is vast te stellen dat zij tot de elite van die stad behoorden.
Wie geen Latijnse school in zijn woonplaats had, stuurde zijn zoon vaak naar de dichtstbijzijnde. Toch
waren er veel meer mechanismen die de schoolkeuze beïnvloedden, vooral de kwaliteit van het onderwijs. Een heel andere reden had de kaarsenmaker Abraham Beeckman bij zijn keus. Deze Middelburger
stuurde in 1601 zijn zoons Isaac en Jacob naar de Latijnse schoolmeester in Arnemuiden, die een jaar later
met onder meer deze leerlingen naar Veere verhuisde. De opvattingen van vader Beeckman op religieus
gebied en de conflicten die hij op dit terrein had met de kerkenraad in Middelburg waren aanleiding om
te komen tot deze beslissing. Het conflict was ontstaan naar aanleiding van een preek van Hizenbach en
ging over de vraag wie onder het verbond mochten worden gerekend. Beeckman stelde zich op het exclusieve standpunt dat zij die trouw bleven aan de katholieke kerk daartoe niet gerekend konden worden.

110 ZA, Stad Veere, inv.nrs. 218-222, 224, 473. De leerlingen in Zierikzee werden achterhaald uit de lidmatenregisters. GA SchouwenDuiveland, Kerkenraad Hervormde gemeente te Zierikzee, inv.nrs. 32 en 40.
111 GA Schouwen-Duiveland, Verzameling J. van der Baan, nr. 15. Van der Baan en Van der Muelen, ‘Genealogie van de familie Keetlaer’, 194;
De Vos, De vroedschap van Zierikzee, 764.
112 De Vos, De vroedschap van Zierikzee, 714-716, 727-732.
113 Voegler, ‘De leerlingen van het Middelburgsch Gymnasium’, 3-4.
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Hizenbach verwoordde daarentegen het gangbare standpunt dat de uitverkorenen zelfs in de katholieke
kerk te vinden zouden kunnen zijn en dat kinderen van katholieke ouders de doop niet geweigerd kon
worden. Het was uitgerekend de predikant Johannes Hizenbach die de catechisatielessen verzorgde aan
de Latijnse school in Middelburg.114
De kwaliteit van het onderwijs en de financiële mogelijkheden van de ouders werden doorslaggevende
factoren bij de schoolkeuze. De stadsbesturen hechtten grote waarde aan hun eigen school en hielden dan
ook de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Aan het eind van de zeventiende eeuw functioneerde de
Latijnse school in Middelburg dermate slecht dat ‘velen werden gedegousteert haare kinderen aldaar te
doen leeren ende deselve daaromme elders comen te besteeden’. Het stadsbestuur en de curatoren namen
in 1697 maatregelen om het tij te keren.115 Als grootste Latijnse school in Zeeland had Middelburg de reputatie ervan hoog te houden en die moest op de eerste plaats liggen in een goede kwaliteit van het onderwijs. Ook andere steden namen maatregelen ter wille van de omvang van de schoolpopulatie. In Zierikzee
werd in 1781 het te betalen schoolgeld verlaagd van 24 naar 16 rijksdaalders vanwege het feit dat de hoogte
de burgerij ervan weerhield hun kinderen naar de Latijnse school te sturen.116
In het midden van de achttiende eeuw genoot de rector van de Latijnse school in Vlissingen, Johannes
Jacobus Wagenaar, grote faam. Hij wist tijdens zijn rectoraat in de periode 1744-1753 de school tot bloei te
brengen en met zo’n dertig leerlingen bereikte Wagenaar een hoogtepunt. Daarom werd er een tweede
docent aan verbonden in de persoon van zijn zoon Johannes Jacobus als conrector. Ook op de omgeving
kreeg de school aantrekkingskracht. Zo stuurde de predikant Willem te Water uit Axel zijn zoons Jona
Willem en Jacobus Cornelis naar de school in Vlissingen. Hoewel niet doorslaggevend was het gunstig
dat in deze periode twee docenten aan de school verbonden waren. Deze en die in Middelburg met drie
leerkrachten hadden wat dat betreft een voorsprong op de eenmansscholen in Zierikzee en Goes. Daarom
verzetten de curatoren van de Vlissingse school zich in 1774 tegen het besluit van het stadsbestuur de post
van conrector af te schaffen. Zij vreesden voor ‘een totaal verval’. De magistraat liet zich overtuigen en
stelde opnieuw een traktement beschikbaar voor een opvolger.117
Persoonlijke motieven konden een doorslaggevende rol spelen bij de keuze. De eerder genoemde Jacob
Beeckman werd rector in Veere en vanaf 1620 in Rotterdam. Hij kreeg heel wat Zeeuwse leerlingen. Onder
hen de broers Maximiliaan en Justus Teellinck, zoons van de predikant Willem Teellinck, die bekendheid
genoot als voorvechter van een nauwgezette levensheiliging. W.J. op ’t Hof, biograaf van Willem Teellinck,
wijst erop dat vader Teellinck niet koos voor de Latijnse school in Middelburg maar voor die van Beeckman in Rotterdam, niet alleen vanwege de kwaliteit van het onderwijs, maar ook vanwege het geestelijk
klimaat op deze school. Jacob en zijn broer Isaac, die assisteerde bij het onderwijs, konden als Teellincks
geestverwanten worden aangemerkt. Isaac Beeckman liet de leerlingen zondags de gehouden preek in het
Latijn herhalen vanaf een spreekgestoelte. Sommigen deden het daarna nog eens in het Grieks. Daarbij
moet worden aangetekend dat het waarschijnlijk is dat in ieder geval Maximiliaan al op de Latijnse school
in Veere zal hebben gezeten en dat hij is meegegaan met zijn rector naar Rotterdam. Toen Isaac Beeckman
later rector in Dordrecht werd – hij was daar werkzaam van 1627-1637 – plaatsten vele Zeeuwse ouders
hun zonen bij hem. Dat herhaalde zich in de jaren 1674-1680 tijdens het rectoraat van Petrus Surendonck,
eerder werkzaam in Goes, Den Haag en Middelburg.118
Het kwam meer voor dat leerlingen hun rector volgden als die elders een aanstelling kreeg. Toen in
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115
116
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Van Berkel, Isaac Beeckman, 15-23; De Waard, Journal tenu par Isaac Beeckman, IV-V, 8-9.
Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 366-367, 418.
GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 43 (30.10, 1.11.1781).
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2965 (7.5, 4.6.1774). De Mooij, Jona Willem te Water, 21-22.
Van Berkel, Isaac Beeckman, 63, 65, 90; Op ’t Hof, Willem Teellinck, 65-66; Schotel, ‘Twee Zeeuwsche rectoren te Dordrecht’, 215-216, 219;
De Waard, Journal tenu par Isaac Beeckman, XIV, XVII-XIX. Zie ook: Esseboom, Minerva Dordracena, 186.
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1610 Abraham van der Meer in Veere tot rector te Zierikzee werd benoemd, kwam een aantal leerlingen
met hem mee.119 Abraham Beeckman verwisselde in 1652 het rectoraat in Goes voor dat van Rotterdam.
Het had ingrijpende gevolgen voor Goes omdat Beeckman maar liefst dertig kostleerlingen meenam. Een
verbod daartoe was niet gebruikelijk. Het is dan ook een uitzondering dat het stadsbestuur van Dordrecht
in 1635 een verbod oplegde aan diezelfde Abraham, toen als derde docent aan de Latijnse school verbonden, om kostleerlingen mee te nemen naar Gorinchem waar hij benoemd was als rector.120
Naast kwaliteit werd ook gekozen voor plaatsing op een Latijnse school elders als voorbereiding op
weg naar zelfstandigheid. Het was een goede gelegenheid om de jongen kennis te laten maken met een
andere omgeving. Daarbij kwamen ook verder gelegen Latijnse scholen in aanmerking. Zo koos mr. Bonifacius de Jonge, raadpensionaris van Zeeland, voor Utrecht voor de studie van zijn gelijknamige zoon. Hij
was er in 1622 leerling en niet de enige Zeeuw op de Hieronymusschool. De keuze voor een Latijnse school
kon ook worden beïnvloed door de vervolgopleiding. Boudewijn de Witte uit Goes en Simon Schotte uit
Middelburg werden omstreeks 1590 geplaatst op de Latijnse school van Nicolaas Stochius in Leiden. Later
gingen ze studeren aan de academie in diezelfde stad. Vooral in de achttiende eeuw zijn diverse voorbeelden van Zeeuwse jongens die een Latijnse school buiten Zeeland volgden, zoals in Delft, Rotterdam,
IJsselstein, Doetinchem, ‘s-Hertogenbosch en Breda. Anderen bleven in Zeeland maar kozen voor een Latijnse school in een andere stad. Jacobus Verschoor uit Vlissingen, die later bekendheid kreeg vanwege zijn

mr. Bonifacius de Jonge (Rijksmuseum, Amsterdam).

Samuel Boeije (Stadhuismuseum, Zierikzee).

119 Onder hen waren Daniel de Costere, Theodorus Sael, Cornelius Beuckelaer, Justinus Arondeaux en vermoedelijk Justinus van Assche.
GA Schouwen-Duiveland, Kerkenraad Hervormde gemeente te Zierikzee, inv.nr. 30 (25.12.1610). Cameron, ‘Some students from the
Netherlands at the University of St. Andrews’, 56-60.
120 Van Berkel, Isaac Beeckman, 61, 138; Esseboom, Minerva Dordracena, 190.
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afwijkende denkbeelden die een carrière als predikant verhinderden, was tot 1665 leerling van de Latijnse
school in Zierikzee. Daarentegen werd Johan Schuurbeque Boeije door zijn vader Samuel Boeije, raad in
Zierikzee, in 1792 geplaatst op de Latijnse school in Vlissingen.121
Ouders in Staats-Vlaanderen kozen voor hun zonen vaak een Latijnse school in Zeeland. Wouter, de
zoon van Teunis van Doeveren, inspecteur-generaal van de zeewerken en burgemeester van Sas van Gent,
was tot 1747 leerling van de Latijnse school in Goes evenals Cornelis Hendrik Harinck, zoon van de predikant in Terneuzen. Benjamin Taats, predikant in IJzendijke, deed zijn zoon in de kost bij rector Adam
Camphuyzen in Zierikzee. In 1773 was deze leerling aldaar. Maar ook andere dan Zeeuwse scholen waren
in trek. In 1680 werd Matthias Bevers uit Hulst door zijn voogd en zwager, Jacob Wouters, schepen en
pensionaris van Tholen, in de Latijnse school te Dordrecht besteed bij rector Petrus Surendonck. Isaac
Benteijn bracht zijn zoon Johannis in 1785 naar de Latijnse school in Lingen. Deze school was indertijd
gesticht door stadhouder prins Willem III.122
Een deel van de leerlingen wisselde van school. Willem, de zoon van Adriaan Willem Simonsz., admiraal en baljuw van de Vierbannen van Duiveland, was kostleerling van de Latijnse school in zijn woonplaats Zierikzee. In 1602 verwisselde hij die school voor die te Middelburg waar hij bleef tot 1606 toen hij
naar Leiden ging. Joost van Laren (1586-1653), zoon van de gelijknamige predikant in Vlissingen, werd
door zijn vader niet naar de Latijnse school in zijn woonplaats gestuurd maar naar die in Middelburg
waarna hij naar gelijksoortige scholen in Noordwijk en Amsterdam werd gezonden. Hobius van der Vorm
uit Brouwershaven, die in 1639 op elfjarige leeftijd naar de Latijnse school in Zierikzee ging, vertrok na
drie jaar naar Vlissingen waar hij tweeënhalf jaar bleef tot hij ging studeren in Utrecht. Jacobus Fruytier
bezocht vanaf 1670 de Latijnse school in zijn geboortestad Middelburg en ging daarna naar de school in
Dordrecht.123
In de tweede helft van de achttiende eeuw lijkt dit wisselen minder te zijn voorgekomen. Voor de periode 1770-1794 geeft vergelijking tussen de lijsten van leerlingen van de Latijnse scholen in Middelburg
en Vlissingen slechts een beperkt aantal gevallen: vijf leerlingen gingen van Middelburg naar Vlissingen
en twee deden het omgekeerde.124 Jan Jacob Bogaard, zoon van mr. Vincent Ferdinand Bogaard, griffier
van het Vrije van Sluis, was eerst leerling van de Latijnse school in Wageningen en van 1755-1757 van die
te Middelburg. Naar de redenen van deze wisselingen valt slechts te gissen. Ze vallen, voor zover valt na
te gaan, in ieder geval niet samen met rectoraatswisselingen. Te denken valt aan persoonlijke redenen, de
wens tot verdere ontwikkeling of ontevredenheid over de vorderingen van het onderwijs. Wisselingen
konden ook verband houden met verhuizingen. Toen mr. Jacob Verheije met zijn gezin uit Zierikzee in
1683 verhuisde naar Middelburg in verband met zijn benoeming tot secretaris van de Staten van Zeeland
werd zijn zoon Cornelis leerling van de Latijnse school in hun nieuwe woonplaats.125
Ook doopsgezinde ouders stuurden hun kinderen naar de Latijnse scholen. Geleyn (later: Galenus)
Abrahamsz. (1622-1706), later een bekend voorganger in Amsterdam, was leerling van de Latijnse school
in zijn geboorteplaats Zierikzee. Gerard de Wind, doopsgezind voorganger en geneesheer in Middelburg,
plaatste vanaf 1720 zijn zes zoons op de Latijnse school in zijn woonplaats. In Vlissingen werd Herma121 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2930. GA Schouwen-Duiveland, Verzameling J. van der Baan, nr. 15. Maandelyke uittreksels, of
Boekzaal der geleerde waerelt, 1756 (365), 1757 (139), 1767 (239), 1770 (373-375, 377). Bloemendal, Spiegel van het dagelijks leven?, 1617; De Booy, Kweekhoven der wijsheid, 123; Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, I, 227-228, 433-434; Nauwelaerts, De oude Latijnse
school van Breda, 113; Smit, Arnoldus Buchelius Observationes, 204-205; Spoelder, Prijsboeken op de Latijnse school, 86, 88, 90, 92, 219-22;
Trouwborst, ‘Jacob Verschoor’, 15.
122 GA Schouwen-Duiveland, Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 1851, 3696; Verz. J. van der Baan, nr. 15. GA Hulst, Stad Hulst, nr. 3 (15.6.1681).
Bauwens en Poissonnier, Met een kus van liefde, 87-89; Lindeboom, Dutch Medical Biography, 460.
123 GA Schouwen-Duiveland, Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 83; Verzameling genealogieën (Van der Vorm). Koolen, Jacobus Fruytier, 9; Voegler,
‘De leerlingen van het Middelburgsch Gymnasium’, 23; Vrolikhert, Vlissingsche kerkhemel, 91
124 Namen van leerlingen van de Latijnse school te Vlissingen zijn opgenomen in: GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930. Deze opgave is
niet volledig.
125 Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt, 1757 (323-325); Voegler, ‘De leerlingen van het Middelburgsch Gymnasium’, 27, 37.
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nus Jaarsma, zoon van de doopsgezinde predikant
aldaar, omstreeks 1727 leerling van de Latijnse
school. Luthersen volgden, zoals in Middelburg
Johannes Godefridus Treitel in 1733, het zoontje
van de Lutherse predikant. Bij hem lag dat voor
de hand omdat zijn vader als preceptor aan deze
school was verbonden. Jacobus Salomon Levy was
in 1791 vermoedelijk de eerste Joodse leerling op de
Middelburgse school.126
Voor meisjes was de Latijnse school niet weggelegd. Hoewel formeel geen leerlinge van de school
heeft een Vlissingse via privaatlessen Latijn en
Grieks geleerd. Het was Jacoba Adriana, beter bekend als Coosje, Busken, die tweemaal per week,
op woensdag- en zaterdagmiddag, Latijn en Grieks
volgde bij de rector van de Latijnse school in Vlissingen, Didericus van Cruysselbergen. Ze was een
talentvolle leerlinge. De rector nam Coosje, toen
13½ jaar, in aanwezigheid van de curatoren een
examen af en een week later, op 7 juli 1773, werd
een speciale prijsuitreiking gehouden in de LatijnGalenus Abrahamsz. (GA Schouwen-Duiveland, Zierikzee, THA
se school. In het bijzijn van de curatoren, de rector
933).
en de conrector, alle leerlingen, haar vader, enkele
familieleden en kennissen uit zowel Vlissingen als
Middelburg kreeg ze een prijsboek: de Bibliotheca Belgica door Fokkens, gebonden in twee fraaie banden,
met het stadswapen versierd. Coosje bedankte met een gedicht in het Latijn. Diezelfde dag vond de publieke promotie plaats van de leerlingen in de Waalse kerk waar de rector bij het begin van de ceremonie
bekendheid gaf aan deze prijsuitreiking. De volgende dag ging de trotse vader, apotheker Conrad Rutger
Busken, de curatoren bedanken. Ook de rector werd bezocht en kreeg van vader Busken 20 Zeeuwse rijksdaalders. Van dit bijzondere feit werd melding gemaakt in de Boekzaal der geleerde waerelt en in de Nieuwe
Nederlandsche Jaerboeken. Vele mondelinge en in het Latijn gestelde schriftelijke gelukwensen volgden. De
plaatselijke predikant Godewardus Vrolikhert gaf Coosje een exemplaar van een Latijns werkje, geschreven door Anna Maria van Schurman, de eerste vrouwelijke studente in Utrecht. De bijzondere gebeurtenis
gaf alle aanleiding om haar koosnaam Coosje te veranderen in haar officiële naam: Jacoba. Met haar privaatlessen Latijn stopte ze in 1775. Jacoba’s vriendin Elisabeth Bekker, beter bekend als Betje Wolff, leerde
wat Latijn mee met haar broer Jan.127

In de kost
Plaatsing op een kostschool kon op twee manieren. In het geval van de hele kost kreeg de leerling naast
eten en drinken ook onderdak. Op die wijze vielen de leerlingen onder de zorgen van de onderwijsge-

126 Lambrechtsen van Ritthem, Hulde aan Jan Guepin, 6, 8; Meihuizen, Galenus Abrahamsz., 18-19 (Een door hem gewonnen prijsboek in 1639
in UvA, 0 65-1484); Nederlandsche Leeuw, 1981, kol. 198-206; Nuyens, ‘Paulus de Wind’, 47; Voegler, ‘De leerlingen van het Middelburgsch
Gymnasium’, 33-35, 41.
127 Jacoba Adriana Busken trouwde in 1789 met de Waalse predikant Samuel Theodore Huet. Zij waren de grootouders van de Waalse
predikant en letterkundige Conrad Busken Huet (1826-1886). GA Vlissingen, Aanwinst 1992/9, Dagboek Conrad Rutger Busken. Buijnsters,
Wolff en Deken, 21; Dyserinck, ‘Van en over Betje Wolff’, 150-151. Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt, 1773, 232.
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vende en diens echtgenote. Opneming in het gezin droeg bij aan hun vorming. Daardoor was de verantwoordelijkheid voor de schoolmeester of rector groot. Hij en zijn echtgenote namen de opvoeding van de
kostleerlingen voor hun rekening gedurende de periode dat deze bij hen onderdak hadden. Het kon ook
in de halve kost zijn waarbij de leerling alleen eten en drinken genoot. Voor die mogelijkheid kon worden
gekozen als de leerling thuis sliep of, in het geval zijn ouders elders woonden, bij familie of vrienden.128
Voor de leerlingen op de Franse jongensscholen, die in de hele kost waren, begon de dag in de achttiende eeuw met gezamenlijk eten. In de zomer om half acht, in de winter om acht uur. Ook ’s avonds
werd samen gegeten. Na het eten las de schoolmeester een hoofdstuk uit de Bijbel, afwisselend in het Nederlands en het Frans. De hele kostleerlingen moesten een uitzet meebrengen, bestaande uit een zilveren
lepel en vork, zes servetten, zes handdoeken, twee tinnen borden, een mes en een tinnen waterpot. Voor de
berging van hun kleren en ondergoed gaven de ouders een latafeltje mee. Wilden de ouders dat hun zoon
alleen zou slapen, dan moesten zij zorgen voor een ledikant, bed, kussens, dekens en lakens. Voor het verzorgen van hun pruiken kon de pruikmaker komen. Ook die kosten waren voor rekening van de ouders.
De leerlingen, die in de halve kost waren, bleven niet slapen, maar wel eten. Daarom moesten zij hetzelfde
bestek meebrengen met uitzondering van de handdoeken en de waterpot. Regende het hard dan mochten
andere leerlingen mee-eten tegen betaling van tien stuivers.129 Incidenteel schoven ook andere leerlingen
aan. Toen de ouders van Pieter Pous in Middelburg met diens zusje in 1790 een reisje naar Amsterdam
maakten, ging hij tijdelijk in de kost bij de Franse kostschoolhouder Henri Rabinel.130
Leerlingen van Franse scholen voor meisjes, die in de halve kost waren, brachten mee: een zilveren
lepel en vork, een mes, twee borden, zes servetten en zes theekopjes met schoteltjes. Zij, die in de hele
kost waren, moesten bovendien twee handdoeken, een tinnen waterpot en soms ook slaaplakens meenemen. Verlieten deze leerlingen de school dan bleven bij vertrek de meegebrachte spullen achter. De ouders
konden er ook voor kiezen deze zaken door de Franse schoolvrouw te laten verzorgen. In dat geval werd
er 15 gulden en 3 stuivers voor betaald. Leerlingen in de hele kost moesten ook een kabinet of een tafeltje
meebrengen en een bed met toebehoren, dat ze bij vertrek weer mee mochten nemen. Dit meubilair kon
ook worden gehuurd van de kostschoolhoud(st)er.131
Deze regels en voorwaarden, toegepast in de Franse jongensschool in Middelburg, de Franse school in
Vlissingen en de Franse meisjesschool in Goes, werden op vergelijkbare wijze toegepast in andere kostscholen. Ze waren te vinden in gedrukte prospectussen, die door de schoolmeesters en –vrouwen werden
rondgestuurd en gesteld in het Nederlands en Frans. Ook werd geadverteerd in kranten. Gebruik was dat
te doen zodra de benoeming of toelating van de schoolmeester of schoolvrouw had plaatsgevonden of aan
het eind van de zomer.132 Reclame was nodig omdat voldoende kostleerlingen van groot belang was terwijl
de concurrentie geducht kon zijn.
In de Latijnse scholen werden aan het eind van de zestiende eeuw predikanten belast met de leiding,
die tevens de ‘economie’, de zorg voor de kostleerlingen, voor hun rekening namen. In Zierikzee werd in
1596 Henricus Brandt tot ‘superintendent of opperrector’ benoemd. Hij moest de zes toekomstige studenten theologie, die gingen studeren met een beurs van de Staten, in de kost nemen. In 1607 werd in Middelburg Gillis Burs rector-economus, vooral omdat de conrector Justus Liraeus nog jong en ongehuwd was.
Liraeus verzorgde de lessen overdag en Burs en zijn vrouw zorgden voor de scholieren buiten de lesuren.

128
129
130
131
132

Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Eerste tijdvak’, 245.
Middelburg, Franse school voor jongens, 1764; Vlissingen, Franse school, 1793.
ZA, Familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inv.nr. 330.
GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 34 (14.11.1767).
Daniel du Sautoy te Veere adverteerde in ’s-Gravenhaegse Courant van 5 augustus 1728. Daniel Henri Jenoteau adverteerde direct na zijn
benoeming te Zierikzee in 1758 in de Middelburgsche Courant. www.kranten.kb.nl. Gedrukte prospectussen uit 1780 in: GA Vlissingen,
Stad Vlissingen, inv.nr. 2966. Een tarievenlijst van de Franse meisjesschool uit c. 1800 in: GA Schouwen-Duiveland, Handschriftenverzameling, inv.nr. 131.
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Bij deze constructie was het de bedoeling dat Burs
toezicht hield op het maken van het huiswerk door
de kostleerlingen en het geleerde met hen repeteerde. Burs wist echter te regelen dat Liraeus dat
deed waarvoor Burs hem een vergoeding gaf. Het
minerval deelden zij aanvankelijk samen. Twee
jaar later werd dat verhoogd met de bepaling dat
die verhoging alleen aan Lireaus ten goede kwam
die feitelijk als rector fungeerde. Dat veroorzaakte spanningen en om daaraan tegemoet te komen
werd Liraeus in 1613 tot rector benoemd. Maar vanwege het belangrijke financiële voordeel hield Burs
zijn functie aan, tot frustratie van de magistraat.
Het rectoraat was zonder de economie veel minder
aantrekkelijk, zo bleek na het vertrek van Liraeus
in 1630. Burs probeerde het rectoraat over te dragen
aan zijn schoonzoon, de predikant Gerson Panneel.
De magistraat ging daar niet op in. De kwestie loste
zich uiteindelijk op met het overlijden van Burs in
1634.133 De constructie van een predikant als rector
was geen succes en in Zierikzee was dat met Brandt
Gillis Burs (Rijksmuseum, Amsterdam).
evenmin het geval. De laatste was al in 1601 vervangen. Weliswaar werden later elders opnieuw predikanten tot rector benoemd, maar dat was in andere
omstandigheden. De aantallen leerlingen waren flink teruggelopen en het rectoraat leverde onvoldoende
inkomsten op waarom gekozen werd voor deze duobanen om de Latijnse school in stand te kunnen houden. Middelburg probeerde het nog een keer in 1683 door de plaatselijke predikant Paulus Hulsius tot
rector te benoemen. Ook dat was geen succes.
Net zoals op de Franse scholen was bij de Latijnse scholen de rector verantwoordelijk voor de intellectuele en zedelijke vorming van zijn kostleerlingen. In de praktijk was ook een nadrukkelijke rol weggelegd
voor diens echtgenote en het dienstpersoneel voor de dagelijkse verzorging. Was de rector ongehuwd, dan
moest hij zich kunnen verlaten op bijvoorbeeld een zuster die hem bijstond of een huishoudster. Toen
de nog ongetrouwde Jacob Beeckman in 1616 als rector in Veere werd benoemd, liet hij zich bijstaan door
Elizabeth Taesch, een weduwe die uit Zierikzee was meegekomen.134
De regels en gewoonten op de Latijnse scholen sloten aan bij die op de Franse. In Middelburg woonden de kostleerlingen in de tijd van rector Adriaan Kluit – in 1778 ging het om veertien – ’s morgens en
’s avonds de huisgodsdienst bij, die het eerbiedig bidden en het lezen uit de Bijbel inhield. Bovendien gaf
de rector ’s avonds tijdens het theedrinken een uur les. De rector hield ook buiten de schooluren toezicht
op zijn kostleerlingen. Op de Latijnse school in Veere mochten leerlingen het schoolpand alleen verlaten
als ze daarvoor toestemming hadden van hun ouders of voogden. Die moesten ook schriftelijk toestemming geven voor een tijdelijk verblijf elders.135
De religieuze vorming van kostleerlingen nam een belangrijke plaats in. De leerlingen op de Franse
133 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 103 (22, 29.11.1596, 6.10.1597, 8.5.1601). Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. TweedeVierde tijdvak’, 370-372, 374, 391-393.
134 ZA, Lidmatenregister Veere, 1610-1700.
135 Van Driel, ‘De waarde van het verleden’, 78; Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 463. Veere, Latijnse school, 1646.
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of Latijnse scholen gingen naar de catechisatie en al vroeg, in ieder geval vanaf het eerste kwart van de
zeventiende eeuw, deden ze belijdenis van hun geloof, vaak kort voordat ze de school verlieten. Het was
klaarblijkelijk onderdeel van de afronding van hun vorming.136 Zo deden 23 leerlingen van de Latijnse
school in Zierikzee in de periode 1747-1798 kort voor of kort na hun promotie naar de academie belijdenis.
De rest deed later belijdenis, hetzij in hun woonplaats of in de stad waar ze gingen studeren.137
Vooral voor zonen die voorbestemd waren om predikant te worden, kozen ouders er ook wel voor om
hun kinderen niet naar de Latijnse school te sturen maar in de kost te doen bij familieleden of bekenden die dominee waren. De Middelburgse koopman Daniël Fruytier en de predikantsdochter Dina
Burs deden hun zoon Daniël in 1709 in de kost bij
Jacobus Fruytier, predikant in Rotterdam, auteur
van twee pedagogische boeken en broer van Daniël senior. Daniël junior kreeg les van zijn oom en
andere Rotterdamse predikanten. Hij werd dominee in onder meer Vlissingen. Een ander voorbeeld
is Jacobus Leydecker, in 1656 geboren te Middelburg. Na het overlijden van zijn moeder werd hij
opgevoed bij een tante in Bergen op Zoom. Daarna
woonde hij in bij zijn oudere broer Melchior, predikant te Renesse. Die leerde hem zodanig Latijn dat
Jacobus in 1670 kon instromen in de vierde klas van
de Latijnse school in Middelburg, de school waar
Melchior zelf ook leerling was geweest. Jacobus
was daarna leerling aan de Illustre school in Middelburg en ging aansluitend theologie studeren in
Leiden. De al genoemde Jacobus Fruytier was zelf
ook inwonend geweest bij Melchior Leydecker.
Johannis Benteijn uit Groede werd in 1786-1788
klaargestoomd voor de studie aan de universiteit
door ds. Willem te Water in Axel.138
Melchior Leydecker (Rijksmuseum, Amsterdam).
Toch bleven de meeste ouders de Franse en Latijnse scholen prevaleren. Het Franse onderwijs,
vooral dat van meisjes, kreeg halverwege de achttiende eeuw steeds meer kritiek. Een van de woordvoerders was H.J. Krom, de winnaar van de prijsvraag
van het Zeeuws Genootschap. Hij vroeg zich af of de Franse scholen nog wel voldeden aan hun oogmerk.
Wat had het voor nut dat ‘jonge juffrouwen’ leerden zich op te schikken, te dansen en slecht Frans te spreken? Krom was eveneens kritisch over het feit dat er nauwelijks oog was voor de toekomstige taken van de
meisjes. Hij legde de schuld ook bij de meisjes zelf: ‘Terwyl verscheidene dezer Juffrouwen niet schynen
te begrypen, omdat haar nooit anders geleerd is, hoe bespottelyk zy zich juist door haaren optooi en houding aanstellen’. Het was beter hen ook met huishoudelijke taken te laten kennismaken. Van Hamelsveld

136 Ten tijde van Abraham van der Meer, rector in Zierikzee, deden belijdenis de leerlingen Johannes Rijckelem (3.7.1611), Tobias Praem
(8.7.1612), Johannes Stamperius (30.9.1612), Samuel Wallas (25.12.1612), Cornelis Slatius, Justinus van Assche en Gilles Govaertse
(7.4.1613). GA Schouwen-Duiveland, Kerkenraad Hervormde gemeente te Zierikzee, inv.nr. 30.
137 GA Schouwen-Duiveland, Kerkenraad Hervormde gemeente te Zierikzee, inv.nrs. 40 en 43; Waalse gemeente, inv.nr. 779, Lidmatenregister.
138 Bauwens en Poissonnier, Met een kus van liefde, 89; BLGNP, IV, 307; V, 185-186, 340-341; Koolen, Jacobus Fruytier, 55-56; Nagtglas,
Levensberichten van Zeeuwen, II, 62; Voegler, ‘De leerlingen van het Middelburgsch Gymnasium’, 4, 17 (1651a), 23 (1670).
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ging nog verder, bekritiseerde de kostscholen op zich en het feit dat ouders hun kinderen op jonge leeftijd
erheen stuurden.139 Niets wijst erop dat in Zeeland deze kritische kanttekeningen gevolgen hadden voor
de terugloop van het aantal leerlingen. Kroms pleidooi om in het lesprogramma ruimte in te bouwen voor
huishoudelijk werk vond nergens vertaling in wijzigingen van de lesstof.

De kosten van de kost
Aan de hand van twee voorbeelden is te illustreren welke kosten verbonden waren aan het uitbesteden.
Janneken en Catharina waren de twee dochters van Abraham Daniels, rentmeester van de geestelijke goederen, en Elisabeth Manmaker in Zierikzee. Hun vader was in 1587 overleden en hun moeder vier jaar eerder. Hun oom Adriaan Daniels was voogd. Janneken had linnen leren naaien. Catharina was begonnen om
Frans te leren bij Caerle van Wijnacker. De voogd en zijn zuster Neelken Daniels brachten de twee meisjes,
toen veertien en elf jaar oud, in april 1592 naar Middelburg. Zij kwamen daar in de kost bij de Franse
schoolmeester Fransois de Manui. De kosten waren 78 gulden voor een jaar, per kwartaal te betalen. Als
‘inkomstgeld’ werd aan de Franse schoolmeester twee gulden betaald en aan de ondermatres – zij nam de
meisjes onder haar hoede – drie gulden. De andere kinderen in de school kregen van de twee meisjes een
fooitje van in totaal 18 stuivers. Op school kregen ze naast les in Frans ook handwerken.140
In het tweede voorbeeld gaat het om Jacoba en Bartholemeus, kinderen van commies Johannes van
den Broeke uit Bruinisse. Zij werden in de kost gedaan bij schoolmeester Adriaen Verhoeff te Brouwershaven. Voor een jaar onderwijs in 1721/1722, met bijkomende kosten, werd een bedrag van bijna 280 gulden
betaald. Daarna gingen de twee naar de Franse schoolmeester Pieter Boeijer in Voorburg, die 400 gulden
per jaar in rekening bracht. In 1725 vertrokken beiden naar Brielle waar de toen tien- of elfjarige Bartholomeus in de kost ging bij schoolmeester Johan Verhel en Jacoba, twaalf jaar oud, bij de Franse kostschoolhoudster Catharina van der Wal. In 1726 verhuisde het tweetal naar Delft waar Bartholomeus in de kost
kwam bij de Franse schoolmeester Adrianus van der Does en Jacoba bij de echtgenote van een collega. Bartholomeus werd in Delft vervolgens leerling aan de Latijnse school. In 1731 keerde hij terug naar Schouwen-Duiveland om in de kost te gaan bij schoolmeester Matthijs Pauw in Zierikzee. Alleen voor de kost,
die 168 gulden per jaar bedroeg, want hij leerde daar voor notaris. Ook Jacoba keerde terug en verbleef
eveneens in Zierikzee tot zij in het huwelijk trad.141
De volgende tabel geeft bedragen weer die ouders per jaar kwijt waren als ze hun kinderen in de kost
deden. Het bedrag betrof de vergoeding van kost en inwoning, inclusief het schoolgeld. In het geval een
tweede bedrag is genoemd, betreft dat de halve kost. De bedragen zijn in guldens. In deze tabel is te zien
dat vanaf het midden van achttiende eeuw de kostgelden aanzienlijk hoger werden. Zulke bedragen waren alleen door rijken op te brengen. Bij de bepaling van de hoogte van de kostgelden werd gelet op die
in de omgeving zodat ze niet te veel uit de pas zouden lopen. De scholarchen in Vlissingen vonden in
1779 dat de in dat jaar benoemde Franse kostschoolhoudster voor meisjes als tarief moest uitgaan van 300
gulden voor de hele kost en 150 voor de halve kost. Minder mocht wel, maar meer zeker niet omdat op de
soortgelijke school in Zierikzee, die floreerde, 250 gulden voor de hele kost werd gevraagd. Uiteindelijk
kwam het tarief op 275 gulden voor de hele kost en 150 gulden voor de halve kost.142

139 Dekker, Uit de schaduw in ’t grote licht, 160; Krom, Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 166-187.
140 GA Schouwen-Duiveland, Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 333. De Vos, De vroedschap van Zierikzee, 254, geeft deze familie de achternaam
Herkesteijn.
141 GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nr. 4506 (31.7.1725), 4507 (5.4.1728, 18.6.1733, 14.9.1734), 4509 (2.8.1736, 8.6.1739).
142 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930 (9.11.1779, 5.1.1780).
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Tabel 17 – Tabel van kostgelden van Nederduitse, Franse en Latijnse scholen.143
Theodorus Kemp, Latijnse school, Zierikzee
Anthoine Lancel, Franse school, Zierikzee
Pieter de Punder, Latijnse school, Zierikzee
Adam van der Mandere, Franse school, Middelburg
Anthonie Biese, Latijnse school, Veere
Henri Lancel, Franse school, Zierikzee
Jean Fervaque, Franse en Nederduitse school, Zierikzee
Judith Colombel, Franse school, Middelburg
Cornelis Vogelaar, Franse school, Goes
Johannes Jacobus van Amerongen, Nederduitse school, Sirjansland
Johannes Steijger, Nederduitse school, Brouwershaven
Johannes Schoonheijt, Latijnse school, Zierikzee
Guillaume Dubiau, Franse school, Oostburg
Daniel de Neef, Nederduitse school, Middelburg
Jan Zoeter, Nederduitse school, Bruinisse
Geubel Cornelisse, Nederduitse school, Sint Annaland
Jean Theodore Bruijer, Franse school, Veere
Daniel du Sautoy, Franse school, Groede
Henri Rabinel, Franse school, Middelburg
Marie Formeij, Franse school, Goes
Theodorus van Kooten, Latijnse school, Middelburg
Judique le Compte, Franse school, Vlissingen
Johannes Jacobus Wagenaar, Latijnse school, Zierikzee
Pierre Antoine Geoffry, Franse school, Vlissingen
Pierre Busigny, Franse school, Vlissingen
Johan Daniel Muller, Franse en Nederduitse school, Domburg

1587
1591
1596
1597
1602
1626
1646
1659
1667
1670
1681
1683
1720
1725
1728
1729
1735
1761
1764
1767
1778
1779
1780
1784
1793
1802

60
78
96
120 en 12 voor wasgeld
100
108
126
120
120
100
108
200
105
120
110
84
180/100
168
330/180
200/80
350/200
275/150
300
200/120
250/125
200

Naast het bedrag voor kost en inwoning en het lesgeven kwamen er voor de ouders nog extra bedragen bij.
Schoolbenodigdheden, zoals boeken, papier en pennen, werden afzonderlijk in rekening gebracht. Bij het
aannemen van een leerling was het gebruik dat de leermeester een bedrag bedong voor zijn echtgenote.
Jean Fervaque, Frans schoolmeester in Zierikzee, kreeg 5 gulden voor zijn vrouw toen het zoontje van
Adriaen Claessen Hollander uit Oosterland in 1640 bij hem in de kost werd gedaan. Ook was het gewoonte
dat de schoolmeester van zijn leerling een gift kreeg ter gelegenheid van het nieuwe jaar. Thomas Janssen
Rabbe uit Oosterland, leerling van de Franse schoolmeester Henri Lancel in Zierikzee, gaf zijn meester
begin 1627 een munt ter waarde van 90 cent. Bij binnenkomst kregen de andere leerlingen een fooitje.
Willem, de zoon van Adriaan Willem Simonsz. uit Zierikzee, deelde in 1602, bij zijn entree in de Latijnse
school te Middelburg, munten uit met een totale waarde van 2 schellingen (60 cent). Ook rectoren kregen
bij het aannemen van leerlingen ‘inkomstgeld’. Die van de Latijnse school in Zierikzee incasseerde in 1661
van zijn nieuwe leerling Jacobus de Clercq 12 gulden. Ook was het gebruik dat ouders hun kinderen, die
in de kost waren, een extra bedragje gaven als het kermis was om zich daarmee te vermaken. Naast deze
kosten, die met de school verband hielden, moesten de ouders of voogden zich ook uitgaven getroosten
voor kleding en schoeisel.144

143 GA Schouwen-Duiveland, Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 83, 288, 296, 298, 306, 619, 847; RAZE (Bruinisse), inv.nr. 4508. GA Tholen, RAZE
(Sint Annaland), inv.nr. 5872II (16.8.1729). ZA, RAZE (Domburg), inv.nrs. 203 (9.1.1802); 218; RA Zeeuws-Vlaanderen (Oostburg), inv.nrs.
1820c (nr. 2) en 1820d (nr. 31). Van der Krogt, Advertenties voor kaarten, nr. 351 (De Neef ). De Waard, Journal tenu par Isaac Beeckman, I, V
(Veere, 1602). Zie ook bijlage 5.
144 GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nr. 4789.1 (Rekening boedel Jan Stoffelse Rabbe, 28.9.1628; Rekening boedel Adriaen Claessen
Hollander, 27.7.1645); Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 83, 288.
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Steun voor de schoolmeester bij straf
Voor wat betreft de gezagsverhoudingen en normen en waarden golden in de school dezelfde uitgangspunten als in het gezin, met dien verstande dat de schoolmeester of schoolvrouw met het gezag van de
ouders was bekleed. Ouders mochten van de onderwijsgevenden verwachten dat deze in hun geest zouden handelen. Omgekeerd mochten de laatste rekenen op de steun van de ouders bij de disciplinering
van de leerlingen om hen normen en waarden bij te brengen. Er was overeenstemming over het feit dat
schoolmeesters niet kwalijk behandeld mochten worden over de straf die zij hadden uitgedeeld aan de
kinderen. De bepaling in de zestiende-eeuwse rechtsregels van Goes was wellicht overbodig, maar liet aan
duidelijkheid voor de ouders niets te wensen over:
Item soe wie slaet, stoet, steeckt ofte enige quaede dreijgelycke wonden geeft den scoelmeester omme die correctie van
zynen kinderen by denselven scoelmeester gedaen, die zal verbueren drie pondt zwarten ende noch staen tot correctie
van bailluy, burghmeesters ende scepenen.145
De Middelburgse schoolmeester Johannes de Swaef klaagde over ouders die kritiek hadden op de schoolmeester omdat die hun kinderen strafte als dat nodig was. ‘Gewisselijck der ouders sonde is in desen groot,
ende sy zijn oorsake van het bederf haerder kinderen’. De Swaef houdt hen voor: ‘Lieve ouders! dit moet
ghebetert syn, ghy moet uwe kinderen onderwerpen de vermaninghe en de tucht haerder Schoolmeesters,
ende oock van andere eerlijcke lieden, want dat is goed beyde om haer het quaet uyt te roeijen, en het goed in
te planten’. De Zierikzeese predikant Godefridus Udemans was hetzelfde standpunt toegedaan en vond dat
leerlingen niet moesten klagen over hun meesters ‘dan in den uytersten noot’. Evenmin mochten zij zich
verzetten tegen de discipline op school. Jacobus Koelman stelde zich op het standpunt dat ouders moesten
toestaan dat hun kinderen door de schoolmeester of de schoolvrouw werden gestraft. Op het eind van de
achttiende eeuw was die zienswijze niet anders. Van Hamelsveld richtte zich tot de ouders: ‘Houd hun altijd
voor oogen, dat zij den meester eerbiedigen […] Neemt niet ligt klagten tegen hem van het kind aan’.146
De overheid steunde de schoolmeesters tegen kritiek van de ouders. In Vlissingen bijvoorbeeld was
vastgelegd dat de schoolmeester van de Armschool bij het opleggen van straf kon rekenen op steun van
de scholarchen en van de diaconie, die verantwoordelijk was voor deze school, tegen bedreigingen van
ouders of familie. Het ging niet om een hypothetische kwestie want er werd aan toegevoegd: ‘gelijk aan
hem [de schoolmeester] wel meermaal in sijn schooldienst is voorgekomen’. In het Zierikzeese schoolreglement van 1773 stond dat onderwijsgevenden zich niet mochten laten weerhouden om tucht uit te
oefenen vanwege ouders die het niet eens waren met de uitgedeelde straffen. Kwamen ouders klagen, dan
moesten die worden verwezen naar de scholarchen, die een oordeel zouden geven over de rechtmatigheid
van de klacht. In Brouwershaven mocht niemand in of buiten de school de meester lastig vallen op een
boete van zes gulden ten bate van de Armen. Wie klachten had over de schoolmeester, kon zich wenden tot
de president-burgemeester.147
Ook de kerkenraden in de dorpen steunden hun schoolmeesters bij klachten van ouders. In 1655 kwam
in Bruinisse de weduwe van Adriaen Claessen met haar broer klagen over de meester, die haar zoontje
kort voor zijn dood hard zou hebben gestraft. Schoolmeester Jan Marijnisse ontkende en verklaarde het
kind op die bewuste tijd niet te hebben geslagen. De kerkenraad vond dat de weduwe met die verklaring
tevreden moest zijn. Uiteindelijk wist de kerkenraad hen beiden te verzoenen. In 1668 hadden de schoolmeester van de Middelburgse Polder (Nieuwland), Francois Stafmaecker, en zijn vrouw veel last van een
145 GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 678 (2e kapittel, art. 8).
146 De Swaef, Geestelycke Queeckerye, 241, 253; Van Hamelsveld, De zedelyke toestand der Nederlandsche Natie, 40; Koelman, De pligten der
ouders, 94; Udemans, Practycke, dat is werckelijcke oeffeninge van de Christelijcke hooft-deughden, 238;
147 Vlissingen, Armschool, 1742; Zierikzee, 1773; Brouwershaven, 1752.
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aantal kinderen die hen steentjes en vuil nagooide op straat. Het was de cumulatie in een vervelende affaire waarbij over en weer beschuldigingen vielen over onder meer de vermeende diefstal van avondmaalswijn. De kerkenraad nam het op voor de schoolmeester en zijn vrouw en wist de ouders zo ver te brengen
dat ze hun leedwezen toonden over de houding van hun kinderen. In Sas van Gent besloot de kerkenraad
in 1782 om ouders, die de schoolmeester uitgescholden en kwalijk behandeld hadden, aan te zeggen zich
daarvoor in het vervolg te wachten met de bedreiging hen te zullen behandelen volgens de kerkorde. Met
klachten moesten zij zich wenden tot de magistraat of de kerkenraad.148
Ouders waren niet weerloos. Weliswaar werden zelden officiële klachten ingediend, maar des te meer
konden ouders zich langs officieuze weg laten horen. Het stadsbestuur in Goes kreeg in 1642 klachten
over de wijze waarop Johan Mispelblomme de armenkinderen en wezen in zijn school bestrafte. Het was
aanleiding hem daarover een reprimande te geven. In Hulst was de Franse schoolmeester Jacobus de Roy
aan de drank. Vanwege de dagelijkse klachten van de ouders besloot het stadsbestuur in 1703, toen een
ernstige waarschuwing niet had geholpen, De Roy te schorsen als schoolmeester. Nadat hij beterschap
had beloofd werd De Roy eind dat jaar weer in zijn functie hersteld. Maria Horskamp werd in 1787 in
Veere toegelaten als schoolvrouw. Haar schooltje bleef echter klein, in tegenstelling tot de andere twee. De
oorzaak daarvan lag in het bijzonder aan haar straffen, iets waarover ze in 1788 werd vermaand door de
scholarchen nadat er klachten waren binnengekomen. Die leidden er uiteindelijk toe dat haar bevoegdheid om les te geven het jaar daarop werd ingetrokken, een besluit dat ook werd genomen vanwege het
verwaarlozen van haar school.149
Stonden de burgerlijke en kerkelijke overheden aan de ene kant achter hun schoolmeesters, aan de
andere kant bleven ze objectief kritisch en niet alles werd getolereerd als het ging om het uitdelen van
straf. In 1665 kwam de magistraat van Axel ter ore dat schoolmeester Abraham Backerus in opdracht van
de kerkenraad in zijn school sinds kort een blok met een ketting had om daarmee de kinderen te kunnen
vastzetten. Backerus werd om nadere inlichtingen gevraagd. Hij vertelde dat het blok in opdracht van de
diakenen in zijn school was gebracht. Backerus kreeg opdracht om het blok terug te bezorgen bij degene
die het had gebracht. De meester wilde echter niet meewerken. Een van de diakenen had hem gezegd dat
de magistraat zich daarover tot hen moest wenden. De magistraat, die wilde tonen dat zij het hier voor het
zeggen had, gaf daarop de baljuw opdracht het blok naar het stadhuis te laten brengen en Backerus kreeg
een uitbrander over zijn houding.150
Wat noch de burgerlijke noch de kerkelijke autoriteiten konden voorkomen, was dat ouders hun kinderen van school namen als zij het oneens waren met de straffen van de schoolmeesters. Toen de Nederduitse schoolmeesters in Goes in 1741 klaagden over ouders die hun kinderen naar scholen in omliggende
dorpen stuurden, wezen zij erop dat zij daardoor belemmerd werden in de uitoefening van de tucht. De
meesters schreven dat dit nadelig werkte voor ‘de agting en eerbied dewelke onze discipels dienen ons
toe te draagen doordien dat wy de tugt en kastydinge in onze schoolen niet konnen verrigten zonder dagelijks in gevaar te staan van dezelve discipels te verliezen tot voordeel van de meesters der omleggende
dorpen’. Pas veel later, in 1768, kwam de magistraat hen tegemoet door in het schoolreglement van dat
jaar op te nemen dat de schoolmeesters en schoolvrouwen konden verwijzen naar de scholarchen bij ongehoorzame kinderen, die zich niet wilden onderwerpen, of in het geval van ouders, die door zwakte en
‘blinde liefde’ voor hun kinderen zich verzetten tegen de tucht.151

148 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Bruinisse, inv.nr. 2 (11.4, 30.9.1655). ZA, Hervormde gemeente te Nieuw- en Sint
Joosland, inv.nr. 1 (14.1, 28.3.1668); Hervormde gemeente te Sas van Gent, nr. 511 (13.12.1782).
149 GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 11 (18.11.1642). GA Hulst, Stad Hulst, nr. 4 (20.11, 7.12.1703). ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (23.1, 7.5,
5.12.1787, 13.6, 26.7, 17.10.1788, 23.3.1789).
150 GA Terneuzen, Stad Axel, nr. 685 (14 en 21.2.1665).
151 GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 28 (11.3.1741), 347. Goes, 1768 (hoofdstuk II, art. X).
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Ouders konden de schoolmeester in een kwaad daglicht stellen. Dana Cornelia van de Putte in Zierikzee hield haar dochtertje, leerlinge van schoolmeester Bartoldus Renou, in 1746 thuis. Ze beweerde
tegenover iedereen die het maar horen wilde dat Renou de rokken van haar dochtertje had opgelicht en
het kind overal had betast. Ze waarschuwde ook ouders van andere kinderen: ‘Laat gij u kinderen bij soo
een schelm schoolgaan, die mijn dogtertje dusdanig heeft behandelt?’ Renou, beducht dat deze roddels
hem schade zouden berokkenen, stuurde een notaris om haar aan de tand te voelen en te dreigen met
maatregelen.152
Maakte een ouder het te bont, dan kon de baljuw of schout ingrijpen. Op zaterdagavond 5 januari 1754
werd zeer hard geklopt op de deur van het huis van schoolmeester Jan Zoeter in Bruinisse. Toen de meester opendeed, stond daar Neeltje Wolphertse de Groot, de vrouw van Daniel Jumelet. Op luide toon vroeg
de moeder hoeveel schoolgeld zij nog schuldig was. Zoeter antwoordde dat niet goed te weten. Daarop
zei de vrouw: ‘Dan weet ik het wel. Daer ben je 3 stuijvers en je bent maer een schobbejac, een fleuk en een
vuijldert, dat je soo met de kinders handelt.’ Zoeter poetste haar naar buiten en sloot de deur, waarop ze
ten aanhoren van anderen haar scheldwoorden nog eens herhaalde. Mede omdat op meester Zoeter niets
was aan te merken, werd ze op aangeven van de baljuw door de schepenen veroordeeld tot een boete van
zes gulden en in de kosten van het proces.153
Schoolmeesters konden blijven rekenen op de
steun van de overheid als de straf billijk was. In Veere wilde de Franse schoolmeester Melchior Steury
in 1768 een van zijn leerlingen, de tienjarige Isaak
Jacobus van Iperen, straffen vanwege zijn streken
op straat. Steury werd daarin gesteund door de
scholarchen. Maar voordat hij de straf kon uitdelen, werd hij van school genomen door zijn vader,
de predikant Jozua van Iperen. De scholarchen
konden daar niets tegen doen, maar om de schoolmeester genoegdoening te geven, besloten zij de
school te bezoeken om Steury, in het bijzijn van de
leerlingen, te prijzen om zijn houding en hem de
verzekering te geven van hun steun. Ook besloten
ze de aan Isaak toegedachte prijs niet uit te reiken
maar aan een ander te geven. De andere schoolmeesters werd aangezegd Isaak niet in school te
nemen dan met voorkennis van scholarchen en na
‘gekastijdt te zyn wegens zyne begane stoutigheit’.
Dat vader Van Iperen later niet aan deze affaire herinnerd wilde worden, bleek in 1775. Toen werd hij
zelf scholarch en scriba. Nadat hij in het bezit was
Jozua van Iperen (Rijksmuseum, Amsterdam).
gekomen van het ‘Acteboek der scholarchen’ werd
in de eerste door hem bijgewoonde vergadering,
ongetwijfeld op zijn verzoek, besloten de passage in de notulen van 1768 ‘om redenen te doen rooieeren
en onleesbaar te maken’.154

152 GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nr. 4150 (nr. 200, 8.2.1746).
153 GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nr. 4461 (10.1.1754).
154 ZA, Stad Veere, inv.nr. 218 (brief van Scholarchen, 7.6.1768); Scholarchen Veere, Resoluties (5.7.1768, 15.8.1775).
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Waardering voor het onderwijs
Uit de zeldzame inkijkjes in de wijze waarop ouders het onderwijs hebben ervaren, blijkt een grote mate
van betrokkenheid, zoals na het overlijden van de schoolmeester van de Kleine Armschool in Middelburg, Robbert de Bruijn, in 1780. De ouders waren zo tevreden geweest over zijn onderwijs en zo bewogen
met zijn weduwe dat zij uit hoogachting voor de overledene ervoor zorgden dat ze een gift kreeg van
70 Zeeuwse rijksdaalders. Om anoniem te blijven gaven zij de gift aan de regenten van het Gasthuis, die
met de diakenen verantwoordelijk waren voor de Kleine Armschool. De regenten ontboden de weduwe en
overhandigden het bedrag. De landbouwer Isaac Benteijn uit Groede vond in 1784 de Franse schoolmeester Jacques Jenoteau in Goes – zijn zoon Johannis
ging bij hem op school – een ‘hups heer’ oftewel:
flink en degelijk, en leefde mee toen een kind van
het schoolmeestersechtpaar overleed.155
Even zeldzaam zijn berichten van leerlingen
over hun leermeesters. Jacob Cats, geboren in Brouwershaven en vanaf 1588 kostleerling in de Latijnse school in Zierikzee, was, toen hij terugblikte op
zijn leven, niet al te lovend over rector Theodorus
(Dirck) Kemp, die hij wispelturig en opschepperig
vond. Niettemin legde hij de basis voor Cats’ kennis van het Latijn, waarmee hij de bagage meekreeg
voor zijn universitaire studie die gevolgd werd
door een glansrijke carrière, eindigend als raadpensionaris van Holland en West-Friesland. Mede
dankzij de in Zierikzee gelegde basis werd Cats al
bij zijn leven de meest gedrukte en gelezen Nederlandse dichter in binnen- en buitenland. Lof werd
schoolmeesters niet onthouden. ‘Ik heb altijd veel
achting en liefde voor mijn onderwijzers gehad’,
schreef de in 1701 geboren Middelburger Pieter
Morilyon in zijn autobiografie. Adriaan van de
Jacob Cats (GA Schouwen-Duiveland, Zierikzee, THA 940).
Roestijne, geboren in 1712, dacht dankbaar terug
aan zijn ‘voortreffelijke meester Gillis Vertregt’ in
West-Souburg. Urbanus Bresijn uit Stavenisse, later als ziekentrooster werkzaam in Oost-Indië, begon in 1743 de brief aan zijn vroegere schoolmeester
met: ‘Hooggeëerden leermeester’.156
In de achttiende eeuw bedankten leerlingen bij het verlaten van de school hun schoolmeester met een
gedicht. Jacomijna van Wijnkelen in Grijpskerke schreef in 1755 een dergelijk gedicht om haar schoolmeester, Francois Rubbens, te bedanken en ‘om mijn eerwaarde meester te prisen’. Ook Hubrina Godefrooy deed dat toen ze in 1776 de school van Adrianus Visser in Ouwerkerk verliet. Ze dichtte: ‘Meester,
ik bedanken u voor u leeren, waar ik koomen, ik zal u eeren, en voor u goed onderwysen, zal ik u altoos
prysen.’ Marijnis Burger in Driewegen wenste in 1775 zijn schoolmeester toe: ‘dat gij van Godt gezegend
word’. De schoolmeesters versierden deze gedichten met fraaie krullen en tekeningen van vogels en die155 ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nr. 2 (14.71780). Bauwens en Poissonnier, Met een kus van liefde, 198-199.
156 GA Vlissingen, Hervormde gemeente te West-Souburg, inv.nr. 68. GA Tholen, Hervormde gemeente te Stavenisse, inv.nr. 49 (19.2.1743).
Cats, Gedachten op slapeloose nachten, 126; Porteman en Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen, 885; Post, Mij zal niets ontbreken,
19.
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ren, ook wel in rode in plaats van zwarte inkt. Als er geen datum was genoteerd, deden de schoolmeesters
dat.157
Elisabeth Bekker alias Betje Wolff keek op latere leeftijd met genoegen terug op haar contacten met
de Franse schoolmeester in haar geboortestad Vlissingen, Pierre Joly en diens echtgenote Esther Ducrocq
met wie haar ouders op goede voet stonden. De laatste gaf naai- en breiles. Elisabeth Bekker wist zich nog
goed te herinneren hoe ze als klein kind op schoot werd genomen door Esther Ducrocq. Ze zei tegen de
kleine Betje: ‘Kleintje, wanneer komt gij met uw susje Chrisje ook bij mij?’ Betje antwoordde: ‘Als ik zo
groot ben [als] mademoiselle’, waarbij ze wees op Esther Joly, dochter van het echtpaar. Later ging Betje
inderdaad op naai- en breiles bij deze docente. De Middelburger Frans Antoni Bosse (1775-1839), later rector van de Latijnse school in Leiden, schreef over zijn Franse leermeester Perrenoud dat deze ‘een zeer
goed onderwijzer’ was. Over rector Kist van de Latijnse school was hij negatief, in tegenstelling tot diens
opvolger Wenckebach.158
In hun afscheidsoraties spraken leerlingen van de Latijnse scholen lovende woorden in de richting van
hun docenten. Daar zal veel van gemeend zijn, maar even goed hoorden ze bij een goede omgangscultuur.
Echte waardering bleek uit de woorden die oud-leerlingen spraken. Met genoegen haalde de Middelburgse rector Reitz aan wat hij een halve eeuw later hoorde over de veelsoortige kennis in allerlei soorten van
wetenschap (‘variam ejus in omni scientiarum genere eruditionem’) van de vroegere preceptor Petrus Pettinius, later rector in Zierikzee. Ouders lieten hun waardering voor de inzet van de rector blijken zoals in
1770 toen curator Herman Evertsen na de promotieplechtigheid van zijn zoon Cornelis, leerling van de
Latijnse school in Middelburg, rector Adriaan Kluit een diner aanbood.159
De eerder genoemde Pieter Morylion en Adriaan van de Roestijne waren voorbeelden van vrome kinderen, die graag naar school gingen. De lessen die Pieter Morylion in Middelburg vanaf 1708 kreeg op de
school van meester Marinus Westdijk in Middelburg, maakten op hem een onuitwisbare indruk. De basis
voor zijn geloofsleven werd in die jaren gelegd. In die kinderjaren las hij veel in de Bijbel, zijn catechisatieboekjes en stichtelijke werken. De enige ontspanning die hij zich veroorloofde - hij was toen rond
de twaalf jaar oud - was het spelen op de klavecimbel, vooral psalmen. Met Adriaan van de Roestijne was
het niet anders. Hij kon, toen hij op school ging bij meester Abraham Schoe in Koudekerke, het gehele
vragenboek van ds. Knibbe uit zijn hoofd opzeggen. Bij zijn volgende schoolmeester, Gillis Vertregt in
West-Souburg, leerde hij het grote vragenboek van d’Outrein van buiten.160
Het godsdienstige karakter van het onderwijs miste zijn uitwerking niet op jongeren die daarvoor
ontvankelijk waren. Dat was in het bijzonder het geval als ook het gezinsleven gestempeld werd door
vroomheid. In de tweede helft van de zeventiende eeuw is sprake van een offensief tot reformatie van de
gezinsopvoeding en kerkelijke catechese. Hoe kinderen vroom konden leven, had de oud-predikant van
Sluis, Jacobus Koelman, uitgebreid behandeld in zijn Pligten der ouders, voor het eerst verschenen in 1679.
IJver, leergierigheid en leeslust gingen hand in hand bij vrome kinderen. Koelman somde tal van boeken
op die kinderen moesten lezen en waarin verteld werd over het leven en sterven van vrome mensen.161
Zulke vrome kinderen waren dankbare leerlingen voor hun schoolmeesters. Maar ze hadden het niet
altijd gemakkelijk op school omdat ze het risico liepen om het voorwerp van afgunst en spot te worden.
Cornelis Kerkhoven in Middelburg was in het laatste kwart van de zeventiende eeuw een intelligente leerling met een ontvankelijk gemoed voor het geloof. Op driejarige leeftijd kende hij het Onze Vader en ver157 GA Goes, Handschriftenverzameling, nr. 454 (Marijnis Burger). Particulier bezit (Hubrina Godefrooy). Van Schagen, ‘Correspondentie –
Frederiks’, 117 (Jacomijna van Wijnkelen).
158 Bergman, Levensschets van Frans Antoni Bosse, 2-4; Gallandat Huet, Van en over Betje Wolff geb. Bekker, 112-113.
159 Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 423, 447. Met dank aan dr. P.C. Hoek.
160 GA Vlissingen, Hervormde gemeente te West-Souburg, inv.nr. 68. Post, Mij zal niets ontbreken, 19-21, 231.
161 Koelman, De pligten der ouders, 159; Groenendijk en Van Lieburg, Voor edeler staat geschapen, 48, 68-70; Van Lieburg, Levens van vromen,
39.
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scheidene andere kleine gebeden uit zijn hoofd. Zijn moeder en oudere zus hadden hem die geleerd. Toen
hij vier jaar oud was, ging hij naar school. Hij was zeer leergierig en kon voor zijn vijfde verjaardag redelijk
lezen. Zijn goede prestaties wekten de afgunst op van zijn medeleerlingen die hem uitscholden en vuil
naar hem gooiden. Toen hij zes jaar was, kon hij zeer fraai schrijven. Hij verzuimde geen kerkdienst en
woonde alle catechisaties bij. Als hij uit de kerk kwam, las hij in zijn Bijbel of een godsdienstig boek. Op
zijn twaalfde muntte hij uit in kennis van de geloofsleer. Ook dat wekte afgunst. Toen Cornelis op een
keer uit de kerk kwam, werd hij aangevallen door een stel jongens waardoor hij een hoofdwond opliep.
Hij werd naar huis gedragen. Zijn ziekbed werd zijn sterfbed, niet nadat hij de helderste bewijzen had
gegeven dat hem een zalig lot in de hemel ten deel zou vallen. De publicatie van dit verhaal leverde nieuwe
leesstof voor kinderen. Het is een voorbeeld dat het tussen leerlingen onderling flink kon botsen, in dit
geval met een dramatische afloop. Een ander voorbeeld van een vermoedelijk uit de hand gelopen ruzie
is het geval van Pieter van Laren. Deze predikantszoon zat in de jaren tien van de zeventiende eeuw op
de Vlissingse Latijnse school. Door een medeleerling werd hem per ongeluk een oog uitgeslagen met een
pak papier. Met Pieter liep het goed af. Hij werd predikant in Nisse van 1620 tot zijn overlijden in 1638.162

6.4 Onderwijs van armenkinderen
In de steden
In de middeleeuwen was het gebruikelijk dat schoolmeesters kinderen van armen gratis les gaven. Tot
de Reformatie was het onderwijs aan armenkinderen vooral bedoeld om hen Latijn en zingen te leren om
ze daardoor in te kunnen zetten in het kerkkoor ter opluistering van de kerkelijke plechtigheden.163 Na
de Reformatie kreeg het een andere invulling. Onderwijs moest voor iedereen bereikbaar zijn, maar het
te betalen schoolgeld kon een hindernis zijn. Om die drempel weg te nemen, moesten de schoolmeesters
gratis les geven aan de kinderen van wie de ouders het schoolgeld niet konden betalen en die door het
armbestuur werden bedeeld. Gratis onderwijs moest er ook zijn voor ouderloze kinderen, die door de Armen werden onderhouden. De Synode van Dordrecht van 1618/1619 bevestigde nog eens de noodzaak voor
gratis onderwijs aan armenkinderen, die ‘van de weldaet der scholen’ niet mochten worden uitgesloten.164
Na de splitsing van de Grote school in een Latijnse en Nederduitse werd het armenonderwijs goeddeels gelegd bij de schoolmeesters van de laatste. Zij kregen door de stadsbesturen de plicht opgelegd
om armenkinderen of een aantal van hen gratis les te geven. Dat gold aanvankelijk ook voor de Franse
scholen. Zo werd in 1601 bij het aannemen van een nieuwe Franse schoolmeester door de magistraat van
Arnemuiden bepaald dat deze tenminste zes armenkinderen gratis Frans moest leren. In Vlissingen gold
in 1603 een dergelijke verplichting voor alle schoolmeesters wat er toen meer dan tien waren. Hoeveel
armenkinderen ieder kreeg, werd bepaald door de degenen die met de zorg voor de armen waren belast.165
Gratis les op de Latijnse scholen kwam al snel niet meer voor, ook al niet omdat deze categorie kinderen nog zelden dit onderwijs genoot. Een dergelijk zeldzaam geval betrof de Vlissingse wees Jan Teuwe,
die in 1594 in de kost werd gedaan in de Latijnse school. De kosten – 13 ponden Vlaams (78 gulden) voor
kost, inwoning en kleren – werden door de diaconie vergoed. Dat in 1684 werd bepaald dat de rector van
de Latijnse school in Veere armenkinderen om niet les moest geven, heeft waarschijnlijk niet geleid tot
het daadwerkelijk gebruik maken van die mogelijkheid. Wel werd van rectoren een tegemoetkomende
houding verwacht als de ouders van potentiële leerlingen het schoolgeld moeilijk konden opbrengen.
Daarom gaf de magistraat van Zierikzee in 1625 aan rector Abraham van der Meer te kennen dat hij ‘dis162
163
164
165

Groenendijk en Van Lieburg, Voor edeler staat geschapen, 111-115; Vrolikhert, Vlissingsche kerkhemel, 70.
Unger, Bronnen geschiedenis Middelburg, I, 508-510; Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Eerste tijdvak’, 229, 244, 247.
Donner en Van den Hoorn, Acta of Handelingen der Nationale Synode, 42.
ZA, Stad Arnemuiden, inv.nr. 15 (24.2.1601). GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 320 (nr. 279, 1603).
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cretie’ moest gebruiken ten aanzien van onvermogende leerlingen.166
Met de honorering van het onderwijs aan armenkinderen werd ambivalent omgegaan. Weliswaar bestond consensus over het feit dat het zonder vergoeding lesgeven niet redelijk was maar dat gold niet voor
de manier van het vergoeden en ook niet voor de hoogte ervan. De stadsschoolmeester in Veere kreeg vier
stuivers per kind. Zijn collega in Tholen kreeg daarentegen 4 ponden Vlaams (24 gulden) per jaar voor het
leren van ‘de kinderen van de aelmoesse levende’. In Zierikzee kreeg schoolmeester Joris Amoleus voor het
armenonderwijs een jaarlijkse toelage van 20 gulden en een last turf. Maar hun Goese collega kreeg niets
hoewel het onderwijs aan armenkinderen vanaf 1601 en aan wezen vanaf 1628 aan hem was opgedragen.
Hij kreeg geen vergoeding omdat hij uit de stedelijke kas een traktement kreeg.167
In Middelburg en Vlissingen werd een andere richting ingeslagen. In deze steden werden armscholen
gesticht waar kinderen van bedeelden en minvermogenden gratis onderwijs kregen. De Middelburgse
Kleine Armschool startte in 1564. In Vlissingen werd in 1713 een Armschool gesticht.
Borghers ende inwoonders cleyn van vermoghen
Wilt niet negligent wesen maer neerstich pooghen
Hier uwe kinderen om niet te laten leeren
Vraecht Diakens consent ende die ’t gasthuijs regeren
Welcke den fondateur tot opzienders heeft ghestelt
Deze loffweerdighe duecht groot zy elck een vermelt
Deze tekst was geschilderd op een bord, dat geplaatst was boven de deur van de ingang van de Kleine Armschool
te Middelburg. Op het bord was ook het wapen Van Grijpskerke te zien en de afbeelding van een school, met het
opschrift:
Heer Jacob Heindrikxsen van Grijpskercke, ambachtsheere in Grijpskercke, heeft dese schole doen
fonderen int jaer 1561.168
De ambivalentie in de honorering door de stadsbesturen van degenen die het armenonderwijs verzorgden, bleef in de overige vier Zeeuwse steden bestaan en kon onverwachts een heel andere richting uitgaan.
In Goes werd in 1689 Jan de Swart uit Breda aangetrokken als nieuwe stadsschoolmeester. Hij kreeg het
voormalige Armhuis aan de Beestenmarkt als onderkomen. De Swart voelde er echter niets voor om gratis
les te geven aan armenkinderen en wezen. Uiteindelijk werd in 1691 besloten om de stadsschool beschikbaar te stellen aan De Swarts collega Jacob van Merris. Als compensatie voor het gratis lesgeven aan de
armen- en weeskinderen hoefde hij geen huur te betalen. In Veere werd het onderwijs van armenkinderen
de taak van de schoolmeester in het weeshuis. Niet lang want ook in Veere werd later de stadsschoolmeester met het onderwijs belast, net zoals in Tholen. Ook de beide stadsschoolmeesters in Zierikzee verzorgden het armenonderwijs. De Armkamer in die stad verdeelde het aantal armenkinderen gelijkelijk over
hen. Het was gebruik dat de stad ook de kosten van boeken, papier, pennen en inkt voor zijn rekening
nam, die de schoolmeester mocht declareren.169
In Goes en Middelburg werden regelingen getroffen voor armenkinderen van de Waalse gemeente. In
166 GA Vlissingen, Mr. N.C. Lambrechtsen van Ritthem, inv.nr. 4895 (p. 603). ZA, Stad Veere, nr. 8 (11.3.1684). GA Schouwen-Duiveland, Stad
Zierikzee, nr. 1b (23.12.1625).
167 Veere, 1612; Tholen, 1624. GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 2 (5.1.1636).
168 De Stoppelaar, Catalogus der Oud- en Zeldzaamheden, 46. Het bord ging in 1940 verloren.
169 GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 19 (19.9.1691). GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 18 (27.2.1730); Kerkenraad Hervormde gemeente
te Zierikzee, inv.nr. 5 (6.4, 3.8.1730). ZA, Stad Veere, nr. 36 (31.1.1767); Scholarchen Veere, Resoluties (25.4.1776). Tholen, 1786; Veere,
Schoolmeester Weeshuis, 1646.
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1780 werd in Goes bepaald dat de Franse schoolmeester verplicht was om gratis les te geven aan de kinderen van ouders, die door de Waalse diaconie werden ondersteund. In dat geval zou de diaconie voor hen de
schoolboeken betalen. Maar het was een voorwaardelijke bepaling in het schoolreglement die alleen van
toepassing was als zulke kinderen er zouden zijn. Daaruit en uit het feit dat soortgelijke bepalingen elders
niet voorkomen, valt af te leiden dat de Franse scholen, in ieder geval in die periode, vermoedelijk geen
armenkinderen hadden. Het paste ook niet bij de status die deze scholen hadden. Daarom ging de Waalse
gemeente in Middelburg in 1754 over tot het benoemen van een schoolmeester voor hun armenkinderen.
In die stad was ook de enige voorziening voor Lutherse armenkinderen. De kerkenraad van die gemeente
bepaalde dat zij les kregen op hun eigen school. De diaconie betaalde de helft van het normale schoolgeld.
Ook werden de kosten van de leermiddelen vergoed.170
In de steden in Staats-Vlaanderen werd eveneens ambivalent omgegaan met het armenonderwijs. Zo
was in Sluis het armenonderwijs een kerkelijke aangelegenheid. De kerkenraad gaf uit de diaconale middelen vanaf 1653 een jaarlijkse toelage van 100 gulden aan een van de twee Nederduitse schoolmeesters.
De andere schoolmeester kreeg de schoolgelden vergoed. Later werden aan de twee Nederduitse en vanaf
1670 ook aan de Franse schoolmeester die gelden betaald. In de achttiende eeuw werden zelfs de schoolgelden van de schoolmatres voldaan. In de tweede helft van die eeuw waren bezuinigingen op de diaconale uitgaven noodzakelijk. Daarom werd in 1761 het armenonderwijs uitsluitend opgedragen aan de stadsschoolmeester voor 72 gulden per jaar, met vergoeding van de kosten voor papier, inkt en schoolboeken.
Dit werd in 1782 veranderd door de nieuw aangestelde weesvader met het onderwijs te belasten voor 42
gulden en een vergoeding van 18 gulden voor de schoolmiddelen waarmee een bedrag van ongeveer dertig
gulden werd bespaard.171
Ook in andere steden in Staats-Vlaanderen was geen sprake van eenduidigheid. In 1613 besloot het
stadsbestuur van Aardenburg om de schoolmeester voortaan 50 gulden per jaar te betalen uit de stadskas.
Voor dat bedrag moest hij voortaan de armenkinderen gratis onderwijs geven. Daarentegen was de Nederduitse stadsschoolmeester in Hulst verplicht dit gratis te doen. Later, vanaf 1744, kreeg ook hij een honorarium. Toen werd besloten dat hij naast de armenkinderen ook de kinderen van onvermogende militairen
elke dag een uur – van elf tot twaalf uur - les moest geven in lezen, schrijven, rekenen en in de gronden
van de gereformeerde godsdienst. Hij kreeg voortaan een jaarlijkse vergoeding van dertig gulden uit de
kas van de diaconie. In 1750 werd besloten dat hij per kind zou worden betaald: voor lezen, inclusief boeken, een schelling (dertig cent), en voor schrijven acht stuivers (veertig cent) inclusief papier. In 1753 werd
de vergoeding voor dit onderwijs en aan dat voor onvermogenden teruggebracht tot achttien gulden per
jaar. In Terneuzen kreeg de schoolmeester aanvankelijk het volle schoolgeld uitbetaald voor het lesgeven
aan armenkinderen tot de magistraat de diakenen opdracht gaf slechts de helft uit te betalen vanwege de
financiële situatie van de armenkas. In Sas van Gent was de 100 gulden, die de schoolmeester kreeg van de
stad voor huishuur, bedoeld als vergoeding voor het armenonderwijs. Later kreeg hij van de magistraat 50
gulden per jaar. De groei van het aantal armenkinderen leidde niet automatisch tot het navenant aanpassen van de honorering. De schoolmeester van Sas van Gent, Johan Willem Rosier, klaagde in 1731 over het
feit dat het aantal armkinderen ‘in eenige jaeren seer is vergroot’. Daarom verzocht hij om verhoging van
de vergoeding van 50 naar 100 gulden. Hij kreeg er slechts 25 gulden bij.172
Uit het voorgaande blijkt dat de wijze van honorering en de hoogte van de vergoeding sterk konden
verschillen. Maar ook dat het in Zeeland vooral de stedelijke besturen waren die het armenonderwijs fi-

170 Goes, Franse school, 1780. De Hooge, Sprekende folianten, 36, 47.
171 ZA, Hervormde gemeente te Sluis, inv.nrs. 3 (25, 29.6.1653), 12 (16.8.1761), 14 (16.5.1782), 45-47.
172 GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 2 (8.7.1613). GA Hulst, Stad Hulst, nrs. 3 (14.7.1682), 8 (4.8.1744); Hervormde gemeente te Hulst, nr.
10 (6.6.1744, 15.3.1750, 13.1.1753). GA Terneuzen, Stad Terneuzen, inv.nr. 16 (2.5.1707); Stad Sas van Gent, inv.nr. 130. ZA, Hervormde
gemeente te Sas van Gent, Acta, 1644-1650 (8.1.1650). Caland, Hervormde gemeente Sas van Gent, 70.
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nancierden. In Staats-Vlaanderen daarentegen kwamen de vergoedingen meestal uit kerkelijke kassen.
Misschien moet het verschil worden verklaard uit de tradities in de beide gewesten. In Zeeland werden
armbesturen vaak gevormd door armmeesters, aangesteld door de stedelijke overheid, en aangevuld met
diakenen. De situatie in Staats-Vlaanderen had als nadeel – zie de voorbeelden uit Sluis, Hulst en Terneuzen – dat het honorarium werd aangepast als de beschikbare middelen een hoger bedrag niet toelieten.
Hiervan waren de schoolmeesters de dupe. De kerkelijke inbreng in Staats-Vlaanderen vertaalde zich in
het benadrukken van het gereformeerd onderwijs. De aanleiding voor het besluit in Hulst in 1744 om
financiële steun te geven voor onderwijs aan kinderen van onvermogende militairen was het kind van de
rooms-katholieke korporaal Arnoldus Couwenberg en een gereformeerde moeder. Hij bleek bereid te zijn
om zijn kinderen in de gereformeerde leer onderwijs te laten geven.

Op het platteland
Ook op de dorpen was gratis onderwijs aan armenkinderen gebruikelijk. Er wordt bijvoorbeeld melding
van gemaakt in 1583 in Serooskerke (Walcheren), in 1588 in Aagtekerke, in 1589 in Domburg en in 1597 in
Nieuwerkerk.173 In het oudste schoolreglement van het Zeeuwse platteland, dat van Grijpskerke uit 1612,
was vastgelegd dat de schoolmeester de armenkinderen ‘voor niet’ moest lesgeven en dat ‘geerne ende
getrouwelijck sonder eenigh verwijt’. In die toevoeging klinkt al iets door van het bezwaar van de schoolmeesters.
Het zonder enige tegemoetkoming lesgeven aan armenkinderen stuitte meer en meer op bezwaren, in
het bijzonder als het ging om grote aantallen. Tot in het begin van de zeventiende eeuw werd het traktement uit de geestelijke goederen onder meer beschouwd als compensatie voor het armenonderwijs. Christoffel Hagenboucher in Brouwershaven had er in 1594 schoon genoeg van om de armenkinderen gratis
les te geven. Hij wilde van de diaconie schoolgeld ontvangen. De kerkenraad wees hem erop dat de gage
uit de geestelijke goederen mede hiervoor bedoeld was en dat hij daarom geen vergoeding kreeg. Ook in
Staats-Vlaanderen werd deze redenering toegepast. De kerkenraad van IJzendijke trok in 1607 de toelage
uit de diaconiekas voor schoolmeester Pieter de Leeuw in. De reden was dat hem een traktement was toegekend door de Raad van State.174
Steeds meer brak het inzicht door dat de schoolmeester voor het geven van les aan de armenkinderen
gecompenseerd moest worden. Het traktement uit de geestelijke goederen was vooral bedoeld voor de
werkzaamheden als voorzanger en voorlezer en had niets van doen met het armenonderwijs. De schoolmeester van Ritthem kreeg in 1623 de plicht opgelegd om de armenkinderen gratis les te geven. Toen hij
een half jaar later om een vergoeding verzocht, werd hem die door de kerkenraad toegekend. Hij kreeg
24 gulden. Dit bedrag was tevens bedoeld voor zijn werk aan het uurwerk. Later, vanaf 1666, werd het
bedrag voor het lesgeven bepaald op 12 gulden. Ook elders in Zeeland werd in de meeste gevallen een
toelage aan de schoolmeester toegekend. Bijvoorbeeld in Bruinisse in 1658 waar de schoolmeester onder
meer het argument gebruikte dat zijn taak was verzwaard doordat er veel meer armenkinderen waren dan
voorheen.175
Op het platteland van Staats-Vlaanderen is sprake van een identieke ontwikkeling, zij het dat daar het
toekennen van vergoedingen later op gang kwam. In Zuidzande bijvoorbeeld, kreeg de schoolmeester
met ingang van 1667 de kosten op declaratiebasis vergoed. Breskens volgde in 1669. Voor de armenkinderen, die de diakenen naar de schoolmeester stuurden, kreeg deze 27 gulden per jaar uit de diaconiekas. In

173 ZA, Rekenkamer B, inv.nr. 24352 (1583); 24582 (1588), 24592 (1589), 27312 (1597).
174 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Brouwershaven, inv.nr. 1 (15.5.1594). ZA, Hervormde gemeente te IJzendijke, inv.nr. 1
(7.11.1607).
175 GA Vlissingen, Hervormde gemeente te Ritthem, inv.nrs. 1 (21.6.1623, 21.1, 24.3.1624), 2 (4.4.1666). ZA, Heerlijkheid Bruinisse, inv.nr. 90
(14.6.1658).
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1683 kreeg schoolmeester Pieter Wijnandt in Oostburg een eenmalig bedrag van 24 gulden als tegemoetkoming voor het onderwijs aan de armenkinderen en de levering van boeken, pennen, inkt en papier. Bij
de aanstelling van zijn opvolger, Daniel van Nieukercken, in 1707 werd bepaald dat hij de armenkinderen
voor de helft van het schoolgeld zou lesgeven.176
De jaarlijkse vergoedingen varieerden van drie gulden in Elkerzee en Nisse tot vijftig gulden in Poortvliet, ongeacht het aantal. Slechts zelden bleef de vergoeding op dezelfde hoogte.177 De schoolmeesters
kregen het jaarlijkse bedrag vaak van het armbestuur of van de diaconie. In Heinkenszand kreeg de
schoolmeester uit de diaconiekas een bedrag van 24 gulden. In Wemeldinge kreeg de schoolmeester 6
gulden van de armmeesters. In Dreischor kreeg de schoolmeester zowel een bedrag van de diaconie als van
het armbestuur, in beide gevallen 24 gulden. Zelden werden de vergoedingen betaald door de overheid.
In Scherpenisse was dat wel het geval; de schoolmeester kreeg zijn toelage uit de dorpskas, die later werd
aangevuld met een bedrag voor een kwart last turf.178
Financiële begunstiging door de ambachtsheren van het armenonderwijs was zeldzaam. In ’s-Heer
Abtskerke kreeg de schoolmeester een toelage van de ambachtsheren. Cornelia van der Graeff, echtgenote
van Johan Pieter van den Brande, ambachtsheer van Kleverskerke, legateerde in 1690 een obligatie van
600 gulden aan het dorp om daarmee de kosten van het onderwijs aan armenkinderen te dekken. Van
den Brande noteerde dat zij altijd het vrome oogmerk had gehad ‘dat de jonge jeugt aldaer soude werden
onderwesen in lesen en schrijven om daermede te connen vorderen haren weg tot zaligheijdt door ’t lesen
van Godts heilig woort’.179
Daar waar een toelage werd gegeven, kon de verslechtering van de financiële situatie aanleiding zijn
om de vergoeding aan te passen of te staken. In Scherpenisse werd in de jaren twintig van de zeventiende
eeuw de jaarlijkse vergoeding van dertig gulden voor de schoolmeester vanwege de sterk gestegen lasten
veranderd in een vergoeding per maand die in totaal lager uitviel. De schoolmeester van ’s-Gravenpolder
kreeg in de zeventiende eeuw van het armbestuur een vergoeding van achttien gulden per jaar. Maar in
het schoolreglement van 1740 werd bepaald dat hij het onderwijs gratis moest geven. Vanaf 1788 kreeg hij
opnieuw voor het lesgeven betaald, maar nu op declaratiebasis waarvan het bedrag beneden dat van de
zeventiende eeuw bleef.180
Naast een vaste vergoeding uit de diaconie- of de armenkas kon ook vergoeding plaatsvinden door het
declareren van het schoolgeld en de geleverde schoolbenodigdheden, inclusief de verbruikte kaarsen.181
Een vergoeding op declaratiebasis lag voor de hand als het aantal armenleerlingen klein was. In IJzendijke
besloot de kerkenraad in 1752 om niet langer de jaarlijkse vergoeding van 24 gulden te geven. Vanwege het
geringe aantal armenkinderen en de slechte staat van de diaconiekas mocht de schoolmeester voortaan
niet meer in rekening brengen dan het schoolgeld voor elk kind en de onkosten. In Zaamslag daarentegen
vond het omgekeerde plaats. Daar kreeg de schoolmeester vanaf 1731 niet langer een bedrag per leerling
maar een vast bedrag van 18 gulden wat in zijn nadeel was.182
Vergoeding op declaratiebasis vond plaats als het ging om armenkinderen die elders naar school gingen omdat zij waren uitbesteed, vaak bij familie. Op die wijze kwam bijvoorbeeld Dingenis Block uit
’s-Gravenpolder in Middelburg terecht waar hij in 1667 in de kost was bij Cornelis de visdrager en op
176 ZA, Hervormde gemeente te Breskens, inv.nr. 1 (30.4.1669); Hervormde gemeente te Oostburg, inv.nrs. 1 (31.7.1683), 2 (7.5.1707);
Hervormde gemeente te Zuidzande, inv.nr. 21.
177 NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nrs. 294 (8.4.1799), 297 (12.5.1799). GA Borsele, Hervormde gemeente te Nisse, inv.nr. 2
(23.4.1713). Kousemaker, Instructie voor schoolmeesters, 359.
178 Dreischor, 1749; Heinkenszand, 1758; Scherpenisse, 1787; Wemeldinge, 1751. GA Tholen, Gemeente Scherpenisse, inv.nr. 1a (31.12.1757).
179 ZA, Hervormde gemeente te Kleverskerke, inv.nr. 115. De Bert, ‘Het schooltje van Kleverskerke’, 118; De Ruiter, ’s-Heer Abtskerke, 47.
180 GA Tholen, Gemeente Scherpenisse, inv.nr. 1 (11.12.1631). GA Borsele, Gemeente ’s-Gravenpolder, inv.nrs. 1409, 1412.
181 Bijvoorbeeld in Borssele, Colijnsplaat, Grijpskerke, ’s-Heer Arendskerke, Kleverskerke, Nieuwerkerk, Oudelande, Ovezande, Schoondijke,
Sint Anna ter Muiden, Sint Laurens, Sint Philipsland en Zoutelande.
182 ZA, Hervormde gemeente te IJzendijke, inv.nr. 7 (7.8.1752). Van der Baan, Zaamslag, 381-382.
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school zat bij meester Joos van Nussele. Ook in Staats-Vlaanderen konden elders bestede armenkinderen
onderwijs volgen op kosten van de diaconie of het armbestuur. Zo betaalde de diaconie te Groede in 17341736 bedragen uit voor schoolgeld en boeken aan de schoolmeesters te Breskens en Nieuwvliet. Ook kwam
het voor dat armenkinderen of wezen bij schoolmeesters werden besteed. Het armenkind Willem Adriaanse uit Koudekerke werd in 1745 uitbesteed bij de schoolmeester in Vrouwenpolder. De Franse schoolmeester Jacques Guequierre in Oostburg had in 1753 een wees uit Aardenburg in de kost. Uiteraard kwam
het ook voor dat schoolmeesters armenkinderen uit de eigen plaats in de kost namen. Maijken Mortiers in
Sint Anna ter Muiden werd in 1663 besteed bij de schoolmeester Wilhem van Welle. Schoolmeester Cornelis Jobsen te Zuidzande nam in 1679 Pieternelle Guldens in huis.183
Om de diaconie- of armenkas te ontzien werd er ook wel voor gekozen dat de schoolmeester een gereduceerd tarief moest hanteren voor het declareren van het schoolgeld. In Meliskerke, Oostburg, Colijnsplaat, Wissenkerke en Zoutelande mochten de schoolmeesters niet meer dan de helft in rekening brengen.
In Gapinge en Westkapelle kregen de schoolmeesters tweederde van het schoolgeld. Zeldzaam was dat het
aantal armenkinderen dat gratis les moest krijgen, was gelimiteerd. Dat was het geval in Nisse, waar in
1629 het aantal op twaalf was bepaald, en in Axel, waar de schoolmeester zes kinderen kosteloos les moest
geven. Waren er meer armenkinderen dan kregen zij een vergoeding.184
Niettemin bleven er Zeeuwse dorpen waar de schoolmeester geen vergoeding kreeg. In schoolreglementen of op andere wijze was vastgelegd dat hij ‘voor niet’ de armenkinderen les moest geven. De geringe financiële middelen van de armen of de diaconie kon het onmogelijk maken een dergelijke vergoeding
toe te kennen. In het kader van de onderwijsenquête gaven diverse Zeeuwse gemeentebesturen in 1799 op
dat hun schoolmeester geen toelage kreeg. Daaruit wordt ook duidelijk dat het merendeel van de schoolmeesters wel een vergoeding kreeg. Slechts een schoolmeester kreeg opzettelijk geen toelage en dat betrof
de schoolmeester van Sint Maartensdijk. Hij kreeg geen honorarium omdat zijn traktement al de salarissen van zijn collega’s in andere steden en plaatsen overtrof. Kreeg de schoolmeester geen vergoeding
voor het lesgeven, dan mocht hij vaak wel de kosten van de leermiddelen declareren. Dat bepaald was dat
de schoolmeester gratis onderwijs moest geven, moet niet leiden tot verkeerde conclusies. In sommige
gevallen werden ze op andere wijze gecompenseerd. Zo kregen de schoolmeesters van ’s-Gravenpolder en
Biezelinge een afzonderlijke vergoeding als koster omdat de kerkelijke kas dit beter kon lijden.185
Over de aantallen armenkinderen op de dorpsscholen zijn de gegevens schaars. Gabriel Pauwels,
schoolmeester van Domburg in de periode 1583-1591, had meestal twaalf tot vijftien armenkinderen, soms
meer. De schoolmeester van ’s-Gravenpolder gaf vanaf 1788 aan drie tot vijf armenkinderen les. Dat aantal
was in 1801 opgelopen tot tien. Zeven leerden lezen, twee leerden lezen en schrijven en een leerde alleen
schrijven. Kort daarvoor, in 1799, ging het in dit dorp om zes of zeven armenkinderen op een gemiddeld
aantal leerlingen van 45. In Sint Maartensdijk behoorde ongeveer een kwart van de leerlingen tot de armen, dat wil zeggen ruim dertig in de winter en negen à tien in de zomer.186

183 GA Borsele, Gemeente ’s-Gravenpolder, inv.nr. 1409 (1665-1666). ZA, Hervormde gemeente te Groede, inv.nr. 36a; Hervormde gemeente
te Koudekerke, inv.nr. 2 (12.1.1745). Hervormde gemeente te Sint Anna ter Muiden, inv.nr. 30 (rekening 1662/1663); Hervormde gemeente
te Zuidzande, inv.nr. 21 (Rekening, 1679/1680). GA Sluis, Stad Oostburg, inv.nr. 6 (28.5.1773).
184 Colijnsplaat, 1770; Wissenkerke, 1784. ZA, Hervormde gemeente te Gapinge, inv.nr. 2 (5.11.1671); Hervormde gemeente te Oostburg, inv.
nrs. 1 (9.12.1674), 2 (7.5.1707); Hervormde gemeente te Westkapelle, inv.nr. 2 (15.10.1770). NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nrs.
292 (Zoutelande, 16.3.1799), 293 (Meliskerke, 3.4.1799). GA Borsele, Hervormde gemeente te Nisse, inv.nrs. 1 (8.7.1629). GA Terneuzen,
Hervormde gemeente te Axel, inv.nr. 1 (21.1.1668).
185 Biezelinge, 1748; Ellemeet, [1782]; ’s-Gravenpolder, 1740; Heinkenszand, 1758; Wemeldinge, 1751. NA, Ministerie van Binnenlandse
Zaken, inv.nr. 295 (Brief Stad Sint Maartensdijk, 2.4.1799). ZA, Hervormde gemeente te Sas van Gent, nr. 517 (Acta Philippine, 27.6.1724).
GA Borsele, Gemeente ’s-Heerenhoek, inv.nr. 1229. GA Tholen, Gemeente Oud-Vossemeer, inv.nr. 646.
186 ZA, Rekenkamer B, inv.nr. 24612 (Domburg). GA Borsele, Gemeente ’s-Gravenpolder, inv.nrs. 1412, 1467. NA, Ministerie van Binnenlandse
Zaken, inv.nr. 298 (Brief Gemeente ’s-Gravenpolder, 24.5.1799). Zuurdeeg, Sint Maartensdijk, 42.
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In de praktijk
De naar verhouding geringe of ontbrekende vergoeding hield het gevaar in dat de armenkinderen werden achtergesteld ten opzichte van andere leerlingen. Om die neiging te onderdrukken werd in schoolreglementen vastgelegd dat de schoolmeester de armenkinderen op dezelfde wijze onderwijs moest geven
en van boeken, pennen en inkt voorzien als de andere leerlingen. Aanvullend werd ook wel bepaald dat
armenkinderen niet alleen lezen en schrijven maar ook les moesten krijgen in cijferen en rekenen. Ten
overvloede werd eraan toegevoegd, zoals in Noordwelle, dat de schoolmeester ‘alle neutraliteit zal dienen
in agt te nemen ten einde bij sommige geen jalousie of moedeloosheid geboren werde’. Van klachten over
achterstelling wordt niet gerept, zodat dergelijke regels naar behoren gefunctioneerd zullen hebben. In
Aardenburg, Goes en Zierikzee is sprake van het apart zitten van armenkinderen. De reden was een praktische. Op die wijze konden ze gemakkelijk worden herkend door de visitatoren.187
Of armenkinderen daadwerkelijk naar school gingen, vergde nauwlettende controle door de diaconie
of het armbestuur. De hulp van de schoolmeester was daarvoor onontbeerlijk. In Middelburg moest de
schoolmeester van de Kleine Armschool een register van zijn leerlingen bijhouden. Hij had opdracht om
bij herhaalde absentie daarvan kennis te geven aan de diakenen. Ook moest hij elke maand zowel aan de
preses van het gasthuisbestuur als aan de preses van de diaconie een lijst van de leerlingen overleggen. In
Vlissingen werd door de diaconie in 1765 besloten om voor de controle in de Armschool een lijst op te stellen van alle kinderen van gealimenteerden. In de Kleine kinderschool in de Oude Kerkstraat in Middelburg moest de matres een register bijhouden waarin ze de namen en leeftijden, de namen van de ouders
en hun adres moest noteren.188
In Zierikzee zorgde de adjunct-boekhouder van de Armkamer dat de beide stadsschoolmeesters een
lijst kregen van de leerlingen, hun leeftijd, de straat waar ze woonden en de namen van de ouders. Die
lijst werd opgeplakt en opgehangen in het schoollokaal om elke dag hun aanwezigheid te kunnen controleren. Bovendien kwam elke week de adjunct-boekhouder langs om te informeren naar de absentie.
Tweemaal per jaar maakten de schoolmeesters een lijst van de armenleerlingen, met daarop aangetekend
de gemaakte vorderingen en eventuele klachten ten aanzien van hun gedrag of anderszins.189
Ouders, die werden bedeeld, waren verplicht om hun kinderen naar school te sturen op straffe van het
inhouden van hun alimentatie.190 In Brouwershaven besloot de kerkenraad in 1782 dat de schoolmeester iedere zaterdag de namen van de armenkinderen moest opgeven aan de administrerende diaken. Als
bleek dat de absentie aan de ouders lag, werd de daarop volgende week de bedeling in geld gestaakt. Een
andere mogelijkheid – de kerkenraad van Sluis koos daarvoor in 1686 – was dat de diakenen periodiek,
in dit geval om de twee weken, de scholen bezochten om te controleren of de armenkinderen naar school
kwamen. Daar werd in 1775 besloten om, al naar gelang de mate van schoolverzuim, een, twee of drie
stuivers in te houden op de wekelijkse bedeling. Als regel waren dergelijke maatregelen effectief. Kwam
schoolverzuim opnieuw voor, dan volgden strengere straffen. In datzelfde Sluis werd na herhaalde klachten in 1784 besloten de ouders die nalatig waren in het naar school sturen van hun kinderen niet langer te
bedelen. Zulke klachten kwamen elders weinig voor waaruit geconcludeerd kan worden dat de gewenste
effecten bereikt werden. Armen ontvingen elke week hun uitkering van de diakenen of de armmeesters.
In Hulst moesten de kinderen voor de diakenen verschijnen om te controleren of zij kleding nodig had-

187 Veere, 1612; Oosterland, 1702, 1756; Ouwerkerk, 1707, 1748; ‘s-Gravenpolder, 1740; Biezelinge, 1748; Goes, 1768; Zierikzee, 1773;
Goes, Franse school, 1780; Ellemeet, [1782]; Noordwelle, 1797. ZA, Hervormde gemeente te Aardenburg, Acta kerkenraad, 1648-1678
(24.1.1671).
188 Middelburg, Kleine armschool, 1668. GA Vlissingen, Diaconie Hervormde gemeente te Vlissingen, inv.nr. 49 (17.7.1765). Middelburg,
Linnennaai- en kinderschool, 1759.
189 Zierikzee 1773.
190 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Dreischor, inv.nr. 1 (3.12.1688); Hervormde gemeente te Haamstede, inv.nr. 43
(3.12.1760); Hervormde gemeente te Zonnemaire, inv.nr. 4 (3.7.1789).
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den, of ze naar behoren hun ambacht leerden en of zij trouw de school en de catechisatie bezochten.191
Soms werden armenkinderen weggestuurd zoals in Zierikzee. Daar zonden de stadsschoolmeesters
regelmatig kinderen naar huis omdat ze vuil waren. Het was voor de Armkamer aanleiding om in 1753
over te gaan tot maatregelen. Voortaan moesten de armmeesters minstens eenmaal in de maand alle huisgezinnen bezoeken om zich op de hoogte te stellen van de opvoeding en het gedrag van de kinderen. Ook
moesten ze controleren of ze voldoende schoon waren om naar school te worden gestuurd. Door verslag
uit te brengen, kon de Armkamer gericht maatregelen nemen tegen ouders, die zich te weinig bekommerden om hun kroost.192
Vooral op het platteland werden armenkinderen, van wie een of beide ouders overleden waren, uitbesteed bij particulieren tegen een afgesproken bedrag. Het was in zulke gevallen gebruikelijk om de pleegouders te verplichten het kind naar school te sturen om te leren lezen en schrijven. Schoolgeld hoefden zij
niet te betalen omdat het ging om armenkinderen, die vielen onder de daarover gemaakte afspraken. Ook
werd vaak aangegeven hoe lang het kind naar school moest worden gestuurd. Drie maanden per jaar – dat
wil zeggen de periode december tot en met februari - was daarbij een vaak genoemde minimale termijn,
maar ook twee of vier maanden kwam voor. Voor kleine kinderen gold vaak een schoolplicht van een vol
jaar, dat, naar mate ze ouder werden, werd verlaagd tot vier, drie of twee maanden zodat ze konden helpen
op het land of op de koeien passen. Voor oudere kinderen, vanaf tien jaar, gold nogal eens de verplichting
om in de wintermaanden de avondschool te volgen. Voor dienstmeisjes werd dit anders opgelost doordat
zij in het begin van de middag een uur naar school gingen, zoals in Hulst, of een halve dag, zoals de kerkenraad van de Waalse gemeente in Aardenburg bepaalde. Konden armenkinderen om een of andere reden in
de wintermaanden niet naar school, dan waren zij verplicht om de avondschool te bezoeken. Woonden ze
buiten het dorp dan kregen ze schoolboekjes, pennen en papier om thuis te oefenen. De schoolplicht gold
veelal tot en met het twaalfde, dertiende of veertiende levensjaar. Afwijkingen op deze gewoonten kwamen
voor, zoals in Westkapelle. Daar gold vanaf 1771 een schoolplicht van vijf maanden, ongeacht de leeftijd.193
Pleegouders die hun kinderen niet naar school stuurden in strijd met de gemaakte afspraken maar hen
lieten werken, konden worden gestraft door het afgesproken bedrag niet of slechts gedeeltelijk uit te betalen. Daarom werden schoolmeesters gevraagd om de namen van de absente kinderen op te geven en waren
de administrerend diakenen belast met het toezicht op de naleving. Op soortgelijke wijze werd gehandeld
met het bijwonen van de catechisaties en met de kerkgang. In Ossenisse werd in 1785 de negenjarige Cornelia van der Hoofd uitbesteed. Een van de voorwaarden was dat ze elke zondag naar kerk moest. Om de
voorwaarde van het onderwijs kracht bij te zetten werd hier en daar een boetebepaling gehanteerd. Wie
geen schriftelijk bewijs van de schoolmeester kon overleggen – dit laatste in het bijzonder voor armenkinderen die elders waren besteed – kreeg in Ritthem voor elke maand verzuim drie gulden minder dan was
afgesproken. Waren de kinderen in staat om zelf te verdienen, dan werden ze vrijgesteld van de schoolplicht, maar moest hen vrijheid worden gelaten om zich verder te oefenen in de avondschool.194
Incidenteel gingen kerkenraden verder in hun afspraken. Zo bepaalde die van Noordgouwe dat pleegouders de kinderen thuis het morgen- en avondgebed en de gebeden voor en na het eten moesten leren.
Elk kwartaal kwamen de pleegouders met de kinderen in de consistorie zodat de kerkenraad zich op de
191 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Brouwershaven, inv.nr. 8 (15.12.1782). ZA, Hervormde gemeente te Sluis, inv.nrs. 7
(14.1.1686), 13 (16.2.1775), 14 (7.11, 12.12.1782, 20.2, 20.3, 8.5, 23.11.1783, 15, 29.1.1784). GA Hulst, Hervormde gemeente te Hulst, nr. 48
(21.6.1778).
192 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 1148 (6.7.1753).
193 Ontleend aan de kerkenraadsacta van Aardenburg, Biervliet, Gapinge, Grijpskerke, Hulst, Kats, Koudekerke, Noordgouwe, Philippine,
Ritthem, Schoondijke, Sint Kruis, Sint Laurens, Sint Philipsland, Sluis, Vrouwenpolder, IJzendijke en Zuidzande. De Hullu, ‘Het kerkelijk
leven in eene Waalsche gemeente’, 99-100, 173, 174. ZA, Hervormde gemeente te Westkapelle, inv.nr. 9 (20.10.1771).
194 ZA, Hervormde gemeente te Aardenburg, Acta kerkenraad, 1695-1720 (31.10.1711); Hervormde gemeente te Sint Laurens, inv.nrs. 2
(7.4.1681), 3 (4.4.1695). GA Hulst, Hervormde gemeente te Hontenisse, inv.nr. 3 (4.1785, 2.2.1790). GA Vlissingen, Hervormde gemeente te
Ritthem, inv.nrs. 2 (21.3.1666), 3 (9.1.1797). De Hullu, ‘Het kerkelijk leven in eene Waalsche gemeente’, 174.
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hoogte kon stellen van hun vorderingen op school en de kennis van de gebeden. Tot een dergelijk onderzoek, maar zonder een vaste frequentie, werd in 1739 te Sirjansland besloten. Het onderzoek werd daar
opgedragen aan de dominee en de diakenen. Zij mochten bovendien ‘een of andere klijnighydt’ geven als
aanmoediging voor de besten onder deze armenkinderen.195
In Zierikzee kregen in 1763 de beste armenkinderen de plicht opgelegd om beurtelings op zondag in de
kerk te antwoorden op de vragen van de catechismus, waarover gepreekt ging worden. Hun namen werden
voor dat doel door de twee stadsschoolmeesters schriftelijk opgegeven aan de predikanten. Om de kinderen hiervoor te motiveren, kregen ze van de armmeesters bij de visitatie van de scholen een klein bedrag. De
armenkinderen verzamelden zich in de Lakenhal en gingen gezamenlijk naar de Grote kerk onder leiding
van schoolmeester David van Es. Hij was aangesteld om in de kerk toezicht op hen te houden.196
Armenkinderen, die ten laste kwamen van de gereformeerde diaconieën of van de armbesturen, werden
in beginsel besteed bij gereformeerde pleegouders. Ook in plaatsen met een substantieel aantal katholieken
werd die lijn aangehouden. Het stadsbestuur van Hulst gaf in 1650 aan de armmeesters opdracht om armenkinderen alleen te besteden bij gereformeerde pleegouders. Zij waren verplicht de kinderen naar school te
sturen en hen te instrueren in de gereformeerde leer. Maar niet alle kinderen kwamen bij een gereformeerde
schoolmeester terecht. De katholieke schoolmeester in Doel ontving in 1699 en 1700 schoolgeld van de gereformeerde diaconie in Liefkenshoek voor een meisje dat door deze diaconie werd ondersteund.197
In het eerste kwart van de achttiende eeuw werden van overheidswege in Staats-Vlaanderen rooms-katholieke armbesturen opgericht om zo doende de gereformeerde armbesturen en diaconieën te ontlasten.
Kinderen, van wie het onderhoud betaald werd uit deze armenkassen, werden niet in gereformeerde weeshuizen geplaatst, maar uitbesteed bij katholieke pleeggezinnen, ook in de naburige Oostenrijkse Nederlanden. Ook voor deze kinderen werd de schoolplicht vastgelegd, bijvoorbeeld in 1765 voor Pieter du Trou,
die in Maldegem was ondergebracht. De schoolmeester van het dichtbij de grens gelegen Vlaamse Middelburg kreeg bij herhaling bedragen uitbetaald voor het lesgeven aan kinderen uit Aardenburg, Eede en
Heille. Pieter du Trou moest twee maanden per jaar naar school. Ook langere periodes kwamen voor.198
Onderwijs in eigen sfeer kwam ook voor bij de Franstaligen. Bij hen was de gehechtheid aan de taal het
motief voor eigen onderwijs. Dat uitgangspunt werd door de overheid en de kerkenraden gerespecteerd.
In 1662 besloot de kerkenraad van de Nederduitse gemeente in Aardenburg een van de armenkinderen
‘synde een Walonne’ bij een Franse schoolvrouw te plaatsen ‘om syn aengeboore tael niet te vergeeten’.199
De maatregelen van de burgerlijke en kerkelijke overheden om armenkinderen te verplichten onderwijs te volgen, leidden ertoe dat meer kinderen de school bezochten dan anders het geval zou zijn geweest.
Dit heeft dan ook een positief effect gehad op de graad van geletterdheid.

In de wees- en armkinderhuizen
Voor zover armenkinderen in wees- en armkinderhuizen werden opgenomen, kregen ze vanzelfsprekend
onderwijs. De regenten van deze instellingen droegen zorg voor dit onderwijs, hetzij in het huis zelf door
de binnenvader of de schoolmeester, hetzij door de kinderen naar een van de plaatselijke schoolmeesters te sturen. Dat laatste was in Goes tot 1743 het geval. Ze moesten leren lezen, schrijven, cijferen en
rekenen ‘totdat deselve tot redelijcke perfectie gecomen sullen wesen’. Nadat ze dat onder de knie had-

195 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Noordgouwe, inv.nrs. 1 (25.4.1673), 2 (11.1.1707); Gemeente Oosterland, nr. 2051
(Sirjansland, 30.9.1739).
196 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 34 (23, 31.8, 14.12.1763). Zierikzee 1773.
197 GA Hulst, Stad Hulst, inv.nr. 1 (7.5.1650). Stadermann, ‘Onderdrukking en strijd der Roomsgezinden in Stad en Ambacht van Hulst
gedurende de Gouden Eeuw’, 19. Leune, Lillo en Liefkenshoek, 1, 628-629; 3c, 321-322. Het ging om Pouwelijntje Brom die, gelet op het
ontvangen bedrag van twee schellingen voor twee maanden, lezen leerde.
198 Van Vooren, ‘De armenzorg voor de katholieken’, 16, 18, 22, 29.
199 ZA, Hervormde gemeente te Aardenburg, Acta kerkenraad, 1648-1678 (7.1.1662).

6 DE LEERLINGEN EN DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS

659

den, mochten ze een ambacht leren. Ook meisjes kregen les maar dat beperkte zich als regel tot lezen en
schrijven, aangevuld met handwerken. Waren ze veertien jaar, dan konden ze worden uitbesteed, vaak als
dienstmeisje. In Axel werd geen verschil gemaakt tussen jongens en meisjes bij het leren lezen, schrijven,
rekenen en cijferen. Maar ook daar zullen de meisjes aan de beide laatste vakken slechts zelden zijn toegekomen, ook al omdat het leren moest geschieden ‘zooveel doendelijck ende mogelijck’, aangezien ze bij tal
van huishoudelijke taken in het weeshuis werden ingezet. Bovendien moest er tijd vrijgemaakt worden
om de meisjes in het weeshuis te leren naaien, spinnen en soortgelijke handwerken.200
Aan de eis dat jongens moesten kunnen lezen en schrijven werd soms maar beperkt vastgehouden als
ze geld konden gaan verdienen voor het weeshuis. Toen in Middelburg de zeventienjarige wees Cornelis
Sonius in 1771 terugkeerde van een zeereis naar Oost-Indië had hij zo weinig kennis dat hij opdracht kreeg
om eerst te leren lezen en schrijven alvorens hij weer mocht uitvaren. Of hij dat goed heeft geleerd, is de
vraag want reeds het jaar daarop kreeg hij toestemming om weer naar Oost-Indië te varen. Bij Wouter
Boogaart werd in 1777 vastgehouden aan de eis dat hij eerst goed moest kunnen lezen en schrijven en bovendien belijdenis afleggen alvorens hij mocht aanmonsteren voor een reis naar Oost-Indië. Maar al een
maand later kreeg hij alsnog de gevraagde toestemming.201
De resultaten van het onderwijs in het Burger- en het Armweeshuis in Middelburg hebben in de tweede helft van de achttiende eeuw te wensen overgelaten. Over wezen, die werden aangenomen als schrijver
op een kantoor, werd geklaagd dat ze niet netjes konden schrijven. Dat kwam onder andere omdat verzoeken van jongens, die onderkenden dat ze onvoldoende leerden en extra lessen wilden ontvangen, meestal
werden afgewezen. Dat gold ook voor een verzoek in 1771 voor het volgen van avondonderwijs om cijferen
te leren. De jongens werden verwezen naar de binnenvader. Daarentegen was het beleid ruimhartiger als
het ging om tekenles in de avonduren. De wens om op die wijze de Tekenschool te ondersteunen, was
daarvoor de reden. Ten aanzien van onderwijs voor jonge kinderen buiten het huis bleven de regenten van
het Burgerweeshuis afwijzend. Toen in 1794 toestemming werd gevraagd om de wees Machiel Cornelis
de Knegt lessen te laten volgen in de Franse school van Pierre François Perrenoud weigerden de regenten
van het Burgerweeshuis vanwege het feit dat hij nog maar zes jaar oud was. Daarentegen kreeg Cornelis
Schutters in 1790 toestemming om gedurende vijf avonden in de week een uur lessen Latijn te volgen.
Hij ging later voor apotheker leren. Cornelis behoorde tot de uitzonderingen want vervolgonderwijs was
slechts voor zeer talentvolle en oppassende wezen weggelegd.202

6.5

Onderwijs aan kinderen van minvermogenden

Behalve gezinnen, die door diaconieën of armbesturen werden bedeeld, waren er die zich slechts met moeite wisten te handhaven vanwege hun geringe inkomsten. Ze werden minvermogenden genoemd. Vaak waren hun inkomsten zo gering, dat het schoolgeld niet op te brengen was. Niettemin kregen ze geen steun.
Meer en meer werd het als onbillijk ervaren dat deze kinderen van het onderwijs uitgesloten bleven, in
tegenstelling tot de armenkinderen. De wens om ook deze kinderen naar school te krijgen, vormde een
stimulans om daar iets aan te doen. Zo kon de jeugd van straat worden gehouden en werd de neiging tot
bedelen ingetoomd.

200 GA Schouwen-Duiveland, Burgerweeshuis Zierikzee, inv.nr. 62 (ordonnantie, 1660). GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 679 (folio 246, 247v). GA
Terneuzen, Stad Axel, nr. 685 (3.1.1671). Barth en Kort, “Een troostelijk woord is der armen spijs”, 117.
201 Gijsbertsen, ‘Uit de notulen van het Weeshuis te Middelburg’, nrs. 11, mei 1974, 138, 140; 12, september 1974, 159; 46, september 1984,
171.
202 Kool-Blokland, De zorg gewogen, 426; Gijsbertsen, ‘Uit de notulen van het Weeshuis te Middelburg’, nrs. 13, januari 1975, 190; 16, februari
1976, 296; nr. 40, maart 1983, 266; nr. 41, juni 1983, 330; 45, juni 1984, 78-79; 53, juni 1986, 80; 59, december 1987, 224-225.
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Platteland en kleine steden
Adriaen de Vogelvanger in Brouwershaven werd in 1591 niet ondersteund, maar hij liet zijn kinderen bedelen. Het was voor de kerkenraad aanleiding om hem te vragen dat niet meer te doen. Bedelen werd als
een plaag beschouwd die vroeg om bestrijding. Daarom kreeg De Vogelvanger steun en werd besloten dat
de diakenen het schoolgeld voor de kinderen zouden betalen. Dat Cornelis Kinne te West-Souburg in 1649
zelf het initiatief nam en een verzoek indiende bij de kerkenraad voor gratis onderwijs en enkele andere
noodzakelijkheden was een zeldzaamheid. Het verzoek werd ingewilligd, maar dat was voor de kerkenraad geen aanleiding dit aan te moedigen bij andere ouders. Net zoals in Brouwershaven bleef het bij een
incidenteel besluit.203
In de tweede helft van de zeventiende eeuw kwam het hier en daar tot een gestructureerde aanpak
van het onderwijs aan kinderen van minvermogenden. De schoolmeester van Zonnemaire kreeg in 1660
opdracht om ook les geven aan ‘diergeener die de macht niet en hebben om te betaelen’. Vanaf omstreeks
1700 werd dit op meer dorpen op Schouwen-Duiveland mogelijk gemaakt en vervolgens op Zuid-Beveland. Kerkenraden en stads- en dorpsbesturen namen daarvoor het initiatief doordat zij besloten om de
schoolmeester voor het onderwijs aan de kinderen van minvermogenden te betalen. Walcherse plaatsen
volgden, zoals Westkapelle in 1765, Arnemuiden in 1769 en Aagtekerke in 1770. In het laatstgenoemde
dorp gold het gratis onderwijs zowel degenen die overdag als ’s avonds naar school wilden gaan. Vaak,
zoals in Westkapelle, was het besluit ingegeven door het grote aantal ouders dat het schoolgeld niet kon
opbrengen. Ook in plaatsen op de eilanden Noord-Beveland, Tholen en Sint Philipsland werd onderwijs
aan kinderen van minvermogenden ingevoerd. In Sint Maartensdijk, waar daartoe in 1788 werd besloten,
kwamen de kosten voor rekening van het Wezenarmbestuur. Elders was dat als regel ten laste van de diaconie.204
In Staats-Vlaanderen vond eveneens hier en daar gratis onderwijs aan kinderen van minvermogenden ingang. Al in 1695 had de kerkenraad van de Waalse gemeente in Oostburg besloten om voortaan het
schoolgeld van ouders, die dat niet konden betalen, voor rekening van de diaconie te nemen. IJzendijke
volgde vier jaar later. In 1737 besloot de kerkenraad van de Waalse gemeente in Aardenburg het schoolgeld
te betalen voor twee kinderen van een van hun onvermogende leden. De kerkenraad van de Nederduitse
gemeente in die stad besloot in 1755 op verzoek van een onvermogende weduwe dat haar zoontje school
mocht gaan op kosten van de diaconie. Kort tevoren, in 1753, had de kerkenraad in Hulst besloten om de
mogelijkheid te openen voor minvermogenden om hun kinderen op kosten van de diaconie onderwijs te
laten volgen. Sluis was in 1761 hekkensluiter toen de kerkenraad hetzelfde besloot.205
De manier waarop het onderwijs aan kinderen van minvermogenden werd ingevoerd, laat zich illustreren met Gapinge en Biervliet. Op zondag 18 november 1725 maakte de kerkenraad in het eerstgenoemde dorp bekend dat de school de volgende week zou beginnen. De ouders werden opgeroepen hun kinderen naar school te sturen ‘of zo bezwaarnis over ’t maantgelt maakten, om een brieftje bij den kerkenraet
te koomen, om gratis onderweezen te worden’. In 1725 klaagde de schoolmeester in Biervliet, Adriaan
Beeckman, bij de predikant dat ouders hun kinderen niet naar school stuurden en dat velen van hen dat
niet deden vanwege hun armoede. Daarom besloot de kerkenraad op voorstel van de predikant de ouders

203 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Brouwershaven, inv.nr. 1 (29.12.1591, 5.1.1592). GA Vlissingen, Hervormde gemeente
te West-Souburg, inv.nr. 39 (7.11.1649).
204 ZA, Hervormde gemeente te Aagtekerke, inv.nr. 2 (Reglement betreffende de administratie van de kerk- en armengoederen, 7.2.1770,
art. 11). Hervormde gemeente te Westkapelle, inv.nrs. 2 (15.10.1770), 9 (10.11.1765, 24.9.1770). GA Tholen, Wezenarmbestuur van Sint
Maartensdijk, inv.nr. 124. Zonnemaire, 1660; Oosterland, 1702, 1739, 1791; Kruiningen, 1724. Adriaanse, De Kroniek van Arnemuiden, 1695
t/m 1794, 229; Kesteloo, Arnemuiden, 320.
205 ZA, Hervormde gemeente te Aardenburg, Acta kerkenraad, 1755-1766 (21.5.1755); Hervormde gemeente te Sluis, inv.nr 12 (16.8.1761);
Hervormde gemeente te IJzendijke, inv.nr. 5 (3.1.1729); Verzameling J. de Hullu, inv.nr. 17. GA Hulst, Hervormde gemeente te Hulst, nr. 10
(13.1.1753). De Hullu, ‘De Waalsche kerk van Oostburg’, 212; De Hullu, ‘Het kerkelijk leven in eene Waalsche gemeente’, 99.
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te vermanen tijdens het huisbezoek om hun kinderen naar school te laten gaan. Voortaan zou de diaconie
financiële steun verlenen zodat de armoede geen hindernis was.206
Gratis onderwijs was een ideëel doel. Voor elk kind kwam het onderwijs binnen bereik en dat diende ‘tot verdere bevordering van dese gemeente’, zoals in Wemeldinge in 1747 werd genoteerd. Eind 1779
besloot de kerkenraad van Brouwershaven om het schoolgeld van kinderen, van wie de ouders dit niet
konden betalen en daarom verzochten, voor rekening van de diaconie te nemen. Op verzoek van de kerkenraad besloot de magistraat tot hetzelfde ten aanzien van de kinderen van degenen die geen lidmaat
waren. De motieven van zowel de magistraat als de kerkenraad werden vanaf de kansel bekend gemaakt.
Het was ‘tot welstand van den burgerstaat, voortzetting van den godsdienst en vermeerdering van kennisse en deugd’. De ouders werden gewezen op hun morele verantwoordelijkheid: ‘Wij vermaanen dus
alle degenen, die wegens onvermogen tot hier toe hunne kinderen zonder tucht en goede leere hebben
laten groot worden, van dat groote voorrecht gebruik te maken, waardoor alle verschooning deswegens is
weggenomen, wijl zij anders ook eens rekenschap zullen geven moeten van ’t moedwillig verwaarloozen
hunner kinderen wanneer het in die ontzaggelijke oordeelsdag voor hun vreezelijk zal zijn, indien hunne
kinderen tegens hen getuigen en hun bloed van hunne handen zal geëischt worden’.207 De morele druk
om van deze mogelijkheid gebruik te werden, werd op die wijze hoog opgevoerd.
Het was gebruikelijk dat minvermogenden moesten vragen om gratis onderwijs voor hun kinderen.
In bijvoorbeeld Aagtekerke en Hulst deden ze dat aan de diakenen. In Brouwershaven konden lidmaten
van de Gereformeerde kerk zich melden bij een van de twee predikanten, anderen bij de stadsarmmeester.
Indien de betrokkenen inderdaad minvermogend waren, schreven zij een briefje voor de schoolmeester.
Elders lag de bevoegdheid tot het geven van toestemming in handen van de kerkenraad en/of het dorpsbestuur of van de ambachtsheren, hun rentmeester of de schoolopzieners. Hoe kleiner het dorp, hoe gemakkelijker te controleren was welke kinderen wel en niet naar school kwamen. In Sint Philipsland besloot de
kerkenraad in 1771 dat de schoolmeester de namen van de kinderen, die niet naar school kwamen, moest
opgeven aan de administrerende diaken die de betreffende ouders moest aanmanen om gebruik te maken
van dit gratis onderwijs.208
De aanmelding van kinderen door de ouders of voogden werd met schroom gedaan. Op die wijze werd
immers duidelijk dat zij zelf het schoolgeld niet konden betalen wat een zeker gevoel van schaamte met
zich meebracht. Discretie lag dan ook voor de hand. In 1753 leverde de schoolmeester van Kats, Claas de
Wilt, zijn rekening in voor het lesgeven. Daarop liet hij de namen van de kinderen achterwege ‘opdat hetselve niet bekent wierde en de behoeftige ouders afgeschrikt wierden hunne kinderen te laten onderwysen’. De kerkenraad kon dat standpunt billijken en ging ermee akkoord.209 Elders werden de namen wel
genoteerd, maar bleven die binnenskamers. Maar vaak zal het een publiek geheim zijn geweest wie gebruik maakte van deze regeling.
Niet elk verzoek om gratis onderwijs werd gehonoreerd. Geval voor geval werd bekeken of sprake was
van onvermogen. Dat moest Joos Timmerman in Aardenburg in 1765 ervaren. Het verzoek voor zijn vier
oudste kinderen werd door de kerkenraad van de Nederduitse gemeente afgewezen omdat ‘indien [hij]
naarstig wil zijn, [hij] het nodig schoolgelt van zijn kinderen wel verzorgen kan’. Het aantal kinderen
speelde bij dit besluit geen rol want een identiek verzoek van Maria Vink, weduwe van Karel Rijkeboer,

206 ZA, Hervormde gemeente te Gapinge, inv.nr. 3 (18.11.1725); Hervormde gemeente te Biervliet, inv.nr. 2 (9.1.1725).
207 GA Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven, inv.nr. 20 (1.2.1780); Hervormde gemeente te Brouwershaven, inv.nr. 8 (12.12.1779, 2,
16.1.1780).
208 Aagtekerke, 1738; Wolphaartsdijk, 1770; Kloetinge, [1778]; Sirjansland, 1790. ZA, Hervormde gemeente te Koudekerke, inv.nr. 3
(22.3.1805). GA Hulst, Hervormde gemeente te Hulst, nr. 48 (21.6.1778, 28.4.1784). GA Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven, inv.
nr. 20 (1.2.1780); Hervormde gemeente te Brouwershaven, inv.nr. 8 (12.12.1779, 2, 16.1.1780). GA Tholen, Hervormde gemeente te Sint
Philipsland, inv.nr. 5 (5.1.1771).
209 GA Noord-Beveland, Hervormde gemeente te Kats, inv.nr. 2 (28.1.1753).
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voor haar vier kinderen was in 1760 wel toegestaan. In Sluis werd in 1771 een verzoek van de echtgenote
van een soldaat voor gratis onderwijs aan haar drie kinderen afgewezen omdat de kerkenraad het garnizoen hier niet bij wilde rekenen. Daarentegen had de kerkenraad van Liefkenshoek in 1762 besloten dat
de schoolmeester voortaan de kinderen van soldaten gratis les zou geven mits de ouders de kosten van
boeken en papier voor hun rekening zouden nemen.210
De maatregelen om onderwijs mogelijk te maken voor alle kinderen hadden niet altijd het gewenste
effect. Veel ouders schakelden hun kinderen in bij het werk thuis of op het land. Zij konden daar maar
moeilijk van worden weerhouden. Het ging immers om minvermogenden die geen bedeling ontvingen zodat de sanctie van het intrekken van de bedeling ontbrak. Om toch zoveel mogelijk kinderen naar
school te krijgen, was een actieve houding vereist. In 1783 had de predikant van Burgh tijdens het huisbezoek nagegaan hoeveel kinderen naar school konden gaan. Het waren er 94. Op die wijze werd duidelijk
welk deel van de kinderen niet naar school ging. De kerkenraad besloot om ouders, die na ernstige aanmaning bleven weigeren hun kinderen naar school te sturen, uitgesloten zouden worden van de bedeling.
Minvermogenden, die het schoolgeld niet konden opbrengen, werden uitdrukkelijk uitgenodigd zich tot
de kerkenraad te wenden.211
Dat niet alle ouders of voogden van de mogelijkheid gebruik maakten, wordt bevestigd door de anekdote over de jeugd van de latere waterstaatsingenieur Abraham Caland (1789-1869). Op het eind van de
achttiende eeuw meldde hij zich bij de schoolmeester in zijn woonplaats Westkapelle, Huibregt de
Wagemaker, en liet hem enkele duiten zien met de
vraag of de meester hem daarvoor les wilde geven.
Op de vraag waarom hij niet naar school kwam,
antwoordde Bram dat zijn ouders te arm waren
om het schoolgeld te betalen. Toen hem gevraagd
werd hoe hij aan het geld kwam, zei Bram dat hij
dit had overgehouden van het bedelen waartoe hij
verplicht werd door zijn moeder. Op voorspraak
van de schoolmeester werd Abraham op school geplaatst en kregen de ouders ondersteuning.212
De vergoeding aan de schoolmeester voor het
geven van onderwijs aan de kinderen van minvermogenden was verschillend. Soms mocht hij
het volledige schoolgeld declareren zoals in Axel,
Brouwershaven, Colijnsplaat en Wemeldinge. Elders, zoals in Aagtekerke, Koudekerke, Sint Philipsland, IJzendijke en Zoutelande, moest hij dit
onderwijs voor de helft van het schoolgeld geven.
Andere schoolmeesters kregen een vaste toelage.
Zo kende de kerkenraad in Noordgouwe een jaarlijks bedrag van zes gulden toe. In Kloetinge kreeg
Abraham Caland (Stadhuismuseum, Zierikzee).

210 ZA, Hervormde gemeente te Aardenburg, Acta kerkenraad, 1755-1766 (5.5.1756, 16.1.1760); Hervormde gemeente te Rilland-Bath, inv.nr.
259 (Acta kerkenraad Liefkenshoek, 24.6.1762); Hervormde gemeente te Sluis, inv.nr 13 (25.7.1771). Leune, Lillo en Liefkenshoek, 1, 629.
211 GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Burgh, inv.nr. 2 (4.10.1783).
212 Baart, Westkapelle, 139-140; De Neve, ‘Bouwers van Nederland. De waterstaatsdynastie Caland’, 119-120. Volgens de anekdote zou De
Wagemaker Abraham Caland gratis les hebben gegeven. Waarschijnlijk is dat niet het geval geweest, maar viel deze onder de regeling
voor gratis onderwijs. ZA, Hervormde gemeente te Westkapelle, inv.nrs. 201, 202.
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de schoolmeester daarvoor twaalf gulden en in Hulst achttien gulden per jaar. In zulke gevallen kon dat
betekenen dat bij een grote toeloop de schoolmeester eraan te kort kwam. Om dat te voorkomen werd in
1763 in Bruinisse besloten dat de schoolmeester aantekening moest houden van alle kosten. Kwam het bedrag boven zijn vergoeding uit dan kreeg hij het meerdere uitbetaald. Ook kwam voor dat bij het bepalen
van de hoogte van de vergoeding voor het geven van les aan armenkinderen rekening werd gehouden met
het onderwijs aan kinderen van minvermogenden. Weinig voorkomend was dat de schoolmeesters gratis
les moesten geven. Dat was het geval in Gapinge en vanaf 1762 in de Waalse gemeente in Aardenburg.
Net zoals bij de armenkinderen kon de toelage exclusief of inclusief de leermiddelen zijn. Toen het gratis
onderwijs in IJzendijke in 1729 werd ingevoerd, was dat inclusief boeken, papier, pennen en inkt maar
vanaf 1758 was dat exclusief, wat erop neerkwam dat dit bedrag voor rekening van de ouders kwam. Ook
in Veere moesten de ouders of voogden de schoolmiddelen betalen. In 1753 besloten de scholarchen om
de kosten daarvan ten laste te laten komen van het bedrag dat zij jaarlijks van het stadsbestuur kregen.213

Zeeuwse steden
De steden bleven op het punt van onderwijs aan minvermogenden opvallend achter. De veel grotere omvang van de betreffende groep en het ontbreken van voldoende financiële middelen zullen daarin een belangrijke rol hebben gespeeld. Weliswaar bepaalde het stadsbestuur van Zierikzee in 1684 eenvoudigweg
dat de toelage voor het armenonderwijs ook bedoeld was voor les aan kinderen van minvermogenden,
maar dat was geen oplossing.214 De meeste steden lieten het probleem liggen en bleven zich concentreren
op de verzorging van hun armen en wezen. Zoals we hierna nog nader zullen zien, werden incidenteel
jongelui van minvermogenden vooruit geholpen, maar van een structurele aanpak was geen sprake.
Alleen in Middelburg was voor deze categorie een voorziening in de vorm van de Kleine Armschool,
later aangevuld met de Linnennaai- en kinderschool. Ook de Lutherse kerkenraad in Middelburg nam in
1743 het besluit om gratis onderwijs te verschaffen aan minvermogenden. De predikanten mochten de
daarvoor in aanmerking komende kinderen naar hun schoolmeester sturen, die de helft van het schoolgeld vergoed kreeg. Op de Kleine Armschool behoorde in 1785 het overgrote deel – 210 van de 235 leerlingen – tot de categorie minvermogenden. Het onderwijs op deze school was weliswaar gratis, maar de
kosten van de leermiddelen – schoolboekjes, papier, pennen en inkt – waren voor rekening van de ouders
of voogden. Wie minvermogend was, werd beoordeeld door de diakenen en de gasthuismeesters, die toestemming verleenden voor de toelating.215
Van de Linnennaai- en kinderschool in Middelburg weten we, dankzij de bewaard gebleven notulen,
uit welk milieu de leerlingen van minvermogende ouders afkomstig waren. Ze kwamen als regel uit de
onderste lagen van de samenleving. De vaders hadden beroepen zoals arbeider, kruier, knecht bij een ambachtsman of sjouwer. Slechts een beperkt deel was zelfstandige, zoals schipper of scheepstimmerman.
Vaak was de vader overleden en lag de zorg bij de weduwe. Om de neiging te onderdrukken de meisjes
thuis te houden om bijvoorbeeld te helpen in het huishouden was er nauwgezette controle. Moeders van
spijbelende scholieren werden ten overstaan van de regenten vermaand wat wisselend succes had.216

213 Kloetinge, 1721; Gapinge, 1722; Aagtekerke, 1738; Bruinisse, 1763; Colijnsplaat, 1770; Wolphaartsdijk, 1770. GA Terneuzen, Hervormde
gemeente te Axel, inv.nr. 1 (29.1.1664). GA Kapelle, Hervormde gemeente te Wemeldinge, inv.nr. 2 (30.9.1747). GA Tholen, Hervormde
gemeente te Sint Philipsland, inv.nrs. 5 (5.1.1771), 6 (18.10.1788). NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nrs. 292 (Zoutelande,
16.3.1799), 294 (Koudekerke, 6.4.1799). GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Noordgouwe, inv.nr. 1 (3.1.1699). GA Hulst,
Hervormde gemeente te Hulst, nr. 48 (21.6.1778). GA Terneuzen, Hervormde gemeente te Axel, inv.nr. 1 (29.1.1664). ZA, Hervormde
gemeente te IJzendijke, inv.nrs. 5 (3.1.1729, 20.1.1732), 7 (4.12.1758); Scholarchen Veere, Resoluties (20.6.1753). Boekholt, De
onderwijsenquête van 1799, 312; De Hullu, ‘Het kerkelijk leven in eene Waalsche gemeente’, 171.
214 GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 8 (21.12.1684).
215 ZA, Lutherse gemeente te Middelburg, inv.nrs. 7 (6.2.1743), 11 (2.10.1785); Handschriftenverzameling, inv.nr. 924. Middelburg, Lutherse
schoolmeester, 1751.
216 ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nr. 2109.
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Aan het eind van de achttiende eeuw vroeg de ontstane economische en sociale situatie om maatregelen die meer mogelijkheden gaven voor onderwijs aan minvermogenden. Alleen in Middelburg werd die
uitdaging aangegaan, vermoedelijk omdat de Kleine Armschool onvoldoende in de behoeften voorzag.
Bovendien was de kinderschool, verbonden aan de Linnennaaischool, omgezet in een breischool waar alleen meisjes les kregen. Het departement Middelburg van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen nam
het initiatief. Het plan was geopperd door Pierre François Perrenoud en voorzag in de vorming van een
schoolfonds. In 1797 kregen de eerste kinderen ten laste van dit fonds les bij een zestal schoolmeesters,
die daarvoor een vergoeding van twintig stuivers in de maand voor elke leerling ontvingen. Ook de leermiddelen werden door het schoolfonds vergoed. Het departement had bovendien bij de schoolmeesters
bedongen dat ze op ieder vijftal kinderen een zesde gratis les zouden geven. De meesters moesten elk
kwartaal een rapport indienen over de vorderingen en de schriften overleggen. Deed het kind niet zijn
best en dat ondanks waarschuwingen, dan kon de toestemming worden ingetrokken. De toelatingsleeftijd werd op zes jaar gesteld.
Het afleggen van rekening en verantwoording over het beheer van het schoolfonds vond plaats in aanwezigheid van de leden van het departement en begunstigers in het auditorium van de Illustre school.
Vanaf 1797 kregen de vlijtigste leerlingen van de zes schoolmeesters prijzen in de vorm van leesboekjes. De
beoordeling gebeurde op basis van halfjaarlijkse examens waarbij alle leerlingen werden onderzocht ten
aanzien van hun vorderingen. De uitreiking van de prijzen vond ook in het auditorium plaats, later in de
Lutherse kerk. Bij de uitreiking hadden donateurs van het fonds gratis toegang. De prijsuitreiking werd
opgeluisterd met een redevoering door een commissielid. Ook werd er door schoolmeesters en andere
liefhebbers muziek gespeeld.
Al dit uiterlijk vertoon heeft eraan meegewerkt dat het onderwijs van de zes schoolmeesters bijzonder
populair werd. Er waren veelal meer aanvragen dan kinderen konden worden geplaatst. Om daarin te
voorzien kon plaatsing plaatsvinden op kosten van een commissielid van het schoolfonds of een particulier. Schoolmeesters waren af en toe bereid extra kinderen gratis les te geven. De resultaten van het
onderwijs waren echter niet bevredigend. Daarom maakte de schoolcommissie van het Middelburgse departement in 1799 een voorstel voor verbeterd onderwijs volgens de richtlijnen van het Nut. Vier schoolmeesters waren bereid dit door te voeren op hun scholen. Uiteindelijk bleven er twee over, die de gewenste geschiktheid hadden: Nicolaas de Troye en Jan Waling. Voortaan werden alle kinderen bij deze twee
schoolmeesters geplaatst. De leerlingen, die de school doorliepen, kregen in het vervolg een getuigschrift
uitgereikt. In 1800 was het aantal kinderen opgelopen tot zestig.217

Positieve voorbeelden
Kinderen van onvermogende ouders konden ook op incidentele basis vooruit worden geholpen. Dat kan
met enkele voorbeelden worden geïllustreerd. Johannes Gavel (1714-1757) in Middelburg had onbemiddelde ouders. Aanvankelijk zou hij kleermaker worden, later ging hij in de leer voor chirurgijn. Toen werden zijn talenten ontdekt door de Waalse predikant Abraham Bilbant. De familie Gavel was van Franse
origine en hoorde daarom tot de Waalse gemeente. Toen Johannes negentien jaar was, werd hij leerling
van de Latijnse school in zijn geboorteplaats Middelburg. Die doorliep Gavel zeer snel omdat hij uitstekende talenten voor talen had. In plaats van de gebruikelijke zes jaar deed hij dat in drie: 1732-1735. Om
Gavel te ondersteunen, stelden de curatoren hem in 1734 aan als custos van de school. Hij kon dankzij de
bijeengebrachte middelen gaan studeren, eerst in Franeker en vanaf 1739 in Leiden. Twee jaar later keerde
hij terug in Middelburg waar hij werd aangesteld als preceptor aan de Latijnse school. In 1742 werd hij

217 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924. Nagtglas, Geschiedenis van het Middelburgsch Departement, 28-29.
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conrector wat hij bleef tot zijn overlijden.218
Veel bekender werd de Vlissinger Jacobus Bellamy (1757-1786), zoon van een commies ter recherche. Deze overleed vier jaar na de geboorte
van Jacobus, waarna zijn weduwe in behoeftige
omstandigheden achterbleef. Jacobus leerde lezen
en schrijven en op de avondschool cijferen en rekenen. Op twaalfjarige leeftijd ging hij in de leer bij
een bakker. In die periode ging hij dichten. Jacobus
ging op catechisatie bij dominee Jona Willem te
Water, die zijn talenten onderkende. Deze spande
zich in om met financiële hulp van vooraanstaande
Vlissingers en Middelburgers hem vooruit te helpen. De rector van de Latijnse school gaf Bellamy,
toen 21 jaar oud, privaatlessen. Hoewel zijn studie
niet vlot verliep, was hij drie jaar later zo ver dat hij
naar de universiteit kon gaan. Ondertussen vond
hij erkenning als dichter. Ook de studie voor predikant vanaf 1782 in Utrecht werd mogelijk gemaakt

Andries Schraver (GA Schouwen-Duiveland, Zierikzee, THA
1404a).

Jacobus Bellamy (Rijksmuseum, Amsterdam).

door financiële hulp van particulieren en twee studiefondsen, samen goed voor 600 à 700 gulden per
jaar. De kansel bereikte Bellamy door zijn vroegtijdige overlijden niet.219
Als derde voorbeeld kan Andries Schraver
(1754-1827) worden genoemd. Hij werd in Brouwershaven geboren. Zijn vader hertrouwde en met
die tweede moeder kon Andries slecht overweg.
Het gezin woonde inmiddels in Zonnemaire. De
schoolmeester van het dorp, Barent Hokke, onderkende de leergierigheid en het snelle begrip van
Andries. Zijn ouders waren onvermogend of, meer
waarschijnlijk, ongezind geld te besteden aan hun
(stief)zoon. Niettemin nam Hokke hem op school.
‘En zoo werd de grond ontgonnen, waarop anders
welligt nimmer het zaad der wetenschap had kunnen ontkiemen’. Het onderwijs was van korte duur
omdat hij van zijn ouders moest gaan werken. De
verstoorde verhouding met zijn vader en stiefmoeder leidde ertoe dat hij ging varen. Toen dat door

218 Van Hattum, ‘Een verloren gewaande aanvulling ‘, 119; NN, ‘Echte berichten’, 111; Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde
tijdvak’, 440.
219 Nijland, Leven en werken van Jacobus Bellamy, I, 1-117; II, LXIX, LXXI-LXXII.
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een ongeluk niet meer mogelijk was, ging hij in de leer bij een aannemer en metselaar in Zierikzee en
bekwaamde zich in de bouwkunde. Nadat hij in dienst was getreden van de ambachtsheer van Oosterland
legde Schraver zich met hulp van een landbouwer en door zelfstudie toe op de waterstaatkunde. Dat werd
zijn levensbestemming waarbij hij opklom tot hoofdingenieur.220
Tot slot kan het voorbeeld van een weeskind worden genoemd. Cornelis Schiettekatte (1764-1846) had
een lichaamsgebrek, kon daardoor geen ambacht uitoefenen en mocht voor catechiseermeester leren.
In 1788, 24 jaar oud, kreeg Cornelis toestemming om op kosten van de kamer Zeeland van de Verenigde
Oost-Indische Compagnie theologie te studeren. Daarmee was hij in maatschappelijk opzicht flink gestegen zodat hij na zijn afstuderen in de notulen van de regenten van het Middelburgse Burgerweeshuis
werd aangeduid als ‘d’Heer Cornelis Schiettekatte’. Schiettekatte vertrok niet naar Indië maar werd in
1792 predikant in Sint Philipsland. Later was hij dominee in Gapinge, Meliskerke, Sint Anna ter Muiden
en Schoondijke. In 1834 werd hij emeritus.221 De voorbeelden van Gavel, Bellamy en Schraver laten zien
hoe belangrijk de rol van een predikant of een schoolmeester was. Met de genoemde voorbeelden wordt
ook duidelijk dat hulp van anderen onmisbaar was voor verdere studie.
H.J. Krom, winnaar van de prijsvraag van het Zeeuws Genootschap, concludeerde: ‘Meermalen zag
men uit dezulken iets groots voor Kerk en Staat, of ook voor den Land- of Zee-dienst gebooren worden.
[…] de geringheid van geboorte, of tydelyk vermogen, heeft de goede Voorzienigheid door groote gaven en
bekwaamheden van den geest by sommigen rykelyk weeten te vergoeden’. Vanzelfsprekend pleitte Krom
in zijn verhandeling over het onderwijs voor meer armscholen. Die wilde hij financieren door middel van
een personele belasting. Allerlei opmerkingen, vooral in praktische zin, over de organisatie en inrichting
van dergelijk onderwijs vloeiden uit Kroms pen. Kostschoolhouder Kornelis van der Palm, wiens verhandeling eveneens werd bekroond door het Zeeuws Genootschap, was pragmatisch. Hij vond dat het onderwijs aansluiting moest geven op de praktijk en de toekomst van deze kinderen. Daarom was vaardig lezen,
redelijk schrijven en de beginselen van rekenen in de meeste gevallen voldoende. Niet in het laatst was nodig kennis en vrees voor God en liefde tot en ontzag voor ouders en anderen die boven hen gesteld waren.
Dat was de beste weg om deze kinderen op te laten groeien tot deugdzame mensen. De derde bekroonde
verhandeling was van D.C. van Voorst. Hij roerde het onderwerp slechts zijdelings aan maar was de enige
die, onder verwijzing naar de situatie in Rotterdam, wees op de mogelijkheid om voor de financiering van
het armenonderwijs te collecteren. Bij de anonieme inzenders was er een die pleitte voor het invoeren van
een leerplicht voor dergelijke kinderen, iets waarop ook Van Voorst had gezinspeeld.
De armscholen waren een kolfje naar de hand van G.J. Nahuys, de voorsteller van de prijsvraag van
het Zeeuws Genootschap. Hij ging er in zijn beoordeling van de ingekomen antwoorden op in. Nahuys
was nauw betrokken geweest bij het armenonderwijs in Rotterdam en Amsterdam en had er uitvoerig
studie van gemaakt. Uitgebreid weerlegde hij de gedachte dat de kinderen door deze scholen te bezoeken
boven hun stand zouden uitkomen en daardoor onttrokken werden aan het werk waarvoor ze voorbestemd waren. Was Michiel de Ruyter niet een prachtig voorbeeld? Een schoolboek over hem zou goede
diensten doen op de armscholen ‘ten einde daar door de nayver onder de schamele jeugd op te wekken’.222
Onderwijs aan armen en minvermogenden was in de betogen van de weleerwaarde en andere auteurs geruisloos samengevoegd. Initiatieven om te komen tot het oprichten van meer armscholen werden voor de
eeuwwisseling in Zeeland en Staats-Vlaanderen niet genomen. Ook op dit punt bleven de pleidooien een
theoretisch karakter houden. Eerst in 1821 werden in Goes en Zierikzee armscholen opgericht. In die periode werd ook in Vlissingen opnieuw een armschool gestart. Samen met Middelburg bleven dit de enige

220 Goed Rond, Goed Zeeuwsch, ‘Eenige merkwaardigheden uit het leven van Andries Schraver’, 99-107.
221 Van der Doe en Wiggers, ‘Varen voor de kamer Zeeland van de V.O.C.’, 218; Kool-Blokland, De zorg gewogen, 428.
222 Krom c.s., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 100-120, 306-314, 392-393, 408-413, 469-482. De citaten van Krom en Nahuys: 101, 477.
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vier Zeeuwse steden waar armscholen gevestigd waren.223
Niet overal werd onderwijs aan kinderen van minvermogenden mogelijk gemaakt. De diaconie- of
armenkassen moesten de uitgaven kunnen toelaten. Bovendien was het een kwestie van mentaliteit. Wie
een innerlijke drang voelde om zich ervoor in te zetten dat elk kind school moest kunnen gaan, benaderde
de kwestie anders dan degene die wilde berusten in de situatie dat een deel van de ouders onwillig was en
bleef. Uit de in 1799 gehouden enquête blijkt dat gratis onderwijs aan armenkinderen overal in Zeeland
gebruikelijk was. Gratis onderwijs aan kinderen van minvermogenden of tegen een gereduceerd tarief
was daarentegen alleen in een groot deel van Walcheren gewoonte en in enkele plaatsen op Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Zuid-Beveland. Afwezig was dit, volgens de
enquête, op de eilanden Tholen en Sint
Philipsland. Zoals we gezien hebben,
kwam dit echter wel voor op deze eilanden. Het feit dat er meer plaatsen waren
waar dergelijk onderwijs aanwezig was
dan werd opgegeven was te wijten aan
de onduidelijke vraagstelling, die veroorzaakte dat er geen eenduidigheid
was in de antwoorden.224
De positie van minvermogenden
vroeg om gelijkberechtiging met die
van de armen. In een groot deel van
Zeeland en Staats-Vlaanderen was daar
oog voor. Gratis onderwijs voor kinderen van armen en minvermogenden
sloot aan bij de tendens elders. Uit de
studies van De Booy over het onderwijs
in Utrecht blijkt dat ook daar het onderwijs aan armenkinderen voorkwam,
zowel in de steden als op het platteland.
Maar onderwijs aan kinderen van minvermogenden schijnt op het platteland
niet ingevoerd te zijn. Wel was dat het
Een boerin stuurt haar kinderen naar school door Christina Chalon, tweede helft
geval in de steden Utrecht en Amersachttiende eeuw (Rijksmuseum, Amsterdam).
foort maar niet in de steden Montfoort,
Rhenen en Wijk bij Duurstede. De Booy
signaleerde dat in het laatste kwart van de achttiende eeuw de armenscholen steeds voller werden. Dat
kon niet alleen zijn oorzaak vinden in de achteruitgang van de welvaart en de toenemende werkeloosheid.
Hier was ook van invloed de gedachte dat onderwijs kon helpen om armoede te voorkomen waarvoor het
nuttig en nodig was geld uit te trekken.225 Ook in Zeeland heeft dat meegespeeld. Maar het was vooral
een complex van motivaties. Kunnen lezen en schrijven hielp de jongeren vooruit, ze werden opgeleid tot
godsdienstige en deugdzame mensen en de kans dat ze tot armoede zouden vervallen, werd gereduceerd.

223 Visser, Vernieuwing van het lager onderwijs in Zeeland, 89, 92, 96.
224 NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nrs. 294-296, 308. Boekholt, De onderwijsenquête van 1799, 309-330.
225 De Booy, Weldaet der scholen, 23, 33; De Booy, Kweekhoven der wijsheid, 71-95, 153, 159-160, 183, 190-191.
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6.6 Resultaten
Om de resultaten van het onderwijs vast te stellen, is het wenselijk de alfabetiseringsgraad van de bevolking na te gaan. Daarvoor wordt het al of niet plaatsen van een handtekening als maatgevend beschouwd.
Wie zijn naam kan schrijven, wordt beschouwd als alfabeet, wie dat niet kan en een merk of kruisje plaatst,
is een analfabeet. Die stelling is aanvechtbaar omdat het plaatsen van een handtekening niet altijd het volledig beheersen van de taal hoeft te impliceren. Het schrijven verleert snel wat nog niet betekende dat de
betrokkene zijn handtekening niet kon zetten. De kwaliteit van de handtekening – is die vlot of onbeholpen neergeschreven - kan daarvoor een indicatie zijn. Toch biedt dit geen houvast vanwege het subjectieve
element. Er kunnen diverse redenen zijn van een niet vlotte hand, terwijl de betrokkene niettemin goed
geletterd kon zijn. In de discussie hierover is, bij gebrek aan beter, vastgesteld dat de handtekening, in
welke vorm dan ook, de enige betrouwbare graadmeter is voor het vaststellen van geletterdheid.226 Met
deze benadering wordt alleen inzicht verkregen in de schrijfvaardigheid waarbij ervan wordt uitgegaan
dat de tekenaars ook konden lezen. Het aantal mensen dat niet kon schrijven maar wel lezen, de halfalfabeten, kan niet worden achterhaald omdat ze vrijwel anoniem blijven in de bronnen.

Alfabetisering in Zeeland en Staats-Vlaanderen
Seriematige bronnen van voor 1800, die ons in staat stellen om een betrouwbaar inzicht te krijgen in de
alfabetiseringsgraad van de bevolking, zijn weliswaar aanwezig maar vaak minder goed bruikbaar. Zo
kleeft aan series testamenten in de notariële en rechterlijke archieven het bezwaar dat armen en minvermogenden ondervertegenwoordigd zijn.227 Deze omstandigheid brengt met zich mee dat de informatie
partieel en fragmentarisch blijft en bovendien weinig representatief. Dit afgezien van het feit dat een dergelijk onderzoek in een groot gebied zeer tijdrovend is. Het zijn deze omstandigheden die het lastig maken om voldoende greep te krijgen op dit onderwerp.
P.J. van Cruyningen heeft in het kader van zijn studie naar de boeren in westelijk Staats-Vlaanderen
onderzoek gedaan naar de alfabetiseringsgraad voor 1800. 68 procent van de boerinnen was omstreeks
1750 alfabeet tegen 88 procent bij de boeren (zie tabel 19). De betrouwbaarheid van het percentage van de
vrouwen kan worden onderbouwd met een attestatie van de inwoonsters van Cadzand uit 1729. Het ging
om een verklaring die gericht was tegen de vroedvrouw Aaltje Geeraers. 101 vrouwen tekenden het stuk.
62 procent plaatste hun handtekening tegen 38 procent, die een merk – meestal een kruisje of een rondje
– plaatsten.228 De vrouwen kwamen uit alle lagen van de bevolking. Deze percentages onderbouwen de
conclusie dat ongeveer tweederde deel van de vrouwen in de achttiende eeuw in staat was om te lezen en
te schrijven. Deze cijfers bevestigen ook het algemene beeld, zowel internationaal als in ons eigen land,
dat meer mannen dan vrouwen konden schrijven.
Voor ons onderzoek naar de mate van schrijfvaardigheid in Zeeland en Staats-Vlaanderen is een tot
dusverre niet gebruikte bron benut, namelijk die van rekesten, ingediend bij burgerlijke of kerkelijke autoriteiten voor het bereiken van een of ander doel. De meeste van die verzoekschriften bevatten slechts een
of enkele handtekeningen, maar er zijn er ook bij die meer handtekeningen bevatten. Die laatste zijn voor
dit onderzoek benut. Als criterium is gehanteerd dat de rekesten tenminste vijf handtekeningen moesten
bevatten. Als analfabeten zijn niet alleen beschouwd degenen die een kruisje of teken plaatsten, maar ook
degenen die volstonden met hun initialen. Uit allerlei archieven zijn deze rekesten opgespoord. De aard
van de verzoekschriften bracht met zich mee dat daarin diverse beroepsgroepen en sociale milieus verte226 Zie voor de discussie over dit onderwerp: Houston, Literacy in early modern Europe, hoofdstukken 1 en 6; Kuijpers, ‘Lezen en schrijven’,
500-501; Parker, ‘An educational revolution?’, 211-213.
227 Houston, Literacy in early modern Europe, hoofdstuk 6.
228 ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 75 (20.6.1729). Van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, 216-217.
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genwoordigd zijn, hoewel de omvang van de groep met weinig inkomen klein blijft. Een nadeel van deze
bron is dat vrouwen sterk ondervertegenwoordigd zijn. Het bestand, dat is opgenomen als bijlage 9, loopt
over de periode 1609-1800. De rekesten zijn redelijk verspreid over Zeeland en Staats-Vlaanderen. Verklaringen, zoals die van de vrouwen in Cadzand, die tegelijkertijd werden aangetroffen en aan dezelfde criteria voldeden, zijn in dit bestand verwerkt. In deze tabel en in de volgende is steeds in de laatste kolommen
het percentage aangegeven van de alfabeten of handtekenaars ten opzichte van het totaal.
Tabel 18: Schrijfvaardigheid van inwoners van Zeeland en Staats-Vlaanderen die rekesten en
verklaringen ondertekenden, 1609-1800. 229
Periode
1609-1650
1651-1700
1700-1750
1751-1800

Totaal
367
647
796
2239

Mannen
Handtekening
265
556
530
1735

Merk
102
85
80
181

Perc.
72
87
87
91

Vrouwen
Handtekening

Merk

Perc.

103
255

83
68

55
79

De cijfers geven aan dat de schrijfvaardigheid bij mannen hoog lag. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen steeg deze in de loop van de tijd. Bij de mannen liep die op van tweederde naar ruim negentig procent.
Bij de vrouwen kon ruim driekwart schrijven. Ongetwijfeld is dat geflatteerd, mede veroorzaakt door het
lage aantal en de te geringe representativiteit, en is het werkelijke percentage waarschijnlijk ergens tussen
ruim de helft en ongeveer tweederde geweest. Vanwege het feit dat de zwakkeren in de samenleving ondervertegenwoordigd zijn, moeten deze percentages met reserve worden gehanteerd.
Voor het onderzoek naar de alfabetiseringsgraad in Nederland hebben de ondertrouwregisters van
Amsterdam over de periode 1578-1810 bekendheid gekregen. Het bijzondere daarvan is dat de aanstaande
bruid en bruidegom in deze registers hun handtekening moesten plaatsen. S. Hart heeft aan de hand daarvan de alfabetiseringspercentages berekend. Die wezen uit dat het deel van de Amsterdamse bruidegoms
dat tekende opliep van 57 (1630) naar 76 procent (1729/1730) en bij de bruiden van 32 naar 51 procent. Omdat ruim de helft van de bruiden en bruidegoms van buiten Amsterdam afkomstig was, geven de cijfers
ook een indicatie over de geletterdheid van de Republiek, zij het dat velen uit steden afkomstig waren en
veel minder van het platteland. De nieuwkomers waren, afgezien van de buitenlanders, bovendien vooral
afkomstig van boven de grote rivieren. Erika Kuijpers heeft aan de hand van dezelfde bron dit nog eens
herhaald voor de jaren 1585, 1600, 1650 en 1700. Haar cijfers sluiten bij die van Hart aan. De alfabetisering
stijgt bij mannen van 55 procent (1585) naar 73 procent (1700) en bij vrouwen van 31,7 naar 50,5 procent.
Doordat zij ook de in Amsterdam geboren mannen en vrouwen turfde, kon zij de representativiteit van de
percentages voor de rest van de Republiek nuanceren.230
Van Deursen heeft in zijn studie over Graft in de zeventiende eeuw de handtekeningen in notariële
akten en weesboeken geturfd. Van de mannen die bij de notarissen kwamen in de periode 1658-1705 kon
78 procent tekenen en van de vrouwen bijna 44 procent. Van Deursen onderkende het bezwaar van deze
bron – ook daar was het arme deel ondervertegenwoordigd – en telde daarom ook de handtekeningen
en merken in de weesboeken over de periode 1615-1705. Daar kon hij constateren dat de schrijfvaardigheid bij de mannen opliep van 72,45% (1616-1645) naar 83,64 (1676-1705). Bij de vrouwen, die sterk ondervertegenwoordigd waren in deze bron, kwam het gemiddelde uit op 24,07%, een cijfer waarvan Van
229 Vanwege het geringe aantal zijn in de periode 1651-1700 de vier vrouwen, die konden tekenen, en de twee die een merk plaatsen,
weggelaten. In de periode 1609-1650 kwam geen enkele vrouw voor.
230 Hart, ‘Onderzoek naar de samenstelling van de bevolking van Amsterdam’, 131; Kuijpers, ‘Lezen en schrijven’, 507-509; Van der Woude, ‘De
alfabetisering’, 257-264.
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Deursen vermoedde dat het in werkelijkheid hoger lag.231
Een bron zoals de Amsterdamse ondertrouwregisters is zeldzaam en in Zeeland niet voorhanden. Wel
zijn, net zoals in Graft, seriële bronnen beschikbaar die enig inzicht geven. In Aardenburg bevatten de
resoluties van het stadsbestuur overeenkomsten gesloten met inwoners, die veelal handelen over percelen grond. Bij een beperkt deel van degenen die zijn handtekening plaatste, is het beroep vermeld. Nog
minder is dat het geval bij degenen die een merk plaatsten. Onder die laatste was een landbouwer, een
schipper, een pestmeester en een beenhouwer. Bij die laatste kan worden aangetekend dat twee collega’s
van hem wel tekenden.
Tabel 19: Schrijfvaardigheid van inwoners van Aardenburg, 1622-1643.232
Totaal

Mannen
Handtekening
40

71

Merk
27

Perc.
60

Vrouwen
Handtekening
2

Merk
2

Perc.
50

In archivalia van Bruinisse is naar verhouding veel materiaal voorhanden met handtekeningen. Het gaat
om akten van transport van onroerend goed, weesakten, verzoeken tot ontslag van de weeskamer en om
testamenten, gepasseerd voor de schepenen van het dorp.
Tabel 20: Schrijfvaardigheid van inwoners van Bruinisse, 1675-1810.233
Totaal
1190

Mannen
Handtekening
715

Merk
178

Perc.
80

Vrouwen
Handtekening
155

Merk
142

Perc.
52

Bij de ondertekenaars van de weesakten – deze bron heeft het voordeel dat alle sociale milieus vertegenwoordigd zijn – steeg de schrijfvaardigheid bij de mannen van 67 procent (1675-1700) naar 84 procent
(1731-1756), bij de vrouwen was dat van 29 procent naar 47 procent. In de aansluitende periode zijn deze
percentages nog iets gestegen. Dat komen we te weten uit de huwelijksakten van de burgerlijke stand van
Bruinisse over de periode 1811-1820. De in dit dorp geboren bruidegoms en bruiden werden in de tweede
helft en vooral het laatste kwart van de achttiende eeuw geboren. Deze bron geeft ook de mogelijkheid om
de betreffende personen naar hun beroep in te delen.
Tabel 21: Schrijfvaardigheid van inwoners van Bruinisse, gespecificeerd naar beroep, c. 1750-1800.234
Totaal
Intellectuelen
Handel/ambacht
Landbouw/visserij
Arbeid
Niet opgegeven
Totaal

231
232
233
234

2
21
9
67
35
134

Mannen
Handtekening
2
11
9
34
1
57

Merk
1
10
11

Perc.
100
92
100
77
100
84

Vrouwen
Handtekening

Merk

Perc.

5

4

55

11
20
36

12
14
30

48
59
54

Van Deursen, Een dorp in de polder, 131-133.
GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 2.
Uil, ‘Het onderwijs in Bruinisse’, 35-37. Hierin een uitsplitsing per bron.
Idem, 34-35. De personen die niet in Bruinisse werden geboren, zijn niet meegeteld. De twee intellectuelen zijn de schoolmeester en
de veldwachter. Onder handel en ambacht vallen onder meer een winkelierster en acht naaisters. Onder arbeid vallen de arbeiders,
boerenknechts, varensgezellen en dienstmeiden.
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Uit deze gegevens is de conclusie te trekken dat de schrijfvaardigheid van de mannen opliep naar ruim
viervijfde deel en die van de vrouwen naar ruim de helft. Bij deze cijfers moet steeds bedacht worden dat
ze alleen inzicht geven in de schrijfvaardigheid. De laatste tabel wijst uit, zoals te verwachten was, dat het
grootste percentage analfabetisme voorkomt bij de laagste sociale klasse. Onderzoek van O.W. Hoogerhuis en L.F.S. Jansen aan de hand van de huwelijksakten van Goes bevestigt datzelfde beeld. Daar tekenden in de periode 1811-1820 72 procent van de arbeidende mannen tegenover ruim 93 procent bij de hogere
burgerij.235 Hoe welvarender, hoe groter de schrijfvaardigheid, dat is ook te zien aan de tabel ontleend aan
het onderzoek van Van Cruyningen.
Tabel 22: Alfabetisme van boeren en boerinnen in westelijk Staats-Vlaanderen omstreeks 1750.236

Arm
Middengroep
Welgesteld
Totaal

Mannen
Totaal aantal
67
132
49
248

Alfabeet in procenten
67
95
98
88

Vrouwen
Totaal aantal
28
73
36
137

Alfabeet in procenten
39
71
83
68

Ook onder de zeevarenden was de schrijfvaardigheid groot. In de volgende tabel worden de resultaten van
het onderzoek van P.C. van Royen naar de schrijfvaardigheid van zeevarenden bij de koopvaardij aan de
hand van scheepsverklaringen weergegeven.
Tabel 23: Alfabetisme van zeevarenden bij de koopvaardij in de Republiek, 1700-1710.237
Herkomst
Amsterdam
Noorderkwartier
West-Friesland
Friesland
Waddeneilanden
Zuid-Holland, Zeeland en de rest
Totaal in de Republiek

Handtekeningen
370
732
849
1154
985
331
4421

Merken
71
171
150
374
214
186
1166

Percentage
84
81
85
75
82
64
79

Het percentage van 79 procent sluit aan bij de geletterdheid van de zeevarenden in Zeeland. In de periode
1625-1787 is die van vissers, stuurlieden, schippers en andere zeevarenden uit Zierikzee, Veere, Middelburg en Tholen, die rekesten tekenden, 81 procent. Daarbij moet bedacht worden dat de schrijfvaardigheid bij de koopvaardij hoog lag, terwijl in het Zeeuwse cijfer ook andere zeevarenden zijn meegeteld. Dat
ook bij deze categorie een progressie in de tijd is op te merken, kan worden geïllustreerd met de vissers in
Zierikzee. In 1625 tekenden dertien mannen een rekest aan het stadsbestuur. Van hen tekenden er negen
en vier zetten een merk. In 1714 tekenden van de dertien vissers twaalf en een plaatste een merk. Uit 1752
dateert een rekest, getekend door alle achttien mannen.
Dat minder vrouwen dan mannen konden lezen en schrijven vond zijn oorzaak in het feit dat bij
meisjes het kunnen lezen vaak voldoende werd geacht. De toekomstige bestemming van meisjes was
als regel die van echtgenote en moeder van een gezin waarbij schrijfvaardigheid niet per sé nodig was.
Het resulteerde erin dat een deel van de vrouwen kon lezen en schrijven (en soms ook rekenen) en een

235 Hoogerhuis en Jansen, ‘Analfabetisme en onderwijsdeelname’, 14.
236 Van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, 217.
237 Van Royen, Zeevarenden op de koopvaardijvloot, 124-135.
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ander deel alleen lezen. In 1779 legden dertien meisjes en vrouwen, oud-leerlingen van schoolmeester
Thomas Schoorel in Dreischor, verklaringen af. Acht konden de betreffende akte tekenen, vijf niet. Dat
de schrijfvaardigheid van vrouwen minder was, is te zien aan hun handtekeningen. Vaak schreven zij de
letters groot en werden die minder vlot en vloeiend neergepend. Enkelingen hadden behoefte zich na hun
schooltijd verder te oefenen in het lezen.238
De lage geletterdheid van meisjes had behalve een sociale achtergrond ook een economisch motief.
Voor veel van wat zij zouden gaan doen in hun latere leven, was geen letterwijsheid nodig. Spinnen, naaien en breien was werk dat een heel jaar door kon gaan, net zoals huishoudelijk werk of oppassen op de
jongere broertjes en zusjes. De schoolgang was daarom voor hen minder vanzelfsprekend. Dat in tegenstelling tot de jongens, die in de winter, wanneer er geen werk te doen was op het land, de school weer
opzochten.
Lage geletterdheid kon ook veroorzaakt zijn doordat een deel van de jeugd niet gemotiveerd was om
zijn tijd in school door te brengen. In 1793 deden de diakenen van de Nederduits gereformeerde gemeente in Vlissingen hun beklag over een van de wezen in het weeshuis, Cornelis van Paauwijk. Toen hij op
25-jarige leeftijd het weeshuis verliet kon hij niet lezen en schrijven en evenmin had hij een ambacht geleerd. Daarom was hij in militaire dienst gegaan. De regenten van het weeshuis weerlegden de klacht.
Van Paauwijk kon wel schrijven, zij het niet perfect. Ook het feit dat Cornelis geen ambacht had geleerd,
werd door de regenten tegengesproken. Hij had voor blokmaker geleerd maar zijn patroon was failliet
gegaan waarna hij niet herplaatst kon worden. De regenten wezen erop dat slechts weinigen voldoende
gemotiveerd waren om het schrijven goed onder de knie te krijgen ondanks de aangewende pogingen. In
zulke gevallen was vaak alle bestede moeite tevergeefs. Hadden de wezen wel ambitie, dan waren er betere
resultaten. Verlieten de wezen de schoolbanken en gingen ze aan het werk, dan verminderde bij een deel
hun schrijfvaardigheid. 239
Bij jongens en meisjes verminderde de vaardigheid om te schrijven niet alleen, ze verdween als ze werk
deden dat geen enkele relatie had met schrijven. In mindere mate gold dat voor het lezen want daarmee
kwam de jeugd op allerlei manieren in aanraking, bijvoorbeeld bij het zingen uit de psalmboeken tijdens
de kerkdiensten of door aangeplakte bekendmakingen. Ook het feit dat leerlingen in de zomerperiode
geruime tijd niet naar school kwamen, heeft de lees- en schrijfvaardigheid niet bevorderd.240 Het avondonderwijs in de winter kon dat compenseren. Ging de jeugd er heen, dan heeft dat vanzelfsprekend een
positief effect gehad op de alfabetiseringsgraad, ook al weten we niet in welke mate dat het geval was.

In nationaal en internationaal perspectief
Al deze cijfers sluiten nauw aan bij het algemene beeld in Nederland van een hoge geletterdheid. Dat gold
zowel voor het platteland als voor de steden. Zo kon in Maasland (Zuid-Holland) omstreeks 1750 ongeveer
83 procent van de mannen en 60 procent van de vrouwen hun handtekening zetten. Daar ging het om alle
lagen van de bevolking. De cijfers, zowel uit de zeventiende als uit de achttiende eeuw, tonen overeenkomst met die van Amsterdam aan het eind van de achttiende eeuw. Van een tegenstelling tussen steden
en platteland is niet of nauwelijks sprake.241
Uit de cijfers blijkt ook de samenhang tussen economische welstand en geletterdheid. De elite en de
middengroepen, die hun bestaan vonden in de handel en ambachten, inclusief de landbouwers, waren
meer geletterd dan knechten, werklieden en dagloners. Het percentage van de laatste groep lag ruim onder het gemiddelde. Een uitvoerig onderzoek naar het alfabetisme in de provincie Utrecht aan de hand
238
239
240
241

GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nr. 4263 (nrs. 114-116, 126-128, 130, 132).
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 4005, Resoluties regenten weeshuis (22.1.1793).
Boekholt, ‘Leescultuur in Groningen’, 3.
Zie ook: De Vries en Van der Woude, Nederland, 1500-1815, 216.
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van de huwelijksakten over de periode 1811-1820 geeft hetzelfde beeld. In het westelijk deel van de provincie met meer welvaart was de geletterdheid groter dan in het oostelijk deel; protestanten waren meer geletterd dan rooms-katholieken. Van de protestantse mannen was 72 procent alfabeet tegenover 61 procent
van de katholieken. Bij de vrouwen was dat 61 procent tegenover 51 procent. In Utrecht zette 85 procent
van de protestantse boeren een handtekening (katholieken: 79 procent). Bij de knechten en arbeiders was
het percentage voor protestantse mannen 51 procent tegenover 37 procent voor katholieke mannen.242
De cijfers uit Zeeland en Staats-Vlaanderen sluiten ook aan bij het algemene beeld in NoordwestEuropa. Minstens driekwart van de mannen was alfabeet en tweederde van de vrouwen. In de volgende
twee tabellen wordt het alfabetisme in Europa en in Nederland weergegeven.
Tabel 24: Alfabetisme in Europa rond 1800 (in procenten).243
Land
Zweden
Pruisen
Nederland
Engeland en Wales
Schotland
België
Frankrijk
Overige Duitse staten
Denemarken/Noorwegen
Italië
Spanje/Potugal
Balkan
Rusland

Mannen

Vrouwen

75
60
65
61
55
55-60

60
45
40
37
30
35-45

Totaal
90-95
80
68
53
53
49
43
40-55
40-55
10-30
10-20
1-10
1-5

Tabel 25: Alfabetisme in Nederland rond 1800 (in procenten).244
Provincie
Drenthe
Groningen
Friesland
Noord-Holland
Zeeland
Overijssel
Utrecht
Zuid-Holland
Gelderland
Noord-Brabant
Limburg

Mannen
86
87
84
82
79
73
71
73
72
66
66

Vrouwen
75
73
70
67
59
61
59
57
54
49
42

Totaal
81
80
77
75
69
67
65
65
63
57
54

In Europees perspectief behoort Nederland tot de top. Op Nederlands niveau zit Zeeland stevig in de middenmoot. De lage percentages in Noord-Brabant en Limburg houden verband met de geringe geletterdheid onder het rooms-katholieke deel van de bevolking. Omdat katholieken vooral in oostelijk en weste-

242 De Booy, Weldaet der scholen, 136-140, 319-329.
243 Boonstra, De waardij van eene vroege opleiding, 20-28; Knippenberg, Deelname aan het lager onderwijs, 34-35. www.wikibooks.org
(13.3.2015). De percentages van de Duitse staten, Denemarken/Noorwegen, Italië, Spanje/Portugal, Rusland en de Balkan zijn globale
schattingen. Het cijfer van Pruisen is van 1849. Voor alle cijfers geldt dat ze met reserve moeten worden gehanteerd.
244 Knippenberg, Deelname aan het lager onderwijs, 34; Van der Woude, ‘De alfabetisering’, 260. De percentages van Noord-Holland zijn
exclusief Amsterdam.
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Kaart van de alfabetiseringgraad, 1775-1800
lijk Zeeuws-Vlaanderen sterk vertegenwoordigd waren, is dit van invloed op het eindcijfer van Zeeland.
In de periode 1800-1825 was Zeeuws-Vlaanderen een van de gebieden in Nederland waar het percentage
alfabete mannen niet boven de dertig procent uitkwam. Op de volgende kaart, vervaardigd door O. Boonstra, is de alfabetiseringsgraad in de periode 1775-1800, op basis van de handtekeningen in huwelijksakten, weergegeven.245

245 Tegen het eind van de negentiende eeuw was het percentage analfabeten overal naar minder dan tien procent gezakt. Boonstra, ‘De
daling van het analfabetisme’, 64-71.
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In Zeeland zijn de cijfers van het analfabetisme het laagst in Walcheren en Schouwen. Ze zijn het hoogst
in Staats-Vlaanderen, vooral in het oostelijke en westelijke deel. Uitgesplitst naar eiland en regio geeft dat
het volgende overzicht.
Tabel 26: Alfabetiseringsgraad in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1775-1800.246
Eiland of regio
Walcheren
Schouwen-Duiveland
Zuid-Beveland
Tholen en Sint Philipsland
Noord-Beveland
Midden-Staats-Vlaanderen
West-Staats-Vlaanderen
Oost-Staats-Vlaanderen

Alfabetiseringsgraad
in procenten
93
87
80
76
73
73
61
51

De situatie in Staats-Vlaanderen, met een gemiddelde van 62 procent, is van invloed op het Zeeuwse cijfer,
dat uitkomt op 74 procent. Nemen we alleen Zeeland – eerst in 1814 werd het voormalige Staats-Vlaanderen toegevoegd aan deze provincie – dan komt de alfabetiseringsgraad op 82 procent. Vergelijken we dat
laatste percentage met de provinciale cijfers in tabel 22 dan leidt dat tot de conclusie dat Zeeland zonder
Staats-Vlaanderen op de eerste plaats zou staan.
Volgens internationale inzichten was de alfabetiseringsgraad in steden hoger dan op het platteland.
Dat gaat voor Zeeland echter niet op en maar nauwelijks voor Staats-Vlaanderen, zoals blijkt uit de onderstaande tabel.
Tabel 27: Alfabetiseringsgraad in de steden in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1775-1800.
Stad
Middelburg
Zierikzee
Goes
Tholen
Vlissingen
Veere
Totaal

Alfabetiseringsgraad
in procenten
90
72
72
58
84
100
79

Sluis
Aardenburg
Groede
Oostburg
IJzendijke
Terneuzen
Axel
Hulst
Totaal

57
67
50
88
43
67
76
67
64

246 De cijfers werden welwillend verstrekt door dr. O. Boonstra. Onder het middendeel van Staats-Vlaanderen, waar de gereformeerden in de
meerderheid waren, zijn gerekend: Axel, Biervliet, Hoek, Sas van Gent, Terneuzen en Zaamslag. Van Philippine is geen cijfer bekend.
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Dat het cijfer voor de Zeeuwse steden iets lager uitvalt – 79 tegen 82 procent – heeft misschien een relatie
met de economische achteruitgang. Dat zou de verklaring kunnen zijn voor het verschil tussen de beide
grootste steden, Middelburg en Zierikzee. De laatste stad maakte in de betreffende periode een moeilijke
tijd door, die gepaard ging met het inkrimpen van de bevolking. Middelburg zag zijn inwoneraantal licht
groeien, net zoals Vlissingen. Goes en Tholen hadden te maken met een lichte teruggang. Het bevolkingsaantal van Veere bleef in de betreffende periode stabiel. Opvallend is de score van 100 procent in die plaats.
Overigens haalden tien Walcherse dorpen ook dit percentage.247 Zowel Veere als Tholen telden minder
dan tweeduizend inwoners. Dat gold ook voor de Staats-Vlaamse steden die met 64 procent iets boven het
gemiddelde van 62 procent uitkwamen. In deze tabel hebben we ook Groede opgenomen. Het was geen
stad maar wel de grootste plaats in West-Zeeuws-Vlaanderen. Het grotere aandeel van de gereformeerden
in de stedelijke populatie kan een rol spelen in de iets hogere alfabetiseringsgraad.
Dat de geletterdheid lager was in streken waar de rooms-katholieke religie veel aanhang kende, laat
zich met twee voorbeelden illustreren. In 1798 werd het verzoek van de rooms-katholieken in Ovezande
om in het bezit gesteld te worden van de kerk en pastorie getekend door 47 mannen. 26 zetten een handtekening, 21 een kruisje. In westelijk Staats-Vlaanderen lieten vele rooms-katholieke ouders hun kinderen
dopen in het Vlaamse Middelburg, dat even over de grens lag. De doopakten moesten vanaf 1779 worden
ondertekend. Van de 34 vaders die daar in de periode januari 1779 tot juli 1796 tekenden konden 17 hun
handtekening zetten, de andere 17 konden dat niet. Van Cruyningen berekende dat rond 1750 91 procent
van de gereformeerde boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen kon lezen en schrijven tegenover 70 procent
van de katholieke landbouwers. Overigens speelden economische, sociale en religieuze factoren een belangrijke rol bij de geletterdheid. In het zuidelijke deel, tegen de grens, met zijn zandige bodem, woonden
veel kleine landbouwers. Van hen was een op de drie boeren analfabeet, zowel gereformeerd als katholiek.
De grote katholieke boeren op de kleigronden daarentegen deden in geletterdheid nauwelijks onder voor
hun gereformeerde collega’s.248 Daarnaast hadden rooms-katholieken, anders dan protestanten, minder
behoefte om te kunnen lezen.249

6.7

Conclusies

De resultaten van het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, gerelateerd aan de alfabetiseringsgraad
en meer specifiek de schrijfvaardigheid, zijn zeer goed te noemen. Overheid en kerk hadden met succes
samengewerkt om het onderwijs te promoten en te stimuleren. Zij waren erin geslaagd om een onderwijsnet op te zetten waardoor onderwijs voor vrijwel iedere Zeeuwse jongen en meisje, rijk of arm, bereikbaar
werd.
De Gereformeerde kerk hechtte veel waarde aan het geschreven woord. Toch is de drang van de gereformeerden om te leren lezen en schrijven geen afdoende verklaring voor de hoge alfabetiseringsgraad. Deze
is veel meer het resultaat geweest van onderling verbonden factoren. Economische en sociale motieven
en omstandigheden zijn belangrijk voor de verklaring van het hoge percentage. Zeeland en Staats-Vlaanderen kenden gedurende langere tijd welvarende periodes waardoor de inwoners in staat werden gesteld
hun kinderen te leren lezen, schrijven en zo nodig rekenen. Door die welvaart kon het dekkende onderwijsnet worden geschapen, die kinderen de gelegenheid bood om samen met hun leeftijdgenoten kennis
247 Biggekerke, Grijpskerke, Meliskerke, Nieuw- en Sint Joosland, Oost- en West-Souburg, Oostkapelle, Ritthem, Serooskerke, Sint Laurens en
Vrouwenpolder. Andere dorpen die 100 procent behaalden waren op Schouwen-Duiveland: Burgh, Duivendijke, Elkerzee, Haamstede,
Kerkwerve, Noordwelle, Oosterland, Renesse en Serooskerke; op Zuid-Beveland: Borssele, Driewegen, Fort Bath, ’s-Heer Abtskerke,
Krabbendijke, Nisse, Oudelande, Rilland en Schore. Ook Sint Philipsland bereikte 100 procent. In Staats-Vlaanderen betrof dat alleen
Retranchement.
248 Van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, 218-219; De Ruiter, Ovezande, 37; Van Vooren, ‘De Katholieke Bevolking van Aardenburg’, 35.
249 Houston, Literacy in early modern Europe, hoofdstuk 7.

6 DE LEERLINGEN EN DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS

677

te verwerven voor hun loopbaan. Ook sociale motieven werkten daaraan mee. In de winter, wanneer het
werk op het land stil lag, bood de school de mogelijkheid om de kinderen nuttig bezig te houden.
Inhoudelijk heeft het onderwijs succesvol gewerkt doordat, in het algemeen gesproken, de schoolmeesters bekwaam waren om de leerstof over te brengen op hun leerlingen. Het waren welgemeende
woorden die in 1746 werden neergeschreven in de kerkenraadsacta van Sint Philipsland toen werd medegedeeld dat schoolmeester Dirk Viszer ‘onse jeugt soo vaderlijk en met sooveel vrugt … in alle letteroefeningen onderweesen’ had.250 Daaraan heeft de methodiek, waarin het individuele leren centraal stond,
meegewerkt. De interactie tussen leerling en leraar daagde uit en vormde een stimulans om de leerstof te
verwerken en onder de knie te krijgen.
De ouders hebben een cruciale rol gespeeld. Onverlet de andere stimulansen, die het schoolbezoek
bevorderden, waren uiteindelijk zij het die de beslissing namen hun kinderen aan de onderwijsgevenden toe te vertrouwen. Ze handelden daartoe uit vrije wil in het besef dat onderwijs voor hun kinderen
een belangrijke bijdrage leverde aan hun toekomstig welvaren. Dat was niet alleen voor hun positie in de
maatschappij, maar ook met een religieus doel. Jongeren werden onderwezen in het geloof waarop ook zij
als ouders het ‘amen’ hadden uitgesproken. Maar ook omdat hun kinderen op school vertrouwd werden
gemaakt met een patroon van normen en waarden, dat Bijbels was gefundeerd.
Cognitieve kennis, geloofsonderricht en disciplinering waren en bleven de belangrijkste doelen in het
onderwijs. Wat dat betreft stonden alle betrokkenen in een traditie die er van meet af aan op was gericht
om deze doelen vorm te geven. Zo ontstond de vierslag: overheid, kerk, ouders en schoolmeesters, met de
leerlingen in het midden, die werden toegerust voor de toekomst. Een toekomst, die ook inhield dat zij
ditzelfde patroon zouden doorgeven aan nieuwe generaties.

250 GA Tholen, Hervormde gemeente te Sint Philipsland, inv.nr. 3 (17.8.1746).
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hoofdstuk 7

Conclusies

In dit laatste hoofdstuk worden enkele lijnen getrokken, die van belang zijn geweest in de ontwikkeling
van ruim twee eeuwen onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen. De drijfveren om het onderwijs vorm
te geven, komen daarbij voor het voetlicht en de gevolgen ervan voor de samenleving. Daarbij gaat het om
de positie van de overheid, de Gereformeerde kerk, de ouders en de onderwijsgevenden. Het succes van
het onderwijs was het gevolg van religieuze, economische en sociale factoren. De combinatie ervan heeft
ervoor gezorgd dat de jeugd in dit gewest en generaliteitsgebied goed werd voorbereid op hun weg naar
volwassenheid.

Ideële motivatie
In Zeeland en Staats-Vlaanderen kwam in de tweede helft van de zeventiende eeuw een net van onderwijsvoorzieningen tot stand. Overal, inclusief kleine dorpen, was een schoolmeester aangesteld. De lokale
overheden waren, met steun van de Staten van Zeeland en de Raad van State, erin geslaagd om voor elke
jongen en meisje een volledig aanbod van onderwijs te verwezenlijken. De gereformeerde classes en kerkenraden hadden die ontwikkelingen ondersteund. In een periode van ongeveer driekwart eeuw was dit
onderwijsnet tot stand gekomen. Dat was snel gegaan, in ieder geval sneller dan in Utrecht. Rooms-katholiek onderwijs was met succes geweerd, wat aan dat vlotte tempo heeft bijgedragen.
De Staten van Zeeland en in hun kielzog de andere overheden hadden zich moeite en financiële offers
getroost om een scala aan scholen mogelijk te maken. Wat was hun doel met het onderwijs? De Zeeuwse
Staten formuleerden dat in 1583 als volgt: ‘[…] de scholen van de jonghe jeucht, wezende seminaria voor
den toecommenden tyt ende daeraff eensdeels dependeert die Reformatie ende confirmatie van de religie,
dient bovenal goet regard ghenomen ende ordre gestelt te wordden opdat die joncheyt wel gheleert ende
geinstueert wordde zoo in de vreese des Heeren als in manieren […]’.1 In de preambule van het reglement
van Goes uit 1655 was hetzelfde te lezen, nu in een meer volledige omschrijving. Het onderwijs had als doel
‘de kinderen (wesende ’t zaet daeruyt alle geschickheyt in de kercke ende republijcke te verwachten is) niet
alleen in de Christelijcke Ghereformeerde Religie, vreese des Heeren, alle zedicheyt, en gehoorsaemheyt,
maer oock in gheleertheyt ende goede consten, elck na sijn gelegentheyt, en capaciteyt mogen opgevoet
en opgetogen worden, tot de meeste eer van Godt Almachtich, welstant der kercken en ’t gemeynebesten,
en tot troost en welbehagen van een yegelijck, die de vruchten daervan, by de nakomelinghen hebben te
verwachten, en sullen genieten’.
De andere overheden sloten zich bij deze principiële insteek aan. Het onderwijs was op de eerste plaats
bedoeld om kinderen vertrouwd te maken met de gereformeerde leer. Op de tweede plaats diende het om
kennis en kunde over te dragen. Op de derde plaats moest de school normen en waarden overdragen. Onderwijs was de beste bijdrage aan de opvoeding van de jeugd, het was belangrijk met het oog op hun toekomst en het was in het belang van kerk en land. Deze ideële en praktische motivatie zou leidend blijven.
Het blijkt uit de woorden die H.J. Krom gebruikte in het begin van zijn antwoord op de prijsvraag van het
Zeeuws Genootschap over het onderwijs: ‘Is ’er een zaak, welke zorg en oplettendheid verdient, het is de
1

Concept-plakkaat van politie. GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 201. Zie ook de aanhef van de Zeeuwse schoolorde, bijlage 1.
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opvoeding der Jeugd, ten einde men dezelve niet alleen by tyds rechte begrippen van God, en Godsdienst,
inboezeme; maar ook in alle rangen en standen, op eenen bekwamen tyd, voor de Maatschappye nuttig
maake’.2 God en het land waren gediend met een geletterde jeugd.

Confessionalisering
Confessionalisering is het streven van politieke en kerkelijke gezagsdragers om het gedrag en de mentaliteit van personen of groepen volgens de eigen religieuze, sociale en moreel-zedelijke opvattingen te
beïnvloeden. Het is een begrip dat in de afgelopen decennia in gebruik is gekomen om de situatie in zestiende en zeventiende eeuw in West-Europa te kenschetsen. In de Noordelijke Nederlanden kreeg deze
confessionalisering een gereformeerd karakter. Daarbij werd gebruik gemaakt van de structuren van de
Rooms-katholieke kerk, bleef de parochie uitgangspunt, werd de pastoor vervangen door de predikant en
namen classes en synode de positie van de bisschop over. Als publieke kerk werden ook doop en huwelijk
overgenomen, waarvoor het lidmaatschap van de Gereformeerde kerk geen vereiste was. De gereformeerden brachten nieuwe elementen in waarvan de sterke oriëntatie op de Bijbel een kenmerkende eigenschap
was. De geloofsleer kreeg een invulling die op persoonlijk vlak de nadruk legde op levensheiliging. Het
onderwijs en de catechese werden daarvoor ingezet.3
De confessionalisering van Zeeland en Staats-Vlaanderen verliep snel en succesvol. In de tweede helft
van de zeventiende eeuw was het overgrote deel van de bevolking in Zeeland en Staats-Vlaanderen gereformeerd. Dat succes was in belangrijke mate te danken aan het Nederduitse schoolsysteem dat als het
beste van Europa wordt gekenschetst.4 Er was een nieuwe generatie opgegroeid die voor het grootste deel
kon lezen en schrijven. Ze hadden dat geleerd op een school met een gereformeerde schoolmeester. Hij
had hen waarden en normen bijgebracht, die gebaseerd waren op de Bijbel. Als helper van de predikant
had de schoolmeester zijn aandeel in de catechese van de jeugd. Het succes van het onderwijs was mede
te danken aan het publieke karakter. Het was in principe toegankelijk voor iedereen. Doordat de overheid het onderwijs steunde konden de schooltarieven laag zijn. De bemoeienis van de overheid en de kerk
stond garant voor de kwaliteit. De kennis, die de kinderen zich eigen maakten, namen zij mee naar huis
waar het zijn effect had op de ouders ten aanzien van zaken zoals de levenswandel en de omgang met het
geloof. Hetzelfde effect werd bereikt met de catechese. ‘Thus in many Reformed parishes of western and
central Europe schooling and catechizing became important parts of social discipline in the public sphere’, concludeert Stefan Ehrenpreis.5
Dezelfde auteur wijst erop hoe in de calvinistische traditie de kinderen werden gezien als leden van
de geloofsgemeenschap en dat ze daarom vertrouwd werden gemaakt met de Bijbel. Het begon al op de
kleine kinderscholen met het leren van formuliergebeden. De Bijbel en Bijbelse geschiedenis waren op de
Nederduitse en Franse scholen verweven in de lesstof bij het leren lezen en schrijven. De Latijnse scholen
bleven trouw aan humanistische tradities door de oriëntatie op de klassieke schrijvers. Ook daar maakten
de Bijbel en de catechismus onderdeel uit van het lesprogramma. Memoriseren en repeteren waren in
alle schoolsoorten belangrijk. Op school kregen de leerlingen de bagage mee om te begrijpen waarover de
predikant tijdens de kerkdiensten preekte. Het onderwijs had hen begeleid in hun kerkgang, ze hadden
op school psalmen gezongen en de antwoorden geleerd van de Heidelbergse catechismus, die door de
predikant in de middagdienst werd behandeld en die ze om beurten mochten opzeggen. School en kerk
vormden een eenheid.
In de eerste helft van de zeventiende eeuw is sprake van innovatie in de catechese. De Zeeuwse initi2
3
4
5

Krom, Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 1.
Van Lieburg, Een eiland na de Reformatie, 309.
Ehrenpreis, ‘Programm und Praxis reformiert-calvinistischer Bildung in der Frühen Neuzeit’, 43.
Ehrenpreis, ‘Reformed education in early modern Europe: a survey’, 44.
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atieven van het Kort Begrip (1608) en Den wegh der zalicheyt (1620) waren bedoeld om de overdracht van de
geloofsleer op een eenvoudige manier te bevorderen als voorbereiding op het leren van de Heidelbergse
catechismus. Het hele onderwijs bleef gefixeerd op teksten. Van de mogelijkheid om beeldmateriaal te integreren in het lesprogramma werd geen gebruik gemaakt, afgezien van de weinige plaatjes in leesboeken.
Het schooltoneel verdween in de eerste helft van de zeventiende eeuw. ‘The Reformed were unwilling to
establish popular visual forms of mass instruction’, aldus Ehrenpreis.6 In plaats daarvan kreeg het schrijfonderwijs veel aandacht. Fraai schrijven werd bevorderd door voorbedrukte A.B.C. Capitael Voor-letter-boecken, die vanaf 1619 vooral in Middelburg en Vlissingen verschenen.
Ehrenpreis concludeert dat in de tweede helft van de zeventiende eeuw ‘the Reformed models became
old-fashioned, still successful in some regions but no longer an outstanding example’.7 Die conclusie gaat
ook voor Zeeland op, want tot verdere innovatie van schoolboeken of lesmethodes kwam het niet. Wel was
het onderwijs nog steeds zeer succesvol en als ergens conservatisme een rijke vrucht heeft gedragen, dan
is dat wel in het onderwijs. Wat generaties na generaties met succes was toegepast, liet zich niet zo maar
opzij zetten. De hoge geletterdheid van de Zeeuwen met 82 procent van de bevolking bracht hen aan de
top van de Nederlanders van rond 1800.

Economie versus religie
Een openstaande vraag is of de alfabetisering bevorderd is door het (gereformeerd) protestantisme of door
economische factoren. Van Margaret Spufford is de stelling ‘dat de uitzonderlijk hoge alfabetiseringcijfers
in Noord-West-Europa weinig tot niets te maken hebben met het protestantisme en godsdienst, en des
te meer met de verschuiving van de commerciële as in Europa. […] Door alle eeuwen heen is de noodzaak
om in leven te blijven, de kost te verdienen en zo mogelijk winst te maken, en om een gezin te stichten, de
stevigste drijfveer geweest’.
Dat de alfabetisering in Zeeland en in de Republiek succesvol was, is te danken aan de periodes van
voorspoed, die de gelegenheid gaven scholen op te richten en te financieren. Dat het kunnen lezen en
schrijven ook werd ingegeven door economische motieven is eveneens buiten kijf want kennis en kunde
waren van belang in het verdere leven. Niettemin ging het op de eerste plaats om het bevorderen van de
religie en tegelijkertijd om kennisoverdracht en disciplinering van de jeugd. Het zijn deze motieven die
de aanleiding vormden voor het bevorderen van het onderwijs. Aan het eind van haar artikel over alfabetisme nuanceert Spufford haar stelling door op te merken: ‘Ik suggereer evenmin dat religie als drijvende
kracht voor alfabetisering onbelangrijk was, alleen dat ze, met de lichtende uitzondering van Zweden,
minder belangrijk was’.8 Toch was godsdienst voor de Zeeuwen en Staats-Vlamingen een intrinsieke motivatie voor goed onderwijs. Zijn economische omstandigheden bij het meestentijds welvarende Zeeland
en Staats-Vlaanderen van toepassing, Drenthe was een gewest waar de economische situatie niet de hoofdtoon voerde. Niettemin zat binnen de Republiek dit gewest rond 1800 in de top van het laagste percentage
analfabeten. Ook in Drenthe is het de gereformeerde religie geweest, die de motor was achter het stichten
van scholen.9 De hoge alfabetiseringsgraad is de resultante van religieuze, economische, sociale, politieke
en culturele factoren.10

6
7
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9
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Idem, 49.
Idem, 51.
Spufford, ‘Alfabetisme, handel en godsdienst in de commerciële centra van Europa’, 251-252, 262.
Boneschansker, ‘De Reformatie en de schoolmeesters in Drenthe’, 225-242.
Houston, Literacy in early modern Europe, hoofdstuk 4.
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Onderwijs in het belang van het land
De overheid zette de religie voor haar eigen doel in. Het ging om de ‘opbouwinge van een goede Republijcque ende welstant van den Lande’, zoals de Staten het formuleerden in de Zeeuwse schoolorde van 1583.
Om dat te bereiken werd door de gewestelijke, landelijke, regionale en plaatselijke overheid het onderwijs
financieel gesteund. Dat heeft de overheid niet belet om, waar dat wenselijk was, het marktmechanisme
te benutten. Tot het handhaven van het monopolie voor het geven van onderwijs was minder bereidheid
als de onderwijsgevenden slechte prestaties leverden. Was de kwaliteit van het onderwijs goed, dan was de
overheid bereid om illegale scholen te weren.
De overheid heeft, daarin bijgestaan door de kerkenraden en classes, het niveau van de onderwijsgevenden bevorderd door vanaf de eerste helft van de zeventiende eeuw over te gaan tot het toetsen van hun
deskundigheid. Solliciteren, selecteren en examineren werd bij schoolmeesters de gangbare praktijk om
vacatures te vervullen. Om zich daarop goed voor te bereiden werden zelfstudie, les nemen bij een schoolmeester en de start als ondermeester vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw gemeengoed.
De financiële steun door de overheid vond plaats in de vorm van traktementen, toelagen en huisvesting. Voor de plattelandsschoolmeesters werden gelden beschikbaar gesteld uit de geestelijke goederen,
de geconfisqueerde eigendommen van de Rooms-katholieke kerk. Een andere vorm van steun was de
schoolmeesters te belasten met verwante werkzaamheden. Die van voorzanger en koster was algemeen
op het platteland. Maar ook door de schoolmeester administratieve functies op te dragen. Daardoor werd
zijn inkomen verder aangevuld. In geen enkel geval was die steun voldoende want de schoolgelden, te
betalen door de ouders, bleven een belangrijk deel vormen van het inkomen. Daarmee werd het marktmechanisme bevorderd. Matige tot slechte onderwijzers kregen minder inkomsten en waren daardoor genoodzaakt om te zien naar een andere broodwinning. Bekwame onderwijsgevenden werden daarentegen
gestimuleerd om op de ingeslagen weg verder te gaan want meer leerlingen betekende meer inkomsten.
De Staten van Zeeland, de Staten-Generaal, stadsbesturen, ambachtsheren, dorpsbesturen en kerkenraden hebben hetzelfde middel benut om het onderwijs in te kaderen. Door middel van reglementen
hebben zij regels geformuleerd die duidelijkheid gaven over de taken van schoolmeesters en schoolvrouwen en over de inhoud van het onderwijs. Het was ook een middel om schoolmeesters te houden aan een
deugdelijke taakopvatting. De reglementen moesten dienen om de gezagsverhoudingen vast te leggen.
Schoolmeesters waren op de eerste plaats gehouden om de bevelen van de overheid op te volgen. Ook al
hadden zij op het platteland de kerkenraden te eerbiedigen, dan nog was er geen misverstand over het feit
dat het gezag bij de burgerlijke overheid berustte.
In de tweede helft van de achttiende eeuw was sprake van een toenemende omgangsoecumene tussen
de religies. Hoewel de rooms-katholieken in Zeeland en Staats-Vlaanderen een kleine minderheid vormden en doopsgezinden, Luthersen en Joden nog kleiner in getal waren, was hun aanwezigheid reden om
een tegemoetkomende houding in te nemen. De oude tegenstellingen vielen niet meer te rijmen met de
nieuwe deugden van vrijheid, verdraagzaamheid en eendracht, die hun belichaming vonden in het vaderland als gemeenschappelijk kenmerk. Niettemin bleef het hebben van scholen verboden. Alleen voor
de Luthersen en Joden in Middelburg werd een uitzondering gemaakt. De gelijkstelling van alle religies
(1796) betekende dat het onderwijs niet langer een gereformeerd stempel kon hebben. Om tot de gewenste
eenheid te komen was het woord aan de nationale overheid om het onderwijs tot een ‘voorwerp van aanhoudende zorg der regering’ te maken.

Onderwijs in het belang van de Gereformeerde kerk
Het lijdt geen twijfel dat de schoolmeesters een niet te verwaarlozen aandeel hebben gehad in de groei van
de gereformeerde gemeenten vanaf het laatste kwart van de zestiende eeuw. In het bijzonder daar waar
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er nog geen gemeenten waren, hebben de onderwijzers een belangrijke bijdrage geleverd aan het vormen
van de jeugd tot aanstaande leden van de kerk. Vanuit kerkelijke optiek was het zelf kunnen lezen van de
Bijbel, die in vrijwel geen enkel protestants huisgezin ontbrak, belangrijk. ‘Bijbellezing stond hoe dan
ook centraal bij de verwerving van het leesvermogen, of die nu in het gezin, op school, in kerk of in het
weeshuis plaatsvond’, aldus W.Th.M. Frijhoff. In het verlengde daarvan stond het lezen en leren van de
catechismus, die aan de basis stond van de weg naar het doen van geloofsbelijdenis.11 De ernst waarmee
menig schoolmeester de kinderen de geloofsleer bijbracht, de psalmen die hij met hen zong en het stimuleren van de zondagse gang naar de kerk is van grote invloed geweest op de keuze die zij op latere leeftijd
maakten om toe te treden tot de Gereformeerde kerk.
Het laat zich begrijpen dat de gereformeerde kerkenraden en classes het tot hun taak rekenden om het
onderwijs te bevorderen, in het bijzonder toen ze daarvoor werden ingeschakeld door de overheid. Ze kregen die ruimte omdat hun kerk de opvolgster was van de Rooms-katholieke kerk, die eveneens het onderwijs tot haar taak had gerekend. Het gaf de Gereformeerde kerk de gelegenheid om invloed uit te oefenen.
Zo doende kwamen er gereformeerde schoolmeesters die onderwijs gaven op gereformeerde grondslag.
De leerlingen kregen hun eigen plaats in de kerkdiensten. Zij mochten de vragen van de catechismus opzeggen waarover de predikant preekte en zongen de psalmen mee die ze op school hadden geleerd. Zo was
een hechte en nauwe band ontstaan tussen school en kerk.
Meer dan in de steden oefenden de kerkenraden op het platteland invloed uit, in het bijzonder bij
de benoeming van nieuwe schoolmeesters. Dat was vooral vanwege het feit dat deze vrijwel steeds ook
voorzanger was, waarbij het onomstreden was dat dit een kerkelijke functie was. Hoewel de kerkenraden
en classes incidenteel het overheidsgezag wisten te trotseren, schikten de gereformeerden zich in hun onderdanige positie. Zij beseften dat hun kerk een onderdeel was van de staat en dat er geen andere keus was
dan dat gezag te eerbiedigen, ook als dat leidde tot minder invloed. Op het eind van de achttiende eeuw
was die invloed dermate teruggelopen, dat de tijd rijp was voor de scheiding van kerk en staat (1798). De
consequentie was dat het dogmatisch onderwijs uit de scholen werd geweerd.

Onderwijsgevenden in dienst van het land, de kerk en de ouders
Kwaliteit was belangrijk, maar vooral de elite maakte dat tot een speerpunt. Elk stads- en dorpsbestuur
en elke dorpspredikant wilde bekwame Nederduitse schoolmeesters aantrekken. De stedelijke regenten
stelden de aanwezigheid van een Latijnse en Franse school op hoge prijs ter wille van hun eigen kinderen.
Niet alleen was de blik gericht op de eigen groep, ook de andere inwoners mochten delen in goed onderwijs. Dat kon bovendien bijdragen aan de economie van de stad want kostleerlingen betekenden inkomsten voor de winkeliers. Het kon helpen om de armenkassen te ontlasten en daarom was het geven van
gratis onderwijs aan de kinderen van armen en minvermogenden voor de hand liggend.
Het schoollokaal was niet alleen het domein van de onderwijzers en leerlingen, maar ook van de overheid en de kerk vanwege hun bemoeienis met het onderwijs. De financiële steun en de regelgeving gaven
richting aan de verhoudingen. De schoolmeester was een overheidsdienaar en op het platteland tevens
een kerkdienaar. Ze waren de handlangers van de burgerlijke en kerkelijke overheden en dientengevolge
ook exponenten van dat gezag. De onderwijzers hadden dat nodig in hun positie tegenover de kinderen
en de ouders.
De onderwijsgevenden moesten hun status verdienen. De meesten kwamen van buiten de eigen plaats,
voor een deel vanuit Zeeland en Staats-Vlaanderen en voor een groot deel van buitenaf. Het was voor de
schoolmeesters zaak op goede voet te staan met burgerlijke en kerkelijke gezagsdragers, ouders en leerlingen. Het belangrijkste wat zij voor hun status konden doen, was kwalitatief goed onderwijs geven en zich
11

Frijhoff, Wegen van Evert Willemsz., 314.
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bewust te zijn van hun afhankelijke positie.
De ouders en de toezichthouders op het onderwijs waren als regel tevreden. Het overgrote deel van
onderwijsgevenden functioneerde goed. Ongevraagd ontslag bleef een zeldzaamheid. De pogingen niet
goed functionerende schoolmeesters weer in het goede spoor te leiden, werden uitgebreid vastgelegd. Het
paste bij een cultuur waarin de omgang met regels net zo belangrijk was als de regels zelf. De daarbij
horende zorg voor het minutieus vastleggen van incidenten heeft de geschiedschrijving parten gespeeld.
Hierdoor werden de gevallen van mislukte schoolmeesters breed uitgemeten. Maar kwantitatieve analyse
leert dat het om een klein aantal ging.

Onderwijs in soorten
Een van de meest opvallende zaken is dat het onderwijs in de loop van ruim twee eeuwen nauwelijks verandering onderging. De methodiek bleef hetzelfde. Lezen, schrijven en rekenen werden achtereenvolgens
geleerd, de klassen werden gevormd door deze vakken die zichtbaar waren in het leslokaal en het leerproces was hoofdelijk of individueel.
Slechts een deel van de kinderen ging naar de kleine kinderscholen, die vrijwel alleen in de steden
voorkwamen. Waren de kinderen vijf, zes of zeven jaar oud dan gingen ze naar de Nederduitse schoolmeester waar ze leerden spellen, lezen en schrijven. Drie jaar kon daarvoor voldoende zijn. In de achttiende eeuw werd vijf jaar gebruikelijk om lezen, schrijven en rekenen goed onder de knie te krijgen. Omdat
veel kinderen, vooral op het platteland, alleen in de winter naar school gingen, had het leerproces een
langzaam verloop. Vaak hadden ze de lesstof nog niet voldoende onder de knie als ze de school verlieten
om een vak te leren of te gaan werken. Tot degenen die voortijdig de school verlieten, behoorde een deel
van de meisjes die aan het schrijven niet toe kwamen. Om in het gemis te voorzien kon gebruik worden
gemaakt van de avondschool, die ook benut werd voor het leren rekenen, voor zover ze dat niet op de
dagschool hadden geleerd. Wezen kregen onderwijs in de school in het weeshuis of ze gingen naar een
Nederduitse schoolmeester, die ook aan de kinderen van armen les gaf.
De Franse scholen boden vervolgonderwijs. Ze evolueerden sterk. Het leidde ertoe dat onder deze aanduiding scholen van een verschillend karakter vielen. Aan de ene kant de Franse kostscholen in de grote
steden en enkele op het platteland. Aan de andere kant de kleinere Franse scholen in de kleine steden en
een aantal dorpen in Staats-Vlaanderen waar de kinderen uit diezelfde plaats de meerderheid uitmaakten.
Dergelijke Franse scholen verschilden nauwelijks van de Nederduitse scholen; alleen het vak Frans zorgde ervoor dat ze onder de Franse scholen geschaard bleven.
Latijnse scholen kwamen aanvankelijk voor in alle steden. Vanaf de tweede helft van de zeventiende
eeuw kwijnde dit onderwijs vanwege de teruglopende interesse. Uiteindelijk wisten alleen de Latijnse scholen in Middelburg en Zierikzee zich te handhaven. Die teruggang vindt haar verklaring in het feit dat veel
ouders voor het Franse onderwijs kozen, dat een goede aansluiting gaf voor de handel en administratieve
beroepen. In de achttiende eeuw waren de Franse kostscholen een goed alternatief voor de elite vanwege
het brede vakkenpakket en omdat de jeugd kennis maakte met verfijnde manieren. Op het laatste speelden
ook Franse kostscholen voor meisjes in. In de kost gaan werd voor de kinderen uit de hogere kringen een
eerste stap op weg naar volwassenheid. De Latijnse scholen, die ook kostleerlingen hadden, hielden hun
bestaansrecht omdat het de enige instituten waren die voorbereidden op een studie aan een universiteit.
Zeeland had een eigen universiteit verdiend. De Illustre school, die in Middelburg werd gesticht, diende daarvoor als voorloper. Het is er niet van gekomen door onderlinge rivaliteit van de steden, het onhandig opereren van het Middelburgse stadsbestuur en verkeerde zuinigheid. Toen de kans er was door het
legaat van de Zierikzeese regent mr. Pieter Mogge was het te laat. De Zeeuwse en Staats-Vlaamse jeugd had
er geen problemen mee om hun geboortegrond te verwisselen voor een van de hogescholen elders om te
studeren.
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Het onderwijs had nog een andere belangrijke taak naast kennisoverdracht. Op de schouders van de
onderwijzers en onderwijzeressen rustte de taak om de kinderen normen en waarden bij te brengen. De
overheid legde in de regelgeving de nadruk op de disciplinering, de kerk ondersteunde dit en de ouders
stonden erachter. Gehoorzaamheid aan het gezag stond daarin centraal. Om dat af te dwingen was straffen een voor de hand liggend middel. Mits dit niet de perken te buiten ging, kreeg de schoolmeester er alle
steun voor.
In veel opzichten sloot het onderwijs aan bij dat in andere gewesten. Op het gebied van het stimuleren
van de jeugd door het geven van prijzen liep het Zeeuwse platteland voorop. De oudste vermelding is uit
1629. Aan het nationale debat over de verbetering van het onderwijs nam Zeeland deel door het lanceren
van een prijsvraag. Het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen schreef die in 1778 uit. De inhoud van de
antwoorden bood weinig nieuws en de voorstellen tot verbetering waren voor een deel al in gang gezet. De
invloed van de antwoorden was dan ook zeer beperkt. Indirect was er een bescheiden bijdrage aan de onderwijswetgeving vanaf 1801. Invloedrijker was de mentaliteitsverandering die in de tweede helft van de
achttiende eeuw haar invloed deed gelden. Cognitieve kennis moest zijn plaats gaan delen met moraliteit
en deugden. De pedagogiek, die zich richtte op de specifieke behoeften van de jeugd, begon haar opmars.
Het betekende onder meer dat de plak van de meester vervangen werd door het vermanende woord.
Die veranderingen hadden ook gevolgen voor de visie op het verleden. Wie wil veranderen, legt er de
nadruk op dat van het bestaande niets deugt. Wie het goede van de eigen prestaties wil profileren, heeft de
neiging zich af te zetten tegen al het vorige. Het werd de basis voor de mythe van het slechte onderwijs in
de achttiende eeuw die vele negentiende en ook nog wel twintigste-eeuwse critici koesterden. Dit boek is
een nieuw en integraal bewijs van het onhoudbare van die mythe.

Epiloog
De mooiste schat die de Zeeuwen en Staats-Vlamingen van hun onderwijzers ontvingen was het lezen en
schrijven. Lezen stelde hen in staat om kennis te verwerven. Schrijven gaf de mogelijkheid tot communicatie. In beide gevallen werd de wereld voor hen verruimd omdat dankzij deze vaardigheden de omgang
met anderen aan diepgang won. Aangevuld met andere kennis werden ze toegerust voor hun verdere leven. Jacob Cats, Michiel de Ruyter, Betje Wolff en alle anderen kregen, dankzij het onderwijs dat zij in hun
jeugdjaren genoten, kennis, vaardigheden, normen en waarden mee als basis voor de toekomst.
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Bijlage 1

Ordonnantie van de schoolorde, 1583,
en Plakkaat, 1590
Ordonnantie van de schoolorde, 15831
Die Staten ’s Landts en Graeffelijckheyt van Zeelandt, allen den geenen die dese jegenwoordighe zullen
gethoont worden, saluijt. Alsoo tot opbouwinge van een goede Republijcque ende welstant van den Lande nijet weijnich aengelegen en is, dat de joncheijt van kintsbeenen aff wel werden opgevoet, ende in de
vreese ende rechte kennisse Godes ende alle goede consten ende zeden van der jeught aen onderwesen,
daertoe vooral noodich is dat deselve voorsien worden van welgeleerde, verstandige ende Godtvreesende
leermeesters ende geweert werden diegene die anders willen leeren, dan in de Gereformeerde kercken
gepredickt wort, stellende daertoe behoorlijck ordonnantie.
Soo eerst, dat wij desenthalven geordonneert ende gestatueert hebben, ordonneren ende statueren bij
desen de poincten hijernaer volgende.
[1] Eerst dat nijemandt voortaen in den lande van Zeelandt soo in den steden als ten plattenlande totten
schooldienst aenghenomen oft oock anderen daerinne zijnde, langer geduldet zullen worden, dan die
bij de classe van elcken eijlande van Zeelandt respective daer deselve resideren oft sullen willen resideren
alvooren in leven ende leere gheëxamineert zijnde van deselve daertoe zullen gheoordeelt wesen nut ende
bequaem te sijne ende dien hun oock dese naervolgende poincten ende articulen zullen willen onderwerpen ende beloven wel ende getrouwelijck te onderhouden. Dewelcke alsdan ende anders geene daertoe
bij de magistraten van den steden ofte plecken sullen moghen worden ontfanghen ofte aenghehouden.
[2] De voorsseyde schoolmeesters sullen gehouden sijn de kinderen van de jonghe jeucht aen een ieder
derselver naer sijn capaciteijt ende jaeren metten eersten te leeren den Vader onse, die Thijen Geboden, die
Articulen des Christelijcken gelooffs, het avont- ende morgengebet, de gebeden voor ende naer den eten,
mitsgaders de ordinarise gebeden om bequaemheijt in ’t leeren van Gode te vercrijgen. Ende die hierinne
zullen sijn geoeffent ende wesen geleert, die zullen sij voorts gehouden zijn die vragen ende antwoorden
uut den catechismo van elcken sondach te leeren ende in der kercken te doen opseggen, ofte tenminsten
sooveele als van den dienaer des Goddelijcken Woort verclaert sal worden, exercerende deselve voorts
op sekeren uijren des daeghs ofte in de weke in ’t singen der psalmen ten eijnde sij die bequamelijck in
der gemeijnten mogen helpen singen. Ende ter uuijre van de t’samencompste ter scholen ende voor het
scheijden uut der schoolen ofte thuijsgaen, sullen sij die geheele jonckheijt op haer knien liggende de
voorzeide gebeden overluijt ende onderscheijdelijck naer gelegentheijt bij beurten laten opseggen.
[3] Op de predickdagen ende insonderheijt des sondaechs zullen sij gehouden sijn alle haere kinderen in
tijts voor het aenvangen der predicatien in der kercken brengen ende deselve aldaar in stilheijt te houden
op haer gewoonlijcke plaetse tot den eijnde toe. Ende wederomme in de schole gecomen sijnde, zullen de

1 Eerder gepubliceerd in: Cornelis Cau, Groot Placaet-boeck, I, 1658, 309-312; Nikolaas Wiltens, Kerkelyk Plakaat-boek, behelzende de plakaaten,
ordonnantiën ende resolutien over de kerkelyke zaken, deel 1, ’s-Gravenhage 1722, 472-475; J.G. Voegler, ‘Geschiedenis van het Middelburgsch
Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak. Van 1574-1894’, in: Archief, vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 7e deel, 4e stuk, Middelburg 1894, bijlage A, 519-523.

BIJLAGE 1

725

outste ende verstandichste ondervragen van ’t gene datter gepredickt is ende daeruuijt oorsaecke nemen
om deselve ende alle de kinderen te vermanen ende onderwijsen van haere schuldighe plicht, die sij Gode,
haren ouderen, overicheden, schoolmeesters ende voorts eenen iegelijcken schuldich sijn.
Ende eijndlijck verwecken tot alle goede wercken, deuchden ende vromicheden ende van alle boosdaden ende ongeregeltheden, affraden ende waerschouwen, ten einde zij alsoo van jonckheijt aen met aendacht ende nuttelijck haer gewennen om Godts Woort te hooren ende te smaecken ende indrincken ’t gene
haer tot mannen gecomen sijnde mach vorderlijck sijn ende alsoo Godes kercke ende haeren vaderlande
goede ende getrouwe diensten doen moghen.
[4] Dat voorts verscheijden scholen gehouden worden van knechtkens ende meijskens daer hetselve doenlijck zij ende daer ’t selve nijet doenlijck en is, dat deselve knechtkens ende dochterkens nijet alleenlijck in
bancken, maer oock in de plaetsen in der scholen ende daer buijten sooveele mogelijck is van malcanderen
gescheijden worden.
[5] Dat oock de schoolkinderen soowel knechtkens als meijskens nijet vermingelt, maer met letteren A B C
etc. onderscheijdelijck geset worden, elck in sijn ordeninge naer dat sij geprofiteert oft nijet geprofiteert
zullen hebben.
[6] De voorseyde schoolmeesters en sullen anders geen boecken mogen leeren dan die bij der classis de
joncheijt nut ende bequame geoordeelt zullen wesen, soo in de cleen kinderschole als in de Latijnsche
schoole voor degene die vorder geprofiteert hebben. Ende sullen oock gehouden wesen alle de kinderen
haere lessen ende compositien zelver de hooren, aff te nemen ende te corrigeren ende nijet bij den ondermeester off het een kint het andere, ten waere die ondermeesteren bij de voorseyde classe bequaem bevonden waeren oft bij maniere van voorbereijdinghe ende dat sij haere lessen opseggen om deselve beter te
connen. Oft dat zij se voor den meester opgeseght hebbende bij den ondermeesteren oft ander kinderen
resumeren om te beter te onthouden.
[7] Ter gesetter uijre van de t’samencompste van de kinderen sullen de voorseyde schoolmeesters haer
register oversien oft zij alle bijeen zijn. Ende degene die te laete comen behoorlyck straffen ende naar de
andere die in de schole nijet bevonden en worden stracx bij den ouderen oft daer sij woonen doen vernemen naer de oorsaecke haarder absentie.
[8] Die voorseyde schoolmeesters zullen in de schole eene ordonnantie uuthangen duijdelijcken geschreven soo op de diligentie ende correctie van de kinderen als van de repartitien van de lessen, compositien,
disputatien ende van den tijde die zij daertoe noodich sullen achten, van elcken classis van kinderen naer
hun begrijp ende capaciteijt ende deselve wel onderhouden ende doen onderhouden.
[9] Besorgende voorts dat de kinderen in het uutgaen van de schole stichtelijck mogen thuijs gaen ende
dat bij eenige van de scholieren acht genomen worde oft sij over strate den eerweerdigen persoonen ende
haren ouderen behoorlijck eere te bewijsen, om wie zij vernemen zullen contrarie gedaen te hebben, gestrafft te worden naer behooren.
[10] Ende zullen voorts deselve kinderen maer twee ordinarise speeldagen in de weke mogen laten houden
ende gehouden zijn op dezelve goede acht te nemen dat die anders niet dan in eerlijcke spelen geoeffent
ende geexerceert worden.
[11] Ende soo iemandt hem tegens dese articulen bevonden wort te begrijpen, zal hij in den kerckenraedt
vermaent worden. Ende indien hij de vermaninge weijgert aen te nemen, sal men hem voor den naeste
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classe ontbieden om aldaer gedaen te worden naer behooren.
Aldus gedaen in ’t Hoff van Zeelandt tot Middelburch in onse gewoonlijcke vergaderinge onder onsen
gewoonelijcken zegel ter saecken ende de handt van onsen pensionaris, den VIII februarij XV C dryentachtentich.
Ter ordonnantie van de voorseyde Staten,
By my
Ch. Roels.

Plakkaat op de schoolorde, 15902
Die Staten van Zeelant, alsoo in ’t jaer 1583 by ons is gemaect geweest zeker Schoolordenynge, op hope dat
men metter tyt tot beter ordre op ’t stuck van de schole te houden, zoude mogen letten, ende dat wy zedert
by experientie hebben bevonden, om voor te commen die incruypinge van schoolmeesters of die in leere of
in leven nyet vroom en zyn, dat bovenal noodich is by openbare verclarynge eenen ygelick te waerschouwen
ende verbieden, dat hem niemand en zal hebben te vervoorderen schole te houden of eenige boecken den
kinders ende jonge jeucht te leeren, voor te dragen of toelaten te leeren, dan met voorgaende authorisatie als
dat behoort; zoo is ’t, dat wy geordonneert ende gestatueert hebben, ordonneren ende statueren by desen,
dat nyemand, ’t zy man of vrouwe, binnen Zeelant, zoowel binnen de steden als ten plattenlande, zal mogen
schole houden van Latyn, Griecx, Duytsch, Franchois of andere sprake te leeren, dan midts alvooren binnen
den steden daertoe by de Magistraet respective geadmitteert zynde, ende ten plattenlande by de Heeren of
Ambachtsheeren daertoe vanouts gerecht zynde, ende daer die nyet gerecht en zyn by onse Gecommitteerde
Raden, met voorgaende examinatie ende approbatie van de respective Classes van de Ministers van de Gereformeerde Christelicke religie deser Provintie, van de leere ende leven van degene die alsulcke schole zullen
begeren te houden; dat oock by deselve schoolmeesters geen boecken en zullen mogen geleert, voorgedragen
of toegelaten worden te leeren, dan die by de voorschreven classes zullen geapprobeert zyn, alles op pene
van suspensie of privatie van de gaigien van de schoolmeesters die gaigien hebben, ende voorts op arbitraire
correctie, ende die geen gaigien en hebben op arbitraire correctie, auctoriserende daerom midts desen die
voorschreven respective classes, om op de schoolmeesters respective van elcken quartiere, die opsicht te nemen ende alle vierendeel jaers, of zoo dicwils als hun oirboir of noodich duncken zal, ommeganck ten dyen
fyne te doene, dat alle schoolmeesters in leere ende leven irreprochabel ende voorts tot goet onderwys van de
jonge jeucht in de ware Christelicke Gereformeerde religie, ende in alle scientien mogen bevonden worden
neerstelick ende zorghfuldelick hun ampt gade te slaen, waerdeur die jonge jeucht mach opwassen in de
vreese des Heeren ende in allen deuchden ende scientien toenemen, ende ingevalle zy in ’t gene voorschreven
is eenige faulten bevonden, zullen deselve binnen de steden aen de Magistraten ende ten plattenlande aen
de Heeren of Ambachtsheeren of onze Gecommitteerde Raden aengeven, om by deselve daerinne geremedieert te worden, ende ingevalle by deselve daerop nyet versien en werde, zullen ons mogen remonstreren
het interest ende beswaernisse van dyen om daerop gedaen te worden als naer behooren, versouckende ende
nyettemin ordonnerende eene ygelicken, dyen ’t zelve aengaet, hem hiernae by provisie te reguleren, want
zulcx den godsdienst ende ’t welvaeren van den Lande zyn vereyschende. Aldus gedaen in ’t Hoff van Zeelant,
ter gewoonlicker vergaderinge, onder ’t zegel ter zaken van de voorschreven Staten, den 20 juny 1590.

2 GA Schouwen-Duiveland. Gedrukte resoluties van de Staten van Zeeland, 1589-1590, 91.
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Bijlage 2

Lijst van schoolreglementen

Deze lijst bevat een opgave van de schoolreglementen zoals die van kracht waren in de steden en dorpen
in Zeeland en Staats-Vlaanderen. In de noten zijn deze schoolreglementen aangehaald door middel van
de plaats en het jaar.

Aagtekerke
1738
ZA, Hervormde gemeente te Aagtekerke, inv.nr. 2 (1.10.1738).

Aardenburg
1779
GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 216 (4.1.1779).

Arnemuiden
Latijnse schoolmeester, 1587
ZA, Stad Arnemuiden, inv.nr. 13 (23.4.1587).

Latijnse schoolmeester, 1596
ZA, Stad Arnemuiden, inv.nr. 15 (2.5.1596).

Baarland
1698
GA Borsele, Hervormde gemeente te Baarland, inv.nr. 2
(24.9.1698). De tekst van het reglement bleef niet bewaard.

1788
GA Borsele, Hervormde gemeente te Baarland, inv.nr. 4
(12.3.1788).

Biervliet
1799
ZA, Hervormde gemeente te Biervliet, inv.nr. 3 (23.4.1799).

Biezelinge
1748
GA Kapelle, Hervormde gemeente te Biezelinge, inv.nr. 1
(28.3.1748).

Brouwershaven
1584
GA Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven, inv.nr. 78
(13.6.1584).

1752
GA Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven, inv.nr. 7
(15.10.1752).

1782
GA Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven, inv.nr. 9
(30.8.1782).
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1783, reglement voor de schoolvisitatie
GA Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven, inv.nr. 221

Bruinisse
1692
ZA, Heerlijkheid Bruinisse, inv.nrs. 23 (folio 65, 10.9.1692), 90
(10.6, 10.9.1692). GA Schouwen-Duiveland, Gemeente Bruinisse, inv.nr. 1 (folio 61r.-62v., 10.9.1692, afschrift).

1763
ZA, Heerlijkheid Bruinisse, inv.nr. 90 (ongedateerd). GA Schouwen-Duiveland, Gemeente Bruinisse, inv.nr. 1 (folio 106v.112., 12.6.1763); Hervormde gemeente te Bruinisse, inv.nr. 4
(12.6.1763).

Burgh
1799
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Burgh, inv.
nr. 15 (15.7.1799).

Colijnsplaat
1770
NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1795-1813, inv.nr. 299
(bijlage bij de brief van de Gemeente Colijnsplaat, 16.5.1799).

Domburg
1593
Afschriften in: ZA, Hervormde gemeente te Domburg, inv.nr.
1b (5.3.1799), Stad Domburg, inv.nr. 8a (29.3.1799). NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1795-1813, inv.nr. 294 (bijlage
bij de brief van de Gemeente Domburg, 29.3.1799).

Dreischor
1749, aangevuld 1757
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Dreischor,
inv.nr. 2 (8.8.1749, aangevuld 9.10.1757).

1797
NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1795-1813, inv.nr.
293 (7.12.1797, afschrift, bijlage bij de brief van het Plaatselijk
bestuur van Dreischor, 4.4.1799).

Driewegen
1781
GA Borsele, Hervormde gemeente te Driewegen en Ovezande,
inv.nr. 2 (1.10.1781).

Elkerzee
1774
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Elkerzee,
inv.nr. 2 (26.9.1774). Gepubliceerd in: Zierikzeesche Nieuwsbode,
14.8.1909.

Ellemeet
1782?
NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1795-1813, inv.nr. 295
(bijlage bij de brief van de Gemeente Ellemeet, 17.4.1799).

Ellewoutsdijk
1795?
NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1795-1813, inv.nr. 298
(bijlage bij de brief van de Gemeente Ellewoutsdijk, 16.5.1799).

Gapinge
1714
ZA, Handschriftenverzameling, Aanwinsten 1960, nr. 17, inv.nr. 300.
Gepubliceerd in: Poppe, ‘Een schoolreglement uit 1714’, 38-39.

1722
ZA, Hervormde gemeente te Gapinge, inv.nr. 3 (11.10.1722).

1727
Idem (3.6.1727).

1774
ZA, Hervormde gemeente te Gapinge, inv.nr. 79.

1790
ZA, Hervormde gemeente te Gapinge, inv.nr. 4 (5.2.1790).

Goes
1655
Reglement tot directie ende beleyt van de Nederduytsche
scholen binnen de Stadt Goes ende het resort vandien,
Goes 1655. Het reglement werd herdrukt in 1693.
GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 12 (1.9.1655, folio 206v.-212r.),
3279 (in gedrukte vorm). Gepubliceerd in: S[oetbrood]. Piccardt, ‘De school en het onderwijs in vorige eeuwen’, 220-224.

1768
Nieuw en geamplieerd reglement op het schoolhouden,
binnen de Stad Goes en deszelfs ressort, Goes 1768.
GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 34 (19.11.1768), 3281 (in gedrukte
vorm). Gepubliceerd in: S[oetbrood]. Piccardt, a.a., 220-224,
263-264.

Franse school, 1656
GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 12 (16.2.1656).

Franse school, 1780
Reglement voor de Fransche kost-school, Goes 1780.
GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 3282.

Latijnse school, 1655, 1681
Ordo Scholae Goesanae, per sex Classes distinctus, Goes
1655.
Regulae Generales in Schola Latina Goesana observandae, Goes 1681.
GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 3280. De Ordo Scholae Goesanae is
gepubliceerd in: Römer, ‘De Latijnsche School te Goes’, 107111; 104-107 bevat een samenvatting van de algemene regels

van 1681. Het reglement van 1681 is gepubliceerd naar een
18de eeuws afschrift in ZA, Handschiftenverzameling, inv.nr.
229, in: Fortgens, ‘De Latijnse school te Goes’, 22-24.

’s-Gravenpolder
1740
GA Borsele, Hervormde gemeente te ’s-Gravenpolder, inv.nr. 1
(26.9.1740). Gepubliceerd in: De Ruiter, ’s-Gravenpolder, 65.

1744
NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1795-1813, inv.nr. 298
(23.9.1744, afschrift van 21.3.1799, bijlage bij de brief van het
Gemeentebestuur van ‘s-Gravenpolder, 24.5.1799).

Groede
1622
ZA, Hervormde gemeente te Groede, inv.nr. 1 (30.1.1622).

1667
Idem (25.4.1667).

Grijpskerke
1612
ZA, Retroacta Burgerlijke Stand, inv.nr. 215c, met hierin de acta
van de kerkenraad, 1603-1659 (25.3.1612).

1619
Idem (6.7.1619).

1651
Idem (22.7.1651).

Haamstede
1682, aangevuld, 1712
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Haamstede, inv.nrs. 41 (15.12.1682), 42 (10.7.1712). Het reglement
van 1682 is gepubliceerd in: Klap, ‘Een schoolreglement uit de
zeventiende eeuw’, 314-319.

1734, gewijzigd en aangevuld in 1743 en 1765
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Haamstede, inv.nrs. 42 (1.10.1734, 25.4.1743), 43 (13.6.1765), 28.

’s-Heer Abtskerke
1732
GA Borsele, Hervormde gemeente te ’s-Heer Abtskerke, inv.nr.
2 (27.6.1732).

1759
GA Borsele, Hervormde gemeente te ’s-Heer Abtskerke, inv.nr.
3 (6.9.1759).

1806
Idem (7.3.1806). Gepubliceerd in: Ons Zeeland, 27.2.1931, nr.
50, 982-983.

’s-Heer Arendskerke
1664
GA Goes, Hervormde gemeente te ’s-Heer Arendskerke, inv.nr.
67 (29.6.1664).

Heinkenszand
1703
GA Borsele, Hervormde gemeente te Heinkenszand, inv.nr. 1
(28.11.1703).
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1758
GA Borsele, Hervormde gemeente te Heinkenszand, inv.nr. 2
(22.10.1758).

1773
Idem (25.8.1773).

1785, aangevuld in 1789
Idem (25.8.1785, dit reglement is uit het actaboek verwijderd;
8.1.1789).

Hoedekenskerke
1796
N.A., Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1795-1813, inv.nr. 298
(5.6.1796, opgenomen in de brief van het Gerecht van Hoedekenskerke, 17.5.1799).

Kattendijke
1763
GA Goes, Hervormde gemeente te Kattendijke, inv.nr. 2
(2.10.1763, 76-77).

Kerkwerve
1798
GA Schouwen-Duiveland, Gemeente Kerkwerve, inv.nr. 1
(12.2.1798, afschrift). NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken,
1795-1813, inv.nr. 292 (afschrift, bijlage bij de brief van de
Gemeente Kerkwerve, 7.3.1799).

Kleverskerke
1742
ZA, Hervormde gemeente te Kleverskerke, inv.nr. 1 (15.7.1742).

Kloetinge
1721, gewijzigd in 1750
GA Goes, Hervormde gemeente te Kloetinge, inv.nr. 2 (achterin, 2.1721, 11.11.1750).

[1778]

Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg (1028 C 10).

1791
Ordonnantie op het schoolmeestersgilde binnen de stad
Middelburg, Middelburg 1791.
Particuliere verzameling.

Schoolmeester in het Armweeshuis, 1771, 1775
ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nr. 1485.

Kleine armschool, 1641, 1668, 1690, 1702, 1772,
1776, 1780, z.j.
ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nrs. 1, 4, 6, 1483; Verzameling
Verheye van Citters, inv.nr. 54b.

Linnennaai- en kinderschool, Oude Kerkstraat,
1759
ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nrs. 2109 (achterin), 2113.

Franse school, 1764
GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 1190 (14.1.1764).

Latijnse school, 1687
Gepubliceerd in: Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 410-411.

Latijnse school, 1703; ‘Wetten tot reglement van
de school’, 7.9.1703
Gepubliceerd in: Voegler, a.a., 525-532.

‘Wetten en Orden omtrent de Latijnsche scholen
te Middelburg’, 12.2.1771.
Gepubliceerd in: Voegler, a.a., 533-544.

N.A., Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1795-1813, inv.nr. 297
(afschrift, [1778], bijlage bij de brief van de Gemeente Kloetinge, 17.5.1799).

Kortgene
1774
GA Noord-Beveland, Gemeente Kortgene, inv.nr. 481
(30.4.1774).

Kruiningen
1724
GA Reimerswaal, Hervormde gemeente te Kruiningen, inv.nr.
3 (10.1.1724).

Meliskerke
1717
ZA, Hervormde gemeente te Meliskerke, inv.nr. 1 (5.12.1717).

1753
ZA, Hervormde gemeente te Meliskerke, inv.nr. 2 (29.10.1753).

1801
Idem (16.3.1801).
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Ordonnantie by baellieu, burgemeesteren, schepenen
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binnen deser stede van Middelburgh, ende jurisdictie der
selver, Middelburg 1591.
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‘Ordre en conditiën van de kosthouding in de
Latijnsche school’, (18de eeuw)
ZA, Handschriftenverzameling, Aanwinsten 1960.17, inv.nr.
346.

Lutherse schoolmeester en koster, 1751
ZA, Lutherse gemeente te Middelburg, inv.nr. 9 (4.4.1751)

Idem, 1764
Gedeeltelijk gepubliceerd in: De Hooge, Sprekende folianten,
34-37.

Nieuwerkerk
1668
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Nieuwerkerk, inv.nr. 4 (27.5.1668).

1673
Idem (2.11.1673).

1717
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Nieuwerkerk, inv.nr. 6 (20.12.1717). Gepubliceerd in: Overbeeke, ‘De
Nieuwerkerkse schoolmeester, Maximiliaan van den Doele en
zijn nazaten’, 28-29.

1752
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Nieuwerkerk, inv.nr. 7 (21.8.1752).

1767
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Nieuwerkerk, inv.nr. 8 (1.11.1767).

Nieuwerkerke
1748?
GA Schouwen-Duiveland, Gemeente Nieuwerkerke, inv.nr. 29.

1796
N.A., Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1795-1813, inv.nr.
292 (afschrift, 29.10.1796, bijlage bij de brief van de Gemeente
Nieuwerkerke, 6.3.1799).

Nieuw- en Sint Joosland
1786
ZA, Gemeente Nieuwland, inv.nr. 45 (23.12.1786).

Nisse
1629
GA Borsele, Hervormde gemeente te Nisse, inv.nr. 1 (8.7.1629).
Gepubliceerd in: Kousemaker, ‘Instructie voor schoolmeesters’,
358-359.

1667
Idem (15.1.1667). Gepubliceerd in: Kousemaker, a.a., 359.

1768/1769
GA Borsele, Hervormde gemeente te Nisse, inv.nr. 4 (1769).
ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1402.1.

1784
GA Borsele, Hervormde gemeente te Nisse, inv.nr. 5
(22.9.1784). Gepubliceerd in: Kousemaker, a.a., 359-360.

Noordgouwe
1749
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Noordgouwe, inv.nr. 3 (15.4.1749).

1754
Idem (19.3.1754).

Noordwelle
1733
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te RenesseNoordwelle, inv.nr. 2 (24.7.1733).

1753
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Noordwelle, inv.nr. 82 (7.8.1753).

1757
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te RenesseNoordwelle, inv.nr. 2 (18.4.1757).

1775
Idem (28.9.1775).

1797
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Noordwelle, inv.nr. 1 (8.5.1797).

Oosterland
1702, gewijzigd in 1739

GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Oosterland, inv.nr. 2 (9.1.1702, 30.3.1739).

1756, gewijzigd in 1765, 1778 en 1790
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Oosterland, inv.nr. 3 (9.10.1756, 28.3.1765, 22.6.1778, 18.10.1790).

1791
Idem (9.11.1791).

1794, tevens geldig voor Sirjansland
NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1795-1813, inv.nr. 292
(afschrift, bijlage bij de brief van het Gemeentebestuur van
Oosterland en Sirjansland, 20.3.1799).

Oud-Vossemeer
1772
GA Tholen, Hervormde gemeente te Oud-Vossemeer, inv.nr. 1
(3.2.1772).

Oudelande
1787
GA Borsele, Hervormde gemeente te Oudelande, inv.nr. 1
(21.4.1787).

1797
Idem (16.11.1797).

Ouden Doel
1769
ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1956 (22.3.1769). Gepubliceerd
in: Leune, Lillo en Liefkenshoek, 1, 618; 3b, 435 (22.3.1769).

Ouwerkerk
1707
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Ouwerkerk, inv.nr. 1 (9.1707).

1748
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Ouwerkerk, inv.nr. 2 (23.8.1748, los voorin).

1796
NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1795-1813, inv.nr. 298
(13.1.1796, afschrift opgenomen in de brief van Schout en
schepenen van Ouwerkerk, 20.5.1799).

Poortvliet
1778
GA Tholen, Gemeente Poortvliet, inv.nr. 4 (3.6.1778).

Renesse
1692
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te RenesseNoordwelle, inv.nr. 1 (31.8.1692).

1742
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te RenesseNoordwelle, inv.nr. 2 (15.11.1742).

Scherpenisse
1650
GA Tholen, Gemeente Scherpenisse, inv.nr. 1 (9.10.1650).

1758
GA Tholen, Gemeente Scherpenisse, inv.nr. 1a (31.12.1758).

1787
Idem, inv.nr. 1a (6.3.1787).
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Serooskerke (Schouwen)
1794
NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1795-1813, inv.nr. 299
(10.9.1794, afschrift, bijlage bij de brief van het Gemeentebestuur van Serooskerke, 30.5.1799).

Serooskerke (Walcheren)
1771
ZA, Hervormde gemeente te Serooskerke (W.), inv.nr. 17
(10.5.1771).

1780
Idem (17.9.1780).

1786
Idem (6.8.1786). Gepubliceerd in: De Meij, Serooskerke (Walcheren), 113-116.

Sinoutskerke
1699
GA Borsele, Hervormde gemeente te ’s-Heer Abtskerke, inv.nr.
1 (29.3.1699).

Sint Annaland
1699
GA Tholen, A.J. Giljam, Regesten van de acta van de kerkenraad
te Sint Annaland.

Sint Kruis
1680
ZA, Hervormde gemeente te Sint Kruis, Acta kerkenraad, 16521779 (2.5.1680).

Sint Laurens
1692
ZA, Hervormde gemeente te Sint Laurens, inv.nr. 3 (13.1.1692).

1743
Idem (26.12.1743).

1749
Idem (21.11.1749).

1801
ZA, Hervormde gemeente te Sint Laurens, inv.nr. 4 (5.8.1801).

Sint Maartensdijk
1662
GA Tholen, Hervormde gemeente te Sint Maartensdijk, inv.nr. 2
(8.7.1662, het reglement bleef niet bewaard).

1688
N.A., Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1795-1813, inv.nr. 295
(uittreksel resoluties magistraat Sint Maartensdijk, 9.6.1688,
bijlage bij de brief van de Gemeente Sint Maartensdijk,
2.4.1799; de resolutie ontbreekt in het stadsarchief ).

Sirjansland
1790
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Sirjansland,
inv.nr. 2 (8.8.1790).

1794
Zie bij Oosterland.

Tholen
Franse en Nederduitse school, 1624
GA Tholen, Stad Tholen, nr. 2 (23.1.1624).

Curatoren van de scholen, 1632
Idem, nr. 2 (20.6.1632).

Instructie voor de stadsschoolmeester, 1786
Idem, nr. 9 (28.5.1786).

Instructie voor de scholarchen, 1786
Idem (28.5.1786).

Veere
‘Ordonnantie op de stads Groote schoole’,
10.8.1598.
Instructie voor de ‘gecommitteerde toesienders
en conseliers van de schoole’, 28.2.1600
‘Ordonnantie op de Stadsschoole’, 17.5.1612
Ordonnantie voor de rector van de Latijnse
school, 5.2.1646
Instructie voor de Franse kostschoolhouder,
26.4.1755
ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 955.

Reglement op de Schoolen binnen de Stad Veere, Middelburg 1752.
Reglement op het loon der Schoolen binnen de Stadt Veere, 1753.
ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 942 (nrs. 35 en 35*).

Instructie voor de schoolmeester in het Weeshuis,
[7].2.1646.
ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 941 (nr. 21).

Vlissingen
Ordonnantie voor de schoolmeesters en matressen, 2.10.1586
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, Verz. Van der Swalme, nr. 5161
(nr. 26).

Ordonnantie ende Policie over die Scholen binnen der
Stede Vlissinghen, Middelburg 1603.
GA Vlissingen, Gedrukte ordonnanties, inv.nr. 279.

Reglement voor de Latijnse school, 7.1.1716, gewijzigd en uitgebreid, 8.7.1721

Sluis
1735
ZA, Hervormde gemeente te Sluis, inv.nr. 10 (17.5.1735). De
inhoud van het reglement is onbekend.

GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2966, 5051.

Reglement voor de schoolmeesters, (c. 1735)
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2966.

Reglement voor de schoolmeesters, 19.12.1742
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2966.
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Reglement voor de Armschool, 12.1742
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2966.

Reglement voor de Franse school, 3.9.1754
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2966.

‘Conditions de la Pension de mons. Payoud’,
12.5.1769
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2966.

‘Conditien van de Franse Juffers kostschool van
mad. Payoud’, 12.5.1769
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2966.

‘Reglement voor de gepriviligeerde Franse Juffrouwschool’, 26.12.1779
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930.

‘Voorwaarden van de Frans gepriviligeerde
kostschool van juffr. Lusson geboren Le Comte’,
1.1.1780
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2966 (met Franse vertaling).

Voorwaarden van de Franse kostschool, 21.2.1780
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2930, 2966 (gedrukt,
met Franse vertaling).

‘Reglement waarnaar provisioneel mons. J.B.
Payoud ontrent het geven van instructie aan de
Jonge Juffrouwen in het school van Mademoiselle
Lusson, geboren Le Comte zich zal gedragen’,
27.4.1780
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930.

Reglement voor de Franse kostschool, 30.11.1784
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930.

Reglement voor de schoolmeesters, 14.11.1792
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2968.

Reglement voor de Armschool, 14.11.1792
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2968.

Reglement voor de Franse kostschool, 14.10.1793
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2966, 2967.

Regulatief voor de Franse school, 8.4.1794
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2967.

Reglement voor de schoolmeesters in de Engelse
taal, 8.1794
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2966 (met Engelse vertaling).

Instructie voor de onderwijzer in de Latijnse en
Griekse talen, 5.11.1796
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2966.

Instructie voor schoolvrouwen, 31.7.1797
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2931.

Instructie voor de Stads Franse kostschoolhouder, 25.1.1798
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2966.

Schoolreglement, 11.3.1799
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2966.

‘Nadere instructie voor de schoolmeester ’t Gilde
betrekkelijk het godsdienstig onderwijs in zijn

school’, 7.5.1799
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2931.

‘Regulatief nopens de orde van onderwijs op de
Franse en Nederduitse kostschool’, 30.5.1800
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2966.

Vrouwenpolder
1726
ZA, Hervormde gemeente te Vrouwenpolder, inv.nr. 1
(7.4.1726).

Waarde
1799
ZA, Hervormde gemeente te Waarde, Acta kerkenraad, 17571817 (30.3.1799).

Wemeldinge
1683
GA Kapelle, Hervormde gemeente te Wemeldinge, inv.nr. 1
(10.7.1683). Gepubliceerd in: Van der Baan, ‘Instructie voor
schoolmeesters’, 164-165.

1690
Idem (16.2.1690).

1701
Idem (23.4.1701).

1708
Idem (12.9.1708).

1751
GA Kapelle, Hervormde gemeente te Wemeldinge, inv.nr.
2 (17.6.1751). ZA, Handschriftenverzameling, Aanwinsten
1960.17, inv.nr. 129 (afschrift).

Westkapelle
1708
ZA, Hervormde gemeente te Westkapelle, inv.nr. 1 (14.10.1708)

1765
ZA, Hervormde gemeente te Westkapelle, inv.nr. 2 (28.7.1765)

1787
ZA, Hervormde gemeente te Westkapelle, inv.nr. 9
(23.12.1787). NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Agent
van Nationale Opvoeding, inv.nr. 295 (afschrift, met wijziging
van de nummers van de bepalingen, bijlage bij de brief van de
Stad Westkapelle, 22.4.1799).

Westkerke
1745
GA Tholen, Gemeente Westkerke, nr. X 7 (4.3.1745).

Wissenkerke
1760
GA Noord-Beveland, Heerlijkheid Wissenkerke en Geersdijk,
inv.nr. 17 (8.5.1760, afschrift).

Wolphaartsdijk
1770
ZA, Handschriftenverzameling, Aanwinsten 1955-1990,
1964.32 (26.3.1770, afschrift). GA Goes, Familie Brouwer c.s., inv.
nr. 513. Gepubliceerd in: Van der Baan, Wolfaartsdijk, 521-526.
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1805

Latijnse school, 1712

ZA, Handschriftenverzameling, Aanwinsten 1955-1990,
1964.32 (1805).

Yerseke
1771
ZA, Hervormde gemeente te Yerseke, nr. 1, Acta kerkenraad,
1739-1789 (18.8.1771). Gepubliceerd in: Van Oosten, ‘Voorwaarden, waar op ’t beroep van een voorzanger, koster en
schoolmeester’, 87-88; 26-27.

Zierikzee
1659
GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 292 (folio 169r.179r.).

1773
Reglement op de schoolen en schoolhouders binnen de
stad Ziericzee en Poortambacht, Zierikzee 1773.
GA Schouwen-Duiveland, Bibliotheek, nr. 1122.
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ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 229 (22.2.1712). Gepubliceerd in: Fortgens, ‘De Latijnse scholen te Zierikzee, Brouwershaven en Tolen’, 84-86.

Zonnemaire
1660
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Zonnemaire, inv.nr. 1 (16.12.1660).

1761
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Zonnemaire, inv.nr. 3 (29.4.1761).

1789
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Zonnemaire, inv.nr. 4 (20.5.1789).

Zuid-Beveland
1677
ZA, Handschriftenverzameling, Aanwinst 1960, nr. 17, inv.nr.
129 (Reglement schoolmeesters in Zuid-Beveland).

Bijlage 3

Aantallen sollicitanten naar de functies
van Nederduits schoolmeester
1

* Benoemd werd een niet-schoolmeester.
Jaar

Plaats

1601*
1619*
1620*
1624
1627
1629
1634*
1637
1639
1644*
1650
1650
1658
1660
1662
1663
1663
1665
1665*
1667
1667*
1668
1668*
1670
1670
1671*
1671*
1672*
1673*
1675
1675*
1675*
1677
1680
1680
1680
1683*
1683
1684

Reimerswaal2
Serooskerke (W.)
Vrouwenpolder
Groede
Biggekerke
Biggekerke
Gapinge
Brouwershaven
Hoek
Vlissingen3
Brouwershaven
Scherpenisse
Breskens
Hontenisse
Groede
Brouwershaven
West-Souburg
Brouwershaven
Zuidzande
Groede
West-Souburg
Sint Annaland
Nieuwerkerk
Brouwershaven
Nieuwerkerk
Gapinge
Stavenisse
Haamstede
Nieuwerkerk
Oostkapelle
Sint Laurens
West-Souburg
Breskens
Brouwershaven
Groede
Sint Annaland
Schoondijke5
Sint Maartensdijk
Brouwershaven

Aantal
sollicitanten
2
1
4
6
2
1
4
3
3
7
9
6
9
3
9
6
14
11
16
9
13
6
4
6
5
4
6
3
13
10
6
22
7
8
14
5
17
4
9

Aantal
schoolmeesters

1
1
1
3
2
1
9
6
4
3
2
6
8
11
4
5
6
?
2
6
5
1
1
1
5?
?
1
12
1
8
6
3
?
5

Aantal dat geen
schoolmeester
was

Aantal dat later
schoolmeester
werd

2
1
3

1

1
1
3

1

1
6

4?

5

3

7

4

6

2

12
4
7
?
2

5
4
-?
?
-

3
5
2
7?
?
5
10
6

1
2
1?4
?
2
4
2

8
2
?
4
4

3
?
?

1

2

1 De onderstaande gegevens zijn vrijwel geheel ontleend aan de acta van de kerkenraden. Hierin werden vaak, maar niet altijd, de namen
van alle sollicitanten genoemd. In enkele gevallen werd alleen het aantal sollicitanten vermeld. Bovendien zijn de opgaven niet altijd
nauwkeurig. Dit ter verklaring van de vraagtekens. Voor zover de aantallen niet aan de acta zijn ontleend, worden in de noten de bronnen
genoemd. In de rechterkolom zijn de gegevens verwerkt van in Zeeland benoemde schoolmeesters. Het is mogelijk dat onder het overige
deel in de voorlaatste kolom zich personen bevinden die buiten Zeeland als schoolmeester werden benoemd.
2 ZA, Rekenkamer van Zeeland, B, inv.nrs. 29861, 29871.
3 Vacature van schoolmeester in het Weeshuis. GA Vlissingen, Diaconie Hervormde gemeente te Vlissingen, inv.nr. 2 (2.12.1643-2.3.1644).
4 Een van de namen van de sollicitanten is niet ingevuld. Om die reden is er onduidelijkheid over de precieze aantallen.
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Jaar

Plaats

1688*
1690*
1692
1693*
1694
1694*
1698*
1700
1702*
1706
1708*
1709
1709
1711*
1711*
1712
1713*
1714*
1717*
1719
1722
1723*
1727*
1727*
1729*
1729*
1729*
1730
1732
1732
1735*
1737
1737*
1738*
1738*
1740*
1740
1741
1742*
1742*
1744
1744
1748*
1748
1749
1749
1752
1754*
1754*
1754
1757*

Breskens
Koudekerke
Haamstede
Scherpenisse
Oosterland
Veere (weeshuis)6
Veere (weeshuis)7
Brouwershaven
Noordwelle
Groede
’s-Heerenhoek
Groede
Baarland
Breskens
Gapinge
Kortgene
Veere (weeshuis)8
Breskens
Nieuwerkerk
Arnemuiden
Gapinge
Burgh
Breskens
Gapinge
Baarland9
Sint Annaland
West-Souburg
Breskens
Breskens
Hontenisse
Biezelinge
Heinkenszand
Sint Annaland
Nisse
Oudelande
Sint Philipsland
Vlissingen10
Sint Maartensdijk
Kleverskerke
Renesse
Brouwershaven
Sint Annaland
Biezelinge
‘s-Heerenhoek
Sint Laurens
Dreischor
Brouwershaven
Kruiningen
Dreischor
Lillo11
Dreischor

5
6
7
8
9
10
11

Aantal
sollicitanten

Aantal
schoolmeesters

Aantal dat geen
schoolmeester
was

Aantal dat later
schoolmeester
werd

11
11
12
5
8
4
5
6
7
6
8
5
5
4
6
9
5
8
5
6
8
5
6
3
2
3
4
6
6
10
5
14
10
6
8
3
5
3
6
5
12
4
4
12
11
9
13
9
11
12
8

4
1?
5
2
2
1
1
5
2
2
3
1?
?
2
3
2
3
2
3
2
2
1
7
?
1
1?
1
?
9
2
?
5
6
11
2
5
?
3

7
10?
7
3
6
3
4
1
7
4
6
2
?
4
6
?
3
5
3
3
6
2
6
3
2
1
2
6
6
3
5
?
10
5
8
3
?
2
?
5
3
2
4
?
6
3
2
7
6
?
5

2
2
4
1?
3
1

ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 378 (16.11.1683).
ZA, Godshuis Veere, inv.nr. 8 (2, 16.2.1694).
ZA, Godshuis Veere, inv.nr. 8 (22, 29.4, 6.5, 10.6.1698).
ZA, Godshuis Veere, inv.nr. 9 (21.11.1713).
ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 15 (8.2.1729).
Vacature van schoolmeester in de Armschool. GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 5050 (2.1.1740).
Leune, Lillo en Liefkenshoek, 1, 625; 3b, 431 (19.12.1754).
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2
3
?
2
2
?
1
1
2
3
5
1
1
2
3
2
1
?
?
1
1
?
2
?
3
1
?
6
2
1?
4
4
?
?

Jaar

Plaats

1757*
1763
1765
1766
1768*
1768
1769
1771*
1771
1771*
1771*
1771*
1771
1772
1773
1774*
1775
1776
1777*
1777*
1778
1779*
1779
1780
1781
1782*
1783
1782
1782
1784
1785
1785
1786
1789*
1791
1791*
1793*
1796
1798
1798*
1799
1800*
1801*
1801

Noordwelle
Bruinisse
Haamstede
Kloetinge
Haamstede
Liefkenshoek12
Nieuwerkerk
Hoek
Kruiningen
Yerseke
Kats
Liefkenshoek
Vlissingen13
Liefkenshoek
Hontenisse
Gapinge
Nieuwerkerk
Groede
Biezelinge
Kats
Kloetinge
Dreischor
Veere14
Serooskerke (W.)
Bruinisse
Breskens
Oostburg
Brouwershaven
Veere15
Wissenkerke
Breskens
Sint Annaland
Hulst
Vlissingen16
Oostburg
Biervliet
Biervliet
Ouwerkerk
Ellemeet
Waarde
Biervliet
Hoedekenskerke17
Ellemeet
Sint Laurens

12
13
14
15
16
17

Aantal
sollicitanten

Aantal
schoolmeesters

Aantal dat geen
schoolmeester
was

Aantal dat later
schoolmeester
werd

4
8
9
16
8
7
13
5
12
18
8
4
2
4
9
6
14
10
7
5
12
9
2
13
15
5
14
7
3
16
5
5
10
1
11
3
6
12
5
5
5
6
6
13

4?
2
13
5
4
?
1
6
3
2
1
2
3
5
?
6
?
5
1
8
6
7
5
1?
?
5
1
8
0
10
2
1
1?
1
2
1
2
2
?

4
4?
7
3
3
3
?
4
6
15
6
3
1
4
6
?
4
7
5
?
4
1
5
9
5
7
2
1?
?
4
1
1
1
1
5
11?
4
3
4
4
5
?

3
?
6
2
1?
0
?
2
4
10
5
1
1
3
3
?
2
5
4
?
?
1
5
2?
3
4
1?
?
?
4
1
1
3
?
2
1
1
?

ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1401.2 (29.11.1768).
Vacature van schoolmeester in de Armschool. GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930 (7.1771).
Vacature van stadsschoolmeester. ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (19.5, 15, 21.6.1779).
Vacature van stadsschoolmeester. ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (23.7.1782).
Vacature van schoolmeester in de Armschool. GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930 (27.10.1789).
ZA, Classis Zuid-Beveland, inv.nr. 29 (21.9.1800).
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Bijlage 4

Maatregelen door kerkenraden tegen
schoolmeesters
In dit overzicht zijn opgenomen de maatregelen tegen schoolmeesters in de vorm van censuur door het
afhouden van het avondmaal, schorsing en ontslag. In het geval van schorsing werd de betreffende schoolmeester als regel tevens deelneming aan het avondmaal ontzegd. Na beëindiging van de schorsing volgde,
na schuldbelijdenis, als regel ontheffing van de opgelegde censuur. Dat is niet herhaald in het overzicht
van de censuur. De gevallen waarin de schoolmeester zelf heeft afgezien van deelneming aan het avondmaal zijn niet opgenomen. Evenmin zijn opgenomen de door de kerkenraad gegeven vermaningen zonder dat dit is overgegaan tot censuur en de adviezen om niet aan te gaan.
Bij de aantallen werden uitsluitend de schoolmeesters geteld, niet hun vervangers, ondermeesters of overige onderwijsgevenden.
Alleen de gemeenten zijn opgenomen waarvan de acta over een ruime periode aanwezig zijn, dat wil zeggen tenminste vanaf het eerste kwart van of het begin van het tweede kwart van de zeventiende eeuw.

MAATR EGELEN DOOR H ET TOEPASSEN VAN DE KER KELIJ KE
TUCHT DOOR AFHOUDI NG VAN H ET AVONDMAAL:

Aardenburg

periode acta aantallen datering

naam van de
schoolmeester

reden van de censuur

1605-18011

1620-1623

Pieter Isenbaert

1671/1672

Jan van Hommel

1685

Daniel Ame

1691/1692
1701
1626
1682

idem
idem
Jan Florisone
Pieter Pieterse Aelst

1632
1700/1701
1713
1714
1719
1731/1732
1733/1734
1735
1740
1631

Pieter Willemsen
Paas Janssen van Dalen
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
Boudewijn van der Beke

dronkenschap, wegblijven uit de
kerkdiensten, schenden van de zondag,
bijwonen van rooms-katholieke
diensten en het vieren van roomse
feestdagen2
lasteren, slaan van een vrouw en
onbehoorlijk bejegenen van twee
andere vrouwen.
onbeleefd gedrag tegenover de
kerkenraad.
ruzie met een vrouw
uitschelden van een lidmaat
onterechte beschuldiging van diefstal
onbetamelijke woorden en
onverzoenlijkheid
dronkenschap en vechten
dronkenschap
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
‘gulsicheyt’, kwaad huishouden

31

Biggekerke

1583-1801

14

Borssele

1618-1801

10

Breskens

1615-1801

20

1 Er is een hiaat van 1624-1648
2 De magistraat verbood hem het schoolhouden.
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periode acta aantallen datering

Bruinisse

1590-1801

12

Burgh
Gapinge

1627-1801
1608-1801

13
11

Groede
Haamstede

1621-1801
1627-1801

14
12

Kats

1619-18013

14

Nieuwerkerk
Nisse

1585-1801
1627-1801

16
15

naam van de
schoolmeester

reden van de censuur

1667/1676

David Segersen Moijaert

1719
1594
1604

Abraham Clarisse
Joost van Lerberghe
idem

1784
--1783

Jacob Clauset

verdenking van ontucht met een
leerlinge/idem van diefstal
ruzie na het slaan van een leerling
schadelijke nevenactiviteiten
verdenking van fraude, onbetamelijke
woorden
onbetamelijke woorden

Jan Walse

brutaal gedrag tegenover de
kerkenraad

--1690
1691
1739
1754
1756
1620
1620/1621
1688
1769
1674-1680
1675

Nicolaes Brant
idem
Willem Buijtendijk
Jan Dingemanse Zorge
idem
Jan Maertensz.
idem
Samuel Eliasse Kuijper
Claas de Wilt
Huybrecht de Vriese
idem

1687-1688

idem
Adriaan Luijkenaar
Cornelis Alegoed
Laurens Schiettekatte

dronkenschap en uitdagen tot vechten
liegen
ruzie met de secretaris
dronkenschap
dronkenschap
fraude
hoererij/houden van een dansschool
openbaar schandaal
ergernis
ruzie met een dorpsgenoot
ergerlijke houding tegenover de
predikant en de kerkenraad
slaan van zijn zwager en onverzoenlijke
houding
kwaadspreken over de predikant
gemeenschap voor het huwelijk
‘om pressante redenen’ (niet nader
omschreven)
(onterechte) verdenking van overspel
met zijn dienstmaagd.
onenigheid met de chirurgijn.
verdenking van het aanzetten tot
overspel

Oostburg

1619-1801

12

1754
1798
1743

Serooskerke
(W.)

1613-18014

16

1762

Jacobus Minderhout

Sint Laurens

1610-1801

16

1763
1621

Idem
Heyndrick Standaert

Sluis
Stavenisse

1605-1799
1617-1801

17
17

1627
1636

Rochus Savegreijn
Jonas Minnaert

1714

Johannes van Vessem

verwaarlozing van zijn functies
bezoek van de herberg, schelden,
houden van Sint Thomas in de school
onenigheid met inwoners over biljetten
voor de impost op bieren

3 Ten aanzien van Kats werd voor wat betreft de acta van voor 1659 – het jaar van stichting als afzonderlijke gemeente – gebruik gemaakt
van de acta van Colijnsplaat waartoe Kats behoorde. In de periode 1716-1744 heeft de predikant vrijwel geen acta ingeschreven.
4 De acta zijn niet compleet. Alleen de perioden 1613-1628, 1633-1640 en 1708-1801 bleven bewaard.

BIJLAGE 4

739

MAATR EGELEN DOOR SCHORSI NG

Aardenburg

Biggekerke

periode acta

aantallen schorsing

1605-18015

31

1583-1801

14

naam van de
schoolmeester

reden van de schorsing

16916
1704

Daniel Ame
idem

1707

idem

1610

Jan Florisone

1614

idem

1621

idem

1714/1715
1730

Cornelis Pleyte (sr.)
Cornelis Pleyte (jr.)

vechten op straat.
drinken van sterke drank met een riet
tijdens de preek en het gebed, het
ontkennen daarvan met gruwelijke
eden en het op zondag zitten in een
brandewijnshuis.
dronkenschap tijdens het
voorzingen en voorlezen voor
de voorbereidingspreek voor het
avondmaal
gemeenschap voor het huwelijk en
verdenking van een poging tot abortus
onenigheid met de kerkenraad en
de predikant, het drijven van het
gevoelen dat alleen kinderen van
lidmaten gedoopt mogen worden,
sluiten van de school zonder
overleg, ondanks zijn schorsing toch
voorgelezen en gezongen
het maken van een gedicht met een
schampere strekking op de inwoners
van Koudekerke naar aanleiding van
het beëindigen van het twaalfjarig
bestand hetgeen leidde tot een
doodslag
gemeenschap voor het huwelijk
onjuiste handelingen met een
obligatie van de diaconie
herhaaldelijke dronkenschap7
bedrog met een ring8, bedriegelijke
handelingen, onmatig gebruik van
brandewijn, algemene ergernis, zich
niet zuiveren van de beschuldiging van
diefstal
gemeenschap voor het huwelijk
omgang met een gescheiden vrouw,
verleiden van andere vrouwen,
ergerlijk gedrag tegenover de
kerkenraad en beschuldiging van
Hattemisterij; hij werd ontslagen
dronkenschap en nachtelijk verblijf in
een herberg
doodslaan van eenden van een ander
en dronkenschap
ruzie en handgemeen met de schout

Borssele
Breskens

1618-1801
1615-1801

10
20

1636
1677

Pieter Willemsen
David Segersen Moijaert

Bruinisse
Gapinge

1590-1801
1608-1801

12
11

1736
1727

Joost de Waal
Cornelis Onderdijk

Haamstede

1627-1801

12

1627

Lieven (Oolens) Cijsmus

1635

idem

1671

Nicolaas de Buth

Kats

1619-1801

14

5 Er is een hiaat van 1624-1648
6 In 1699 werd hij geschorst ten aanzien van zijn taak voor het aanleggen van vuur in de consistorie. In 1701 volgde herstel.
7 De herhaaldelijke klachten leiden uiteindelijk tot zijn ontslag in 1648. Details daarover en over schorsingen zijn niet te achterhalen omdat
uit de cruciale periodes bladzijden uit de acta zijn verdwenen. In 1649 werd hij opnieuw aangesteld door de magistraat van Goes als
ambachtsheer. Omdat de kerkenraad hem niet wilde erkennen, was dit zonder de functies van voorzanger en koster. Er waren daarna
regelmatig confrontaties met de kerkenraad en de predikant wegens zijn gedrag, met name verzuim van de kerkdiensten en dronkenschap, waarvoor hij langdurig onder censuur werd gezet. Eerst in 1656 verzoende hij zich. Kort daarvoor was een ander in zijn plaats als
schoolmeester benoemd.
8 Vanwege het overlijden van de betrokkene werd de procedure niet afgerond.
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periode acta

Nieuwerkerk

1585-1801

aantallen schorsing

16

naam van de
schoolmeester

reden van de schorsing

1675/1676

idem

1700/1701
1747
1780
1628

Samuel Eliasse Kuijper
Aart Aartse Taselaar
Jacobus Kooiman
Dominicus Rochussen

1640/1641

idem

beschuldigd van het verleiden
tot hoererij, later aangevuld met
lasteren en verachting van het
godsdienstonderwijs; hij nam zelf
ontslag
vechten
onbekend
gemeenschap voor het huwelijk
dronkenschap en verzuim van de
kerkdienst
verdenking van overspel, ergerlijk
gedrag; de tuchtprocedure leidde tot
zijn ontslag.
‘om pressante redenen’ (niet nader
omschreven).
niet laten leren van de catechismus
op school, geen orde op school,
niet gehoorzamen van de bevelen
van de kerkenraad en van de classis,
onstichtelijk gedrag tijdens de
kerkdiensten, onbetamelijk gedrag,
liegen; hij werd afgezet
buitenechtelijke verhouding met zijn
dienstmeid

Oostburg

1619-1801

12

1743

Laurens Schiettekatte

Serooskerke
(W.)

1613-1801

16

1619

Daniel Wijlock

Sint Laurens
Sluis
Stavenisse

1610-1801
1605-1799
1617-1801

16
17
17

1705

Johannes van Vessum

BIJLAGE 4
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Bijlage 5

Tarieven van school- en kostgelden

1

Tenzij anders vermeld zijn de bedragen per maand en uitgedrukt in stuivers.2

KLEINE KINDERSCHOLEN
ABC
Zierikzee
Veere

1773
1753

6
62

spellen
6
8

lezen

met breien
8
12

10

NEDER DUITSE SCHOLEN PER EI LAND
indien in de kolom ‘lezen’ twee bedragen zijn genoemd, betreft, tenzij in een noot anders aangegeven,
het eerste bedrag het tarief voor het leren van letters en het spellen en het tweede bedrag het tarief voor
het leren lezen. Bij Psalmzingen zijn de hoge bedragen in een aantal gevallen inclusief lezen, schrijven of
rekenen.

Walcheren
Domburg
Aagtekerke
Gapinge

Kleverskerke
Meliskerke
Middelburg – Lutherse
school
Oostkapelle
Oost-Souburg
Ritthem
Serooskerke (W.)
Sint Laurens

Veere

Lezen

schrijven

rekenen

(1799)3
(1799)
1714
1722, 1727
1774
1790, (1799)
(1799)
(1799)
1764

6
6
5/64
4
6
6
5¾
6
10

8
8
8
6
8½
8
8½
8
18

10
12
16
12
20
20
20
10
24

16755
(1799)
17266
1771, 1780,
1786, (1799)
1749
(1799)
1801
16127
1698

5
6
6
6

8
?
9
9

15
20
20
10

6
6
6
4
4

10
9
10
6
6

6
6

Psalmzingen
1 per avond

20
20
20

1 Tenzij anders aangegeven zijn de gegevens ontleend aan de acta van de kerkenraad, de resoluties van de magistraat of de schoolreglementen. De gegevens uit 1799 in: Boekholt, De onderwijsenquête van 1799.
2 Die thuisgebracht moeten worden: 8 stuivers. ZA, Stad Veere, inv.nr. 27 (14.4.1753).
3 ZA, Stad Domburg, inv.nr. 8a (29.3.1799).
4 Het eerste bedrag is voor het leren spellen, het tweede voor hetzelfde en het leren van de catechismusvragen. In de overige bedragen is
het leren van de vragen inbegrepen.
5 Kesteloo, Oostkapelle, 63-64.
6 De Meij, Ritthem, 113.
7 Zij die aanvullend Frans wilden leren, betaalden 10 stuivers. ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 955.
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Vlissingen

West-Souburg
Westkapelle
Zandijk
Zoutelande

1753
1603
179210
179911
180012
1753, 1765, 1787
1610
(1799)

Lezen

schrijven

rekenen

Psalmzingen

6/8/10
4/69
6½
6½
6
6
4
6

15
8
14
14
10
8
6
8

20
12
22 (20)
22
20
10

20
1713

lezen

schrijven

rekenen

Psalmzingen

4
4

8
1014

12
12

8

5/715
4
4
4
4
6/8
4
4
4
4/6
4
4/6
4/6
4/6
4

9
8
8
8
6
10
6
6
?
8
8
8
8
8
6

13
12
12
12
12
12
12
12
16
16
12
12
12
12
12

8 of 1216
16

4/6
4/6
4
4
4/6
4

8
8
6
8
8
6

12
12
12
12
12
12

12

8

12

Schouwen-Duiveland
Brouwershaven
Bruinisse
Dreischor
Elkerzee
Ellemeet
Haamstede
Kerkwerve
Nieuwerkerk

Nieuwerkerke
Noordgouwe
Noordwelle

Oosterland
Ouwerkerk
Renesse
Serooskerke (Sch.)
Sirjansland

1650
1752,1782,
(1799)
1796, (1799)
1798, (1799)
(1799)17
(1799)18
176519
1798, (1799)
1673, 1717, 1752
1767
(1799)
(1799)20
175421
1733,1752,1757
1775
1797
1756,
1791,(1799)
179622
(1799)
1692
1742
1794
(1799)

16
14
12
12

6
4

16

8 Deze bedragen waren verschuldigd voor respectievelijk het leren van het alfabet, spellen en lezen.
9 Voor meisjes was geen tarief voor het leren rekenen maar wel: lezen, schrijven en naaien: 10 stuivers; lezen, schrijven en spellewerken: 12
stuivers.
10 Het tarief voor schrijven was inclusief pennen en papier. Het tarief voor cijferen van 20 stuivers gold het avondonderwijs. De leerlingen van
de avondschool moesten 6 ½ stuiver betalen voor ‘vuurgeld’.
11 Het tarief voor schrijven was inclusief pennen, papier en inkt. In de winter moest 6 ½ stuiver worden betaald voor ‘vuurgeld’. Het tarief van
het avondonderwijs was gelijk aan de tarieven van overdag. Degenen die zowel het dag- als het avondonderwijs volgden betaalden een
derde bij.
12 GA Vlissingen, Gemeente West-Souburg, inv.nr. 68 (17.7.1800).
13 ZA, Stad Westkapelle, inv.nr. 3 (10.2.1753). Het in 1765 vastgestelde tarief voor ‘zingers’ bedroeg £ 0-8-10 in de drie maanden indien er niet
minder dan vier zijn. Omgerekend per maand is dit iets meer dan 17 stuivers per maand. Indien er echter maar een leerling is, dan moet
deze geven £ 0-13-4. Bij twee leerlingen £ 0-11-8 en drie leerlingen £ 0-10-4, ieder, steeds per drie maanden.
14 Inclusief inkt en het versnijden van de pennen.
15 Het tweede bedrag is voor degene die aan de schrijftafel is geplaatst en niet schrijft.
16 Het eerste is voor degenen van ‘buiten den ring van het dorp’ wonen en overdag op school leren, het tweede voor degenen van binnen en
buiten de ring van het dorp en deelnemen aan de aparte zingschool.
17 Het tarief voor de avondschool bedroeg voor drie maanden: 26 stuivers en 8 penningen. NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr.
294 (8.4.1799).
18 Het tarief voor de avondschool bedroeg voor drie maanden £ 1.6.8. NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 295 (17.4.1799).
19 Tarief avondschool: 8 stuivers en een kaars.
20 De tarieven van de avondschool te Nieuwerkerke waren identiek met dien verstande dat lezen 8 stuivers en rekenen 12 stuivers kostte. NA,
Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 292 (6.3.1799).
21 De avondschool te Noordgouwe kostte 12 stuivers per maand. Volgens de opgave in 1799 bedroeg dit 2 stuivers per week of 8 stuivers per
maand. NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 294 (11.4.1799).
22 Leerlingen die tegelijk leerden cijferen en zingen waren 24 stuivers verschuldigd. NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 298
(20.5.1799).
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Zierikzee
Zonnemaire

1773
1660
(1799)

lezen

schrijven

rekenen

Psalmzingen

6
4
4

12
6
8

20
8
14

20
18

lezen

schrijven

rekenen

Psalmzingen

4
4
4
4
6
6
4
4
4
4
4

6
6
6
6
8
925
6
6
6
6
6

10

4
4
4
4
4
4

6
6
6
6
6
?

4
4
4

6
8
6

4
2
4
4
4
4
6
4
4

6
4
6
8
6
6
8
?
8

10
14
1629
12
16

Lezen

schrijven

rekenen

3
4
4
4
4
4

5
6
9
8
6
6

8
12
13
13
12
10

Zuid-Beveland
Biezelinge
Borssele
Driewegen
Goes
’s-Gravenpolder
’s-Heer Abtskerke
’s-Heerenhoek
Heinkenszand

Hoedekenskerke
Kapelle
Kattendijke
Kloetinge
Krabbendijke
Kruiningen

Nisse
Oudelande
Ovezande
Rilland
Schore en Vlake
Waarde
Wolphaartsdijk
Yerseke

1748
(1799)
(1799)
177223
1655
1768/1799
1744, (1799)
1759
(1799)
(1799)
1758, 1773
1789
(1799)
1796, (1799)
(1799)
1763
[1778]26 , (1799)
(1799)
172427
1776
(1799)
1768, 1784,
(1799)
1787, 1797
(1799)
177228
(1799)
(1799)
1799
1770
(1799)
(1799)

12
10/1224
12
10
10
12
10
8
10
‘naar rato’
8
10
12

12
10

8/12
18
12

10
12
12

18
8

Tholen
Sint Maartensdijk
Nieuw-Vossemeer
Oud-Vossemeer
Poortvliet
Scherpenisse

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1610
(1799)
(1799)
(1799)
177831, (1799)
175832

Psalmzingen

30

12

De Ruiter, Ovezande, 47.
Het eerste bedrag is voor rekenen en het tweede voor cijferen.
Waarvan 1 stuiver voor de inkt.
Het tarief voor degenen die naast cijferen ook zongen bedroeg 12 stuivers. Alleen zingen was 8 stuivers.
In Kruiningen werd bepaald dat ‘het gewone loon’ van toepassing was. Voor schrijven en cijferen in de avondschool mocht de schoolmeester ‘dubbel gelt’ vragen.
De Ruiter, Ovezande, 47.
Inclusief zingen. In het reglement worden ook tarieven genoemd voor combinaties van vakken.
Het tarief van 8 stuivers per maand gold voor lezen, schrijven, rekenen, cijferen en Frans. Bovendien vermeldt deze tarievenlijst dat voor
meisjes die slechts halve dagen leren lezen, schrijven en Frans 3 stuivers per maand moet worden betaald.
Het tarief voor de avondschool bedroeg 12 stuivers en eigen licht meebrengen.
Het tarief voor de avondschool bedroeg 12 stuivers en eigen licht meebrengen. Ditzelfde tarief in 1787.
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Sint Annaland
Sint Philipsland
Tholen

1787
1603
1699
(1799)
1624
1786
1799

Lezen

schrijven

rekenen

4
4
4
6
3
4
4

6½
5
635
10
5
6½
6

10
834
12
20
936
12
12

2437
24?

lezen

schrijven

rekenen

Psalmzingen

12
12

20
20

Psalmzingen

33

Psalmzingen

12
12

Noord-Beveland
Colijnsplaat
Wissenkerke

1770
1760

4/6
6

8½
8

38

Staats-Vlaanderen
Groede
Aardenburg
Oostburg

166739
170140
172041
1656

lezen

schrijven

rekenen

4
5
6
6

6
8
10
8

12
15
16

lezen

schrijven

rekenen

6
10

8
15
53
12
10
50

10
20

FRANSE SCHOLEN
Goes

Hulst
Middelburg
Tholen
Veere

162242
1656
1780/179943
165544
1705
179945
179946
172747
173548

5
8
15
12/15
15/26

andere vakken

20 extra
18
15
20/40
24
26

33 Bij de 6½ stuivers was de inkt inbegrepen.
34 Dit tarief gold naast rekenen ook voor het leren van de Franse of Engelse taal. ZA, Heerlijkheid Sint Annaland, inv.nr. 6 (15.10.1603). GA
Tholen, RAZE, inv.nr. 5806 (25.10.1603).
35 Daarnaast was een tarief van toepassing voor degenen die in school tweemaal wilden opzeggen: 8 stuivers.
36 Inclusief Frans.
37 Het tarief van 24 stuivers gold voor schrijven, cijferen en zingen. Voor degenen die ‘aan de tafel zitten en niet schrijven’ werd 6 stuivers
gerekend. De scholieren moesten aan de meester voor de winter ieder jaar een ton turf geven of in plaats daarvan elke schooldag een turf
of een hout meebrengen. Voor de avondschool een halve ton turf c.q. een turf of een hout en voor licht iedere week een kaars van 6 in een
pond.
38 De halve stuiver was voor de inkt.
39 In 1662 bedong de kerkenraad dat de schoolmeester bij ouders die het volledige schoolgeld van 1 schelling (6 stuivers) niet konden
betalen, genoegen moesten nemen met 4 stuivers in plaats van de kinderen weg te sturen. ZA, Hervormde gemeente te Groede, inv.nr. 1
(25.2.1662).
40 Het tarief van 16 stuivers was inclusief zingen.
41 Deze tarieven werden aangeduid als maxima.
42 Gekwalificeerde burgers moesten zoveel meer geven als de meester zal kunnen bedingen.
43 Het tarief voor lezen, schrijven, cijferen en Franse taal, inclusief papier, pennen en inkt, bedroeg 1 Zeeuwse rijksdaalder, die op dat moment
53 stuivers waard was. Voor geografie en wiskunde moest 1 gulden per maand worden bijbetaald. Dit was eveneens inclusief de schoolbenodigdheden. NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 298 (25.5.1799).
44 Voor degenen die op de Franse school Latijn leerden, moest voor wat betreft de elementa Latina 2 gulden per maand worden betaald;
voor het vervolg zoveel als de schoolmeester kon bedingen. GA Hulst, Stad Hulst, nr. 532a.
45 De leerlingen die ook de avondschool bezochten waren fl. 4 in de maand verschuldigd. Deze tarieven golden de particuliere Franse
schoolmeesters. NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 299 (25.5.1799).
46 Lezen 15 stuivers; lezen, schrijven en eventueel rekenen een gulden; Franse taal twee gulden per maand. NA, Ministerie van Binnenlandse
Zaken, inv.nr. 294 (brief Stadsraad van Tholen, 7.4.1799).
47 Lezen, schrijven, cijferen, inclusief naaien, breien enz. voor de meisjes £ 0-4 (24 stuivers); lezen, naaien en breien spellen £ 0-2-6 (15 stuivers); letters en spellen £ 0-2 (12 stuivers). Eerder was besloten deze tarieven te regelen volgens de praktijk in de naburige steden. Idem
(7.12.1726).

BIJLAGE 5

745

lezen
1745
175550
175451
178452
179353
179854
167855
49

Vlissingen

Zierikzee

20

schrijven
25
20
26
39
52
40
20

rekenen

andere vakken

40

12½ extra

ENGELSE SCHOLEN
Vlissingen

178656,1794

lezen

schrijven

6½

6½

rekenen

andere vakken

FRANSE KOSTSCHOLEN VOOR JONGENS (EN MEISJES)
Groede

1761

Hulst
Middelburg

1776
1597/1598
1764

Oostburg

1719-1721

£ 28 (fl. 168) per jaar, een zilveren lepel en vork, zes servetten, een tinnen
waterpot, die bij vertrek achterblijven. 57
Fl. 9 per maand exclusief brand en vuur.
Fl. 30 voor schoolgeld en mondkosten en fl. 3 voor wasgeld, alles voor drie
maanden.58
Fl. 6 per maand.59
330 gulden voor de hele kost, inclusief wijn, wassen en benaaien. Indien men
dit zelf verzorgde, gold een aftrek van 30 gulden.
180 gulden voor de halve kost.
In beide gevallen moesten zij meebrengen: een zilveren lepel en vork, 6
servetten, 2 tinnen borden en een mes. De hele kostleerlingen bovendien 6
handdoeken en een tinnen waterpot alsmede een koffer, mand of latafeltje ter
berging van hun spullen. Indien zij dit wilden huren kostte dat 36 (hele kost)
of 24 gulden (halve kost). Als de ouders wilden dat hun zoon alleen sliep, dan
moesten zij voor een ledikant, bed enz. zelf zorgen.
Met kermis en nieuwjaar een rijksdaalder aan de dienstboden.
Leerlingen die niet in de kost waren, betaalden 6 gulden per maand als
schoolgeld. Bij slecht weer mochten ze mee-eten voor 10 stuivers per keer.
Op kosten van de ouders zou een pruikmaker worden ingeschakeld.60
£ 18-10 (fl. 105) per jaar.61

48 Het tarief werd voor lezen, schrijven, cijferen en rekenen, inclusief naaien en breien voor de meisjes, bepaald op £ 0-4-4 per maand (26
stuivers). Het tarief voor spellen, lezen, naaien en breien was £ 0-2-6 (15 stuivers).
49 Het tarief werd voor lezen, schrijven, cijferen, en voor meisjes voor naaien, breien enz. bepaald op £ 0-4-2 per maand.
50 Lezen en schrijven in de Franse taal fl. 1, jongens voor rekenen en geografie, en meisjes voor alle nuttige handwerken fl. 2.
51 Een gulden (20 stuivers) en voor pennen, inkt en papier 6 stuivers. Voor thee moest 6 stuivers betaald worden, maar dit was niet verplicht.
’s Winters moest voor brand vier zakken turf worden gebracht of een rijksdaalder (fl. 2,50), voor de avondschool zes zakken turf.
52 Het tarief bedroeg fl. 1-6-8 (27 stuivers), voor papier, pennen en inkt 6 stuivers en voor thee 6 stuivers. GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.
nr. 2930 (30.11.1784).
53 Het bedrag is inclusief papier, pennen, inkt, koffie en thee. Indien zij bij slecht weer of een andere gelegenheid overblijven betalen zij 10
stuivers voor elke maaltijd.
54 De leerlingen die een halve dag naar school kwamen, betaalden fl. 1. Degenen die aardrijkskunde of Italiaans boekhouden leren, betaalden ¼ rijksdaalder extra. Voor avondonderwijs: fl. 1,50 en ten aanzien van licht op nadere overeenstemming met de ouders of voogden.
55 Aan Abraham Ragueneault, Frans schoolmeester, werd £ 0-3-4 (fl. 1 = 20 stuivers) betaald voor het onderwijs aan Barthelmeeus Sarragon.
Deze is geen inwonende leerling geweest. GA Schouwen-Duiveland, Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1284.
56 Het tarief gold in 1784 voor lezen en schrijven. GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930 (27.1.1786).
57 GA Vlissingen, Aanwinst 1992/9, Dagboek Conrad Rutger Busken (1761). Het betreft de uitgaaf voor zijn dochter Sibilla, die leerlinge werd
van deze kostschool.
58 GA Schouwen-Duiveland, Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 83.
59 Dit tarief gold de Franse kostschool. In 1799 werd opgegeven: 5 à 6 gulden per maand. NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 299
(25.5.1799).
60 ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924.
61 Dit bedrag is ontleend aan twee boedelinventarissen. ZA, Rechterlijke archieven Zeeuws-Vlaanderen, inv.nrs. 1820c (nr. 2) en 1820d (nr.
31). Het bedrag zal zijn voor de halve kost.
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Veere

1727

1735

1745

1755

Vlissingen

1769

1780

1784

1793

62
63
64
65

£ 28 (fl. 168) per jaar voor de hele kost inclusief wassen; zij moesten
meebrengen een bed, 2 paar slaaplakens, 6 servetten, 1 zilveren lepel en vork,
2 tinnen borden en een waterpot.
£ 16-13-4 (fl. 100) per jaar voor de halve kost; zij moesten meebrengen 6
servetten, 1 zilveren lepel en vork en 2 tinnen borden.
Bij vertrek waren de lepel, vorken en borden voor de schoolmeester. Het
overige werd gerestitueerd.
£ 30 (fl. 180) per jaar voor de hele kost, inclusief wassen, en voor het inkomen,
kermis, nieuwjaar en uitgaan telkens een rijksdaalder; voor het meebrengen
zie 1727.
£ 16-13-4 (fl. 100) voor de halve kost; voor het meebrengen zie 1727.
£ 30 (fl. 180) per jaar voor de hele kost, inclusief wassen, en voor het
inkomen, kermis, nieuwjaar en uitgaan telkens een rijksdaalder; zij moesten
meebrengen een bed, 2 paar slaaplakens, 3 handdoeken, 6 servetten, 1
zilveren lepel en vork, 2 tinnen borden en een tinnen waterpot.
£ 16-13-4 (fl. 100) voor de halve kost en voor het inkomen, kermis, nieuwjaar
en uitgaan telkens een rijksdaalder; zij moesten meebrengen 6 servetten, een
zilveren lepel en vork en 2 tinnen borden.
De lepels, vorken, borden en waterpot bleven bij vertrek in de school; de rest
werd gerestitueerd.
£ 45-10 (fl. 273) per jaar voor de hele kost. Inclusief wassen, stoppen en naaien
en het beschikbaar stellen van handdoeken, servetten, waterpot en een
zilveren vork en lepel.
£ 19-10 (fl. 117) per jaar voor de halve kost.62
Fl. 200 per jaar, mee te brengen: zilveren lepel, vork en mes, twee tinnen
tafelborden, 6 servetten, 2 handdoeken, 2 theekopjes en schoteltjes en
een tinnen waterpot, dat bij vertrek in de school blijft. Verder een kabinet
of latafeltje dat terug wordt gegeven bij vertrek. Fl. 20 voor het wassen en
onderhoud van het linnen. Voorts een bed met zijn toebehoren dat bij vertrek
wordt teruggegeven. Als iemand alleen wil slapen wordt daarvoor fl. 20
extra betaald. De wijn wordt apart betaald. Bij aankomst en vertrek moet fl.
3 worden gegeven en voor nieuwjaar en de kermis fl. 6. Bij vertrek moet het
lopende kwartaal worden betaald. 63
£ 41-13-4 (fl. 250) per jaar.
Hele kost: 1 zilveren lepel, vork en mes; 2 tinnen borden, 6 servetten, 6
handdoeken, 1 tinnen waterpot; hetgeen bij vertrek achterbleef. Of in plaats
van dat alles: fl. 26,50. Wijn afzonderlijk te betalen. Wanneer hij alleen wilde
slapen: een bed met toebehoren dat bij vertrek werd teruggegeven. Bij
Nieuwjaar en de kermis aan de dienstboden fl. 2,65. Voor tekenen, muziek,
dansen, schermen e.d. moest extra betaald worden.64
Hele kost : fl. 200 per jaar.
1 zilveren lepel, vork en mes, 2 tinnen borden, 6 servetten, 6 handdoeken, 1
tinnen waterpot; hetgeen bij vertrek achterbleef. Of in plaats van dat alles: fl.
24. Wijn afzonderlijk te betalen. Wanneer hij alleen wilde slapen: een bed met
toebehoren dat bij vertrek wordt teruggegeven. Bij Nieuwjaar en de kermis
aan de dienstboden een rijksdaalder; die in de halve kost betalen een halve
rijksdaalder.
Halve kost: fl. 120 per jaar.
1 zilveren lepel, vork en mes, 2 tinnen borden, 6 servetten. Of in plaats van dat
alles: fl. 12.65
Hele kost: maximaal fl. 250, inclusief de gehele kost, bed, thee, koffie, vuur,
licht, papier, pennen, inkt, wassen en naaien. Indien zelf voor het wassen en
naaien werd gezorgd kon daarvoor 20 gulden worden gekort. Het bedrag
moest in vier termijnen worden voldaan. De wijn aan tafel afzonderlijk te
betalen. De hele kostleerlingen moesten meebrengen: een zilveren lepel en
vork, zes servetten, zes handdoeken, een mes, twee tinnen borden en >>

ZA, Stad Veere, Scholarchen, Resoluties (29.4.1755).
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2939.
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930 (21.2.1780).
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930 (30.11.1784).
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>> een tinnen waterpot, dat bij vertrek in de school blijft. Wie dat niet
wilde meebrengen betaalde 26 gulden 10 stuivers. Voor het bergen van het
linnen en de kleren moesten zij een latafeltje meebrengen dat bij vertrek
werd teruggegeven. Wilden zij alleen slapen dan moesten zij een bed met
toebehoren bezorgen dat bij vertrek werd teruggegeven of zij moesten fl. 20
per jaar betalen.
Halve kost: maximaal fl. 125, inclusief papier, pennen en inkt. Het bedrag
moest in vier termijn worden voldaan. De halve kostleerlingen moesten
meebrengen: een zilveren lepel en vork, zes servetten, twee tinnen borden en
een mes. Wie dat niet wilde meebrengen betaalde 18 gulden 11 stuivers.
Aan de dienstboden als fooi voor de kermis en Nieuwjaar door de hele
kostleerlingen iedere keer een Zeeuwse rijksdaalder en door de halve
kostleerlingen een halve rijksdaalder. Indien er een ondermeester was, ontving
deze eveneens dezelfde fooien.
1798

Zierikzee

1626
1641/1642

Hele kost: 20 Zeeuwse rijksdaalders (fl. 53) voor drie maanden; halve kost: 9
Zeeuwse rijksdaalders (fl. 23,85) voor drie maanden; in beide gevallen: wijn
wordt afzonderlijk betaald; die een enkele middag blijft eten: 10 stuivers per
keer; wassen en verstellen van linnengoed: 10 rijksdaalders (fl. 26,50) per jaar.
Indien zij in de grote vakantie in de school blijven betalen zij een gulden per
dag.
Die in de hele kost zijn moeten meebrengen: 6 servetten, 6 handdoeken,
een zilveren lepel en vork en een mes, 2 tinnen borden, een kamerpot, 2
theekopjes en schoteltjes of in plaats daarvan 12 Zeeuwse rijksdaalders. Bij
vertrek blijft dit achter. Ook mee te brengen een kabinetje, latafeltje of iets
dergelijks voor het opbergen van de kleren en linnengoed dat bij vertrek
mag worden meegenomen. Aan de dienstboden bij de kermis en Nieuwjaar
elke keer een rijksdaalder. Als zij alleen willen slapen, moeten zij een bed
meebrengen en dit bij hun vertrek meenemen of 8 rijksdaalders per jaar
betalen.
Die in de halve kost moeten meebrengen: 6 servetten, een zilveren lepel en
vork en een mes, 2 tinnen borden, 2 theekopjes en schoteltjes of in plaats
van 8 Zeeuwse rijksdaalders (fl. 21,20). Bij vertrek blijft dit achter. Aan de
dienstboden bij de kermis en het nieuwe jaar elke keer een halve rijksdaalder
(fl. 1,25).
Indien er een ondermeester is, krijgt deze voor de kermis en het Nieuwjaar
van de hele kostgangers een Zeeuwse rijksdaalder (fl. 2,65) en van de halve
kostgangers een halve Zeeuwse rijksdaalder.
108 gulden per jaar.66
144 gulden.67

FRANSE KOSTSCHOLEN VOOR MEISJES
Goes

1767

fl. 80 (halve kost), fl. 200 (hele kost).
halve kost: een zilveren lepel en vork, een mes, twee tafelborden, zes
servetten, zes theekopjes met scholteltjes.
hele kost: idem en twee handdoeken en een tinnenwaterpot.
Deze zaken blijven bij vertrek in de school achter.
Hele kost: kabinet of tafeltje en een bed met toebehoren, dat ze bij vertrek
mogen meenemen.
Bij opname en bij vertrek fl. 1,10; voor de kermis en nieuwjaar fl. 3; wijn werd
afzonderlijk verrekend.
Hele kostleerlingen betalen voor het wassen en onderhoud van het linnen
fl. 20. Voor het alleen slapen fl. 20, voor het met z’n beiden slapen fl. 10.

66 Henri Lancel berekende als schoolloon en mondkosten voor Thomas Jansse Rabbe uit Oosterland 108 gulden per jaar. GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nr. 4789.1 (Rekeningen boedel Jan Stoffelse Rabbe, 23.9.1626, 28.9.1628).
67 Jean Fervaque bracht voor mondkosten, schoolgeld, papier, pennen en inkt voor de wees van Adriaen Claessen Hollander uit Oosterland
een bedrag van 144 gulden in rekening. GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nr. 4789.1 (Rekening boedel Adriaen Claessen Hollander,
27.7.1645).
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Vlissingen

1769

1779

Zierikzee

1779

fl. 200 per jaar, mee te brengen: zilveren lepel, vork en mes, twee tinnen
tafelborden, 6 servetten, 2 handdoeken, 2 theekopjes en schoteltjes en
een tinnen waterpot, dat bij vertrek in de school blijft. Verder een kabinet
of latafeltje dat terug wordt gegeven bij vertrek. Fl. 20 voor het wassen en
onderhoud van het linnen. Voorts een bed met zijn toebehoren dat bij vertrek
wordt teruggegeven. Als iemand alleen wil slapen wordt daarvoor fl. 20
extra betaald. De wijn wordt apart betaald. Bij aankomst en vertrek moet fl.
3 worden gegeven en voor nieuwjaar en de kermis fl. 6. Bij vertrek moet het
lopende kwartaal worden betaald. 68
fl. 275 (hele kost) en fl. 150 (halve kost).
dagschool: fl 4 per maand of fl. 48 per jaar.
Hele kost: 6 servetten, 6 handdoeken, 1 zilveren lepel, vork en mes, 2 tinnen
borden, 1 tinnen waterpot, 2 theekopjes en schoteltjes, 1 stoof en 1 kabinet;
bij vertrek wordt alleen het kabinet teruggegeven. Of in plaats van dat
alles: fl. 30; wijn afzonderlijk te verrekenen; als zij alleen wil slapen, moet ze
meebrengen een bed met toebehoren, dat bij vertrek wordt teruggegeven; bij
Nieuwjaar en de kermis aan de dienstboden 1 Zeeuwse rijksdaalder (fl. 2,65).
Halve kost: 6 servetten, 1 zilveren lepel, vork en mes, 2 tinnen borden, 1
bierglas, 2 theekopjes en schoteltjes, 1 stoof, dat bij vertrek achterblijft. Of in
plaats van dit alles 18 gulden.
Dagschool: 1 stoof, die bij vertrek achterblijft.
Onderwijs in schrijven, cijferen, geografie, muziek en tekenen moest extra
worden betaald. 69
fl. 250 (hele kost) .70

KOSTLEERLINGEN LUTHERSE SCHOOL TE MIDDELBURG
Middelburg

1742

fl. 1 en 10 stuivers per week. 71

MINERVAL (SCHOOLGELDTARIEVEN) LATIJNSE SCHOLEN
Goes

Tholen

Middelburg

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

1581, 1582
c.1608
1628
1633
1646
1647
1653
1662
1686
1788
158374
1624
1545/154775
1559/156976
1584/160777
1609
164378

£ 0-4-0 (fl. 1,20) per jaar, betaling naar rato.
£ 0-1-0 (fl. 0,30) per maand (verm. van kinderen van buiten).
£ 0-1-8 (fl. 0,32) per maand (verm. van kinderen van buiten).
£ 0-2-0 (fl. 0,60) per maand voor kinderen van buiten.
Fl. 1 per maand / £ 0-3-4 (fl. 1) per maand voor kinderen van buiten.72
Voor schrijfles £ 0-1-0 (fl. 0,30).
£ 0-2-0 (fl. 0,60) per maand.
£ 0-3-4 (fl. 1) per maand.
£ 0-4-4 (fl. 1,30) per maand.
£ 0-5-0 (fl. 1,50) per maand.73
£ 0-4-0 (fl. 1,20) per maand voor lezen en schrijven en £ 0-6-0 (fl. 1,80) voor
degenen die ook Latijn leerden.
£ 2 (fl. 12) per jaar.
16 stuivers per jaar.
20 stuivers (fl. 1) per jaar.
6 stuivers per maand.
10 stuivers per maand.
Van £ 0-2-0 (fl. 0,60) verhoogd tot fl. 1 per maand.

GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2939.
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930 (9.11.1779, 5.1.1780).
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930 (9.11.1779).
De Hooge, Sprekende folianten, 30-31.
De afwijkende hoogte vindt zijn oorzaak in de faam van rector Abraham Beeckman.
Opgave van het stadsbestuur in 1799 van de Latijnse school die in 1788 vacant was geworden. NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.
nr. 298 (25.5.1799).
Fortgens, ‘De Latijnse scholen te Zieriksee, Brouwershaven en Tolen’, 79.
Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Eerste tijdvak’, 244-245.
Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Eerste tijdvak’, 245, 246, 250.
Deze en volgende jaren: Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 371, 372, 397, 402, 450, 525, 526.
ZA, Handschriftenverzameling, Aanwinsten 1960.17, inv.nr. 305 (p. 678).
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1673
1703

Veere
Vlissingen

Zierikzee

1771
179979
1646
1676/1696
158580
1716/1721
178581
1597
1625/1628
1633
-1761
176183
1781
1802

30 stuivers (fl. 1,50) per maand.
15 schellingen (fl. 1,50) per drie maanden en 1 schelling (fl. 0,30) per zes
maanden voor de custos.
Verhoogd met fl. 2 per maand, met op verzoek vrijstelling.
c. fl. 40 per jaar.
£ 2 per jaar of 1 gulden per maand.
1 ducaton per maand.
Fl. 6 per jaar.
£ 0-5 (fl. 1,50) per maand.
1 Zeeuwse rijksdaalder (fl. 1,65) per maand en 15 schellingen (fl. 4,50) voor vuur.
Schrijven: verhoogd van 9 (fl. 0,45) naar 15 stuivers (fl. 0,75)
Latijn: 1 gulden per drie maanden.
1625: fl. 2 per drie maanden voor de rector; 1628: fl. 3 per jaar voor de conrector.
Fl. 8 voor de rector, fl. 4 voor de conrector, beide per jaar.
Fl. 1,25/1,3082 [per maand].
Verhoogd tot een rijksdaalder (fl. 2,60) [per maand?].
Verlaagd van 24 naar 16 rijksdaalders per jaar (fl. 63,60/42,40) of 4 rijksdaalders
(fl. 10,60) per drie maanden.
De rector een premie toegekend van 5 Zeeuwse rijksdaalders (fl. 13,25) per jaar
voor elke leerling.

KOSTLEERLINGEN LATIJNSE SCHOLEN
Middelburg

177884

Hele kost: 350 gulden per jaar; 40 gulden voor linnennaaien, stoppen en
wassen; voor de dienstboden 1 rijksdaalder voor nieuwjaar en een rijksdaalder
voor de kermis.
Voorts een zilveren lepel en vork, een tafelmes met 12 servetten, waterpot
en paar tinnen borden of in plaats daarvan 36 gulden, bed en toebehoren,
gordijnen, stoelen, spiegel en tafel. Na het vertrek van de leerlingen mag dit
worden meegenomen. Brengen zij dit niet mee dan wordt 20 of 25 gulden
betaald voor het gebruik.
Halve kost: 200 gulden per jaar. Inbreng is een zilveren lepel en vork, met
een mes, het tafelservet per week of anders 12 servetten die blijven; voor de
dienstboden 1 rijksdaalder voor nieuwjaar en een rijksdaalder voor de kermis.

Zierikzee

1598

100 gulden per jaar mondkosten bij superintendent Henricus Brandt.85

c.1780

Hele kost: 300 gulden per jaar voor het onderwijs en de kost; 36 gulden
voor stoppen, naaien en wassen; bij het inkomen een rijksdaalder voor de
dienstmeid en voor de kermis en nieuwjaar elk een halve rijksdaalder. Voorts:
2 paar lakens, 2 paar kussenslopen, 1 dozijn servetten, 6 handdoeken, 2 tinnen
borden, 1 tinnen waterpot, 1 zilveren lepel en vork. Na het vertrek van de
leerling blijft dit bij de rector.

LERAAR LATIJN EN GRIEKS
Vlissingen

1796

1 leerling 7, 2 leerlingen 5, 3 leerlingen 4, 4 of meer leerlingen 3 rijksdaalders,
per maand (fl. 18,55/13,25/10,60/7,95).

79 NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 299 (25.5.1799). In 1809 werd dit nader gespecificeerd als fl. 4,13 per drie maanden en fl. 2
per maand. Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 466.
80 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 5050.
81 GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930 (14.3.1785). Een Zeeuwse rijksdaalder of zilveren dukaat was op dat moment 53 stuivers waard.
82 Het tarief was een halve ducaton: was fl. 1,25 doch in 1747 was de waarde daarvan nader bepaald op fl. 1,30. De bron is die in de volgende
noot.
83 De magistraat had het tarief willen verhogen tot fl. 3 doch op de uitdrukkelijke wens van de rector was dat beperkt tot een Rijksdaalder
vanwege de vrees van het verlies van leerlingen.
84 ZA, Handschriftenverzameling, Aanwinst 1960.17, nr. 346. Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 463.
85 GA Schouwen-Duiveland, Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 83.
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Bijlage 6

Toelagen van schoolmeesters-voorzangers
op het platteland
Borssele

30 later 48 gulden, vanaf 1662 72 gulden uit de dorpskas.1

Bruinisse

140,80 gulden (78 gulden uit de dorpskas, 36 gulden uit het ‘kerkbeursje’ voor het opwinden en
stellen van het uurwerk, klokluiden en schoonhouden van de kerk, 10 gulden uit het ‘kerkbeursje’
voor het collecteren voor de kerk en het innen van het stoelengeld c.a. en fl. 1,80 voor het schrijven
van de kerkrekening, 15 gulden voor het leren van de armenkinderen).2

Burgh

87 gulden (48 gulden voor het leren van armenkinderen, 18 gulden voor het schrijven van de
rekening van de diaconie en het luiden van de klok, 21 gulden voor het opwinden van het uurwerk,
luiden van de klok en schoonhouden van de kerkpaden).3

Gapinge

60 gulden (12 gulden voor huishuur, 12 gulden als penningmeester van de diaconie, 36 gulden
voor het stellen van het uurwerk) en een vergoeding per armenleerling (6 stuivers voor schrijvers
en 4 stuivers voor spellers en lezers).4

Grijpskerke

102 gulden (30 gulden voor opwinden van het uurwerk en het luiden van de klok, fl. 31,60 als
koster, 6 gulden voor schrijfwerk voor de Armen, 6 gulden voor het schoonmaken van de kerk, fl.
10,40 voor het verzorgen van de stoven in de kerk, 6 gulden voor het verzorgen van de pelle, 6
gulden voor het innen van het stoelen- en bochtengeld, 6 gulden voor het verzorgen van papier,
pennen en inkt in de consistorie en olie voor het uurwerk).5

Haamstede

94 gulden (78 gulden uit de dorpskas, 8 gulden van de armen, 2 gulden van de kerkelijke middelen
en 6 gulden van de diaconie).6

Heinkenszand

150 gulden (108 gulden van de kerk, 24 gulden van de armen, 12 gulden uit de dorpskas, 6 gulden
voor het innen van het stoelengeld) en vrije woning; in 1773 verhoogd tot fl. 221,30 (153 gulden
van de kerk, 27 gulden voor het innen van het stoelengeld, fl. 5,30 voor het schoonmaken van de
koperen kronen en ander koperwerk, overige bedragen identiek).7

Hengstdijk

139 gulden (36 gulden voor huishuur, 36 gulden voor het luiden van de middagklok, 37 gulden
voor het stellen van het uurwerk en het schoonmaken van de kerken en onderhouden van de
kerkhoven te Hengstdijk en Pauluspolder, 30 gulden voor het grafdelven en klokluiden (uit de
kerkelijke goederen en van het Hulsterambacht).8

Kapelle en Biezelinge

162 gulden (90 gulden uit de kerkelijke middelen, 42 gulden uit idem voor brandstof, 30 gulden
voor het leren van de armenkinderen).9

Kloetinge

236 gulden (uit de kerkelijke middelen: 152 gulden als schoolmeester, 50 gulden voor het
klokstellen, 12 gulden voor het klokluiden; van de Armen: 12 gulden voor het leren van de
armenkinderen en uit de kosterijgoederen: 10 gulden als koster en consistoriedienaar).10

Nieuw-Vossemeer

50 later 48 gulden van de ambachtsheren.11

Noordgouwe

60 gulden (6 gulden van de armen, 42 gulden voor het klokluiden, onderhoud van het uurwerk en
bedienen van de consistorie en 12 gulden voor het schoonmaken van de kerk).12

Oosterland

101 gulden (30 gulden voor het leren van armenkinderen, 25 gulden voor het dienen van de
kerkenraad, 10 gulden voor het collecteren met het tweede zakje en de administratie daarvan, 12
gulden voor het schrijven van de armenrekening en 24 gulden voor het stellen van het uurwerk).13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

GA Goes, Stad Goes, inv.nrs. 14 (26.6.1662), 1596, 1597, 1622.
GA Schouwen-Duiveland, Gemeente Bruinisse, inv.nr. 1 (folio 62, 10.9.1692). Uil, ‘Het onderwijs in Bruinisse’, 24
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Burgh, inv.nr. 15 (15.7.1799).
ZA, Hervormde gemeente te Gapinge, inv.nr. 2 (5.11.1671).
ZA, Hervormde gemeente te Grijpskerke, inv.nr. 65 (1780/1781).
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Haamstede, inv.nr. 42 (10.7.1712).
GA Borsele, Hervormde gemeente te Heinkenszand, inv.nr. 2 (22.10.1758, 25.8.1773).
ZA, Hulsterambacht, inv.nr. 204 (vermoedelijk 1694).
Lepoeter, De geheimen van de kerk van Kapelle onthuld, 218.
GA Goes, Hervormde gemeente te Kloetinge, inv.nr. 2 (1721).
ZA, Handschriftenverzameling, Aanwinst 1960, nr. 17, inv.nr. 288 (17.6.1613). NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 295 (21.4.1799).
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Noordgouwe, inv.nr. 3 (19.3.1754, art. 28).
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Oosterland, inv.nr. 3 (9.11.1791).
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Oud-Vossemeer

89, vanaf 1644 100 gulden, vanaf 1686 vermeerderd met een halve last turf (ten laste van de
ambachtsheren; was ook belast met het onderhoud van het uurwerk).14

Poortvliet

56 gulden (38 gulden uit de dorpskas en 18 gulden van de armen), in 1799 was dit opgelopen tot
105 gulden (55 gulden uit de dorpskas en 50 gulden van de armen).15

Schoondijke

164 gulden (64 gulden voor het stellen van stellen van het uurwerk, halen van de wijn, reinigen van
het tafelgoed voor het avondmaal en schoonmaken van de kerk; 36 gulden voor het klokluiden
en deurwachten; 23 gulden voor het leggen en ophalen van de kerkplanken; 11 gulden voor het
schuren van de kerk en schoonmaken kerkpad, alles uit de kerkelijke goederen, en 30 gulden van
de polder).16

Sint Annaland

121 gulden (60 uit de dorpskas, 24 gulden voor het stellen van het uurwerk, 25 voor het klokluiden,
12 gulden van de diaconie voor het leren van armenkinderen).17

Sint Maartensdijk

339,40 gulden (28 gulden van de stad, 34 gulden van de domeinen van de Prins van Oranje, 108,40
gulden pachten van 16 gemeten 262 roeden van idem, 2 gulden uit de lammertienden, 25 gulden
als klokkenist, 18 gulden uit de bezaaide gemeten als klokkenist, 100 gulden als voorzanger uit de
domeinen van de Prins van Oranje en 24 gulden als voorzanger van de kerk).18

Serooskerke (W.)

132 gulden (60 gulden uit de tienden van de diaconie, 36 gulden van de diaconie, 36 gulden als
klokluider).19

Wolphaartsdijk

170 gulden van de kerk en armen (50 gulden als koster, 33 gulden voor het leren van
armenkinderen, 36 gulden voor het onderhoud van het uurwerk en het klokluiden, 33 gulden voor
het schoonhouden van de kerk en voor het schuren van het koper daarin en 18 gulden voor het
brood en de zorg voor het goed van het avondmaal).20

14
15
16
17
18
19
20

ZA, Handschriftenverzameling, Aanwinst 1960, nr. 17, inv.nr. 288 (20.6.1644).
GA Tholen, Gemeente Poortvliet, inv.nrs. 4 (17.4.1799, 27.12.1800), 11 (1590-1591)
ZA, Hervormde gemeente te Aardenburg, D. Sappius, Rekening kerkelijke goederen van Aardenburg en Oostburg, 1793-1794.
GA Tholen, A.J. Giljam, Regesten van de acta van de kerkenraad te Sint Annaland, (1699).
GA Tholen, Stad Sint Maartensdijk, inv.nr. 7 (2.4.1799).
ZA, Hervormde gemeente te Serooskerke (W.), inv.nr. 17 (10.5.1771).
Van der Baan, Wolfaartsdijk, 384, 525 (1770).
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Bijlage 7

Eigenaren van de schoolgebouwen
voor het Nederduitse onderwijs in Zeeland in 1799 en in Staats-Vlaanderen in
1790/1795.
1

Zeeland, 1799
* Vanaf 1798/1799 beschouwd als eigendom van de burgerlijke gemeente.
Schoolmeesters:
Arnemuiden
Domburg
Grijpskerke
Haamstede
Kapelle
Kleverskerke
Middelburg
Middelburgse
Amb.
Nieuwerkerke

Plaatselijke
besturen:
Aagtekerke
Biggekerke3
Brouwershaven
Burgh
Colijnsplaat
Gapinge
Goes
’s-Heerenhoek6
Heinkenszand

Oost-Souburg

Koudekerke7

Oostkapelle
Oud-Vlissingen
Schakerloo
Serooskerke (W)
Sint Laurens
Vlissingen
Waarde
West-Souburg
Wissenkerke
Zierikzee

Krabbendijke
Kruiningen
Nw.en St.Joosland
Nieuw-Vossemeer
Renesse
Rengerskerke9
Ritthem10
Scherpenisse11
Serooskerke (S)
Sommelsdijk
Stavenisse
Tholen
Veere
Wemeldinge

Kerkmeesters:

Armbesturen:

Baarland
Biezelinge
Borssele5
Dreischor
Driewegen
Ellewoutsdijk
’s-Gravenpolder
’s-Heer Abtskerke

Ellemeet
Hoedekenskerke4
Sint Maartensdijk
Vrouwenpolder

’s-Heer
Arendskerke
’s-Heer
Hendrikskinderen
Kattendijke
Kerkwerve
Kloetinge8
Meliskerke
Nisse
Noordgouwe
Noordwelle
Oudelande
Ovezande
Schore
Sinoutskerke
Sint Annaland
Sint Philipsland
Wolphaartsdijk

Staten van
Zeeland2
Bruinisse*
Elkerzee*
Fort Bath
Nieuwerkerk
Oud-Vossemeer*
Oosterland*
Ouwerkerk*
Sirjansland*

Ambachtsheer:
Kats
Kortgene
Rilland

Poortvliet*

1 Dit overzicht werd samengesteld aan de hand van Boekholt, De onderwijsenquête van 1799, aangevuld met de opgaven van de
gemeentebesturen, berustend in NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nrs. 292-295, 298, 299.
2 Met uitzondering van de school in Fort Bath behoorden deze tot de geestelijke goederen.
3 Het onderhoud was ten laste van de schoolmeester. NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 294 (4.4.1799).
4 De Ruiter, Hoedekenskerke, 37. In 1799 gaf het gemeentebestuur op dat het schoolgebouw eigendom was van de kerk en de armen, die ter
plekke gecombineerd waren. NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 298 (17.5.1799).
5 De school stond naast de kerk en werd onderhouden door de ambachtsheer. NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 299 (26.5.1799).
6 De school stond naast de kerk en werd onderhouden door het plaatselijk bestuur. NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 299
(27.4.1799).
7 Het onderhoud was ten laste van de schoolmeester. NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 294 (6.4.1799).
8 De woning van de schoolmeester was eigendom van het plaatselijk bestuur.
9 De school stond op grond eigendom van de schoolmeester. NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 296 (17.4.1799).
10 Het onderhoud was ten laste van de schoolmeester. NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 294 (3.4.1799).
11 Het gemeentebestuur gaf ten onrechte op dat de school kerkelijk eigendom was. Zuurdeeg, ‘De dorpsschool van Scherpenisse’, 36-37.
12 Het onderhoud was ten laste van de schoolmeester. NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 295 (22.4.1799).
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Schoolmeesters:

Plaatselijke
besturen:
Westkapelle12
Westkerke
Yerseke
Zonnemaire
Zoutelande

Kerkmeesters:

Armbesturen:

Staten van
Zeeland2

Ambachtsheer:

Armbesturen:

Land:14

Ambachtsheer:

Staats-Vlaanderen, 1790/179513
* Behorende tot de geestelijke goederen.
Schoolmeesters:

Plaatselijke
besturen

Aardenburg
Axel
Biervliet
Boschkapelle
Breskens
Eede
Graauw
Hoek
Hulst
Lamswaarde
Nieuwvliet
Pauluspolder
Sint Anna ter
Muiden
Sint Jansteen
Sint Kruis
Stoppeldijk
Terneuzen
Westdorpe
Zaamslag

Groede
IJzendijke
Sluis15

Kerkmeesters:

Cadzand*
Hengstdijk
Hontenisse
Hoofdplaat16
Oostburg*
Ossenisse
Philippine
Retranchement*
Sas van Gent
Schoondijke*
Waterlandkerkje*
Zuidzande*

13 Dit overzicht is samengesteld uit een groot aantal verschillende bronnen, in het bijzonder de archieven van de Staten-Generaal en de Raad
van State (NA), het Vrije van Sluis en het Hulsterambacht en diverse kerkelijke archieven (ZA). Vanwege de onoverzichtelijke situatie is het
overzicht onder voorbehoud.
14 Staten-Generaal respectievelijk Raad van State en het Hulsterambacht.
15 De stad Sluis huurde een pand voor de Nederduitse schoolmeester.
16 Eigendom van de Staten van Zeeland.

754

DE SCHOLEN SYN PLANTHOVEN VAN DE GEMEENTE

Bijlage 8

Lijst van school- en catechisatieboeken

Nederduitse en Franse scholen
Aardenburg – Franse school
1694/1695: ‘Alphabeth’, ‘Catéchisme’.
ZA, Verzameling J. de Hullu, inv.nr. 17.

Biggekerke
1624: Den wegh ter zaligheid van Willem Teellinck
ZA, Hervormde gemeente te Biggekerke, inv.nr. 2 (31.3.1624).

Brouwershaven
Circa 1587 werd aangekocht voor Daenken Bouwen Claes een ‘boeck genaempt Loijs Porquijn testament’.
GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nr. 4426b (Weeskamer Brouwershaven).

1752: ABC-boek met de ‘kleijne vragties’ waarin staan het Gebed des Heeren, de Twaalf artikelen des geloofs, de Tien Geboden, het morgen- en avondgebed en het gebed voor en na het eten.
GA Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven, inv.nr. 7 (15.10.1752).

Bruinisse
1763: Borstius, Kleine vraagjes, voor de kinderen die nog niet kunnen lezen, eerst zonder, daarna met de
bewijsplaatsen; Heidelbergse catechismus voor de kinderen die kunnen lezen. Als de catechismusvragen
geleerd zijn, moet de schoolmeester overgaan tot een catechisatie daarover, eerst volgens de leiding van
Borstius en daarna die van Abr. Trommius.
ZA, Heerlijkheid Bruinisse, inv.nr. 90 (1763). Uil, ‘Het onderwijs in Bruinisse’, 29.

1802: Borstius voor de jongste kinderen.
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Bruinisse, inv.nr. 4 (15.1.1802).

Burgh
1723: De schets van d’Outrein; de kleine vraagjes van Borstius.
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Burgh, inv.nr. 1 (19.12.1723).

1803: Couranten waaronder de Oeconomische Courant.
ZA, Commissie van onderwijs in Zeeland, inv.nr. 3 (Verslag Adr. Uijttenhooven, 9.3.1803).

Colijnsplaat
1632/1633: AB-boek.
1633/1634: ‘een grooten AB-boek’ kostte £ 0-1-2.
GA Noord-Beveland, Hervormde gemeente te Colijnsplaat, inv.nr. 68.

1662: Een psalmboek, kosten £ 0-2-0.
1756: Hellenbroek en de Heidelbergse catechismus.
1757-1759: Idem en de Kleine Vraagjes van Borstius.
GA Noord-Beveland, Hervormde gemeente te Colijnsplaat, inv.nr. 2 (5.1.1756).
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Domburg
1777-1798: AB-boek, Letterkonst, Trap der jeugd, Historie van David, Geslagte Adams, Molenaar, Vragenboek, Kort Begrip, Borstius, Vragenboek, Catechismus, Evangelie
Hellenbroek, Vragenboek, 27e druk (vanaf 1786); Hellenbroek, Vragenboek, 21e druk (1788);
Franse tiranny (1788); Schriftuurlijk schoolboek (1790); Van den Berg, Bijbels vragenboek (vanaf 1791);
Coutrel, Cyfferboeken (1795).
ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nr. 826.

Aangekocht door de Franse kostschoolhouder J.D. Muller:
Van Wed. W. Abrahams te Middelburg. In 1800: 12 kleine Marins; 1 ex. Holtrop Engelsche grammaire; 2 ex.
Evans, Engelse en Ned. Spraakkonst; 2 ex. Evans, Engelse en Franse spraakkonst; 2 ex. Idem in schaapenband; 1 ex. Geographisch zakboekje; 3 ex. Van Emdre, Aardklootkunde. In 1801: 36 ex. Trap der Jeugd,
door de Maatschappij; 24 ex. Van den Berg, Bijbelsche historievragen; 24 ex. Leeslesjens, door de Maatschappij; 24 ex. Brink, Eenvoudig onderwijs; tweemaal 24 ex. ABboeken door de Maatschappij.
Van Levinus Moens te Middelburg. In 1801: 12 ex. Marin, Methode Francais à 8 stuivers; 6 ex. Marin Novelle gram. à 24 stuivers; 24 ex. Alphabet Franc.; 12 ex. Bartjens Sijferboekken à 5 stuivers; 6 ex. A. Brink,
Eenvoudig onderwijs in de godsdienst à 3 stuivers.
ZA, RAZE, inv.nr. 218.

Dreischor
1749: ABC-boek, Catechismus, Letterkonst, Historie Davids.
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Dreischor, inv.nr. 2 (8.8.1749, art. 4).

1797: Spel- en leesboekjen voor eerst beginnenden, Schoolboekjen van Nederlandsche deugden, Levensschetsen van Nederlandsche mannen en vrouwen en Trap der jeugd, allen uitgaven van de Maatschappij
tot Nut van ’t Algemeen; A. van den Berg, Bijbelsche Historijvragen; W. Tilanus, Aanleiding tot eenvoudig
onderwijs in den Godsdienst; Liederen uitgeven door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen; J. van Eik,
Liederen voor den landman.
NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 293 (4.4.1799, Schoolreglement Dreischor, 1797).

1803: Heuglenburg, Klein Woordenboek; Bakker, Geslachtsregister; Schriftuurlijk schoolboek (oude
druk); Letteroefening.
ZA, Commissie van onderwijs in Zeeland, inv.nr. 3 (Verslag Adr. Uijttenhooven, 9.3.1803).

Elkerzee
1774: ABC-boek.
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Elkerzee, inv.nr. 2 (26.9.1774).

Gapinge
1722/1727: Heidelbergse catechismus, ‘Voordere uitbreiding van den Heere David Knibbe’, Borstius voor
de allerkleinsten.
ZA, Hervormde gemeente te Gapinge, inv.nr. 3 (11.10.1722, 3.6.1727).

1783/1784: Een klein Lampje, Een Letterkonst.
ZA, Hervormde gemeente te Gapinge, inv.nr. 61.

Goes
1655: Alle leerlingen: Den wegh der Zalicheyt, gedrukt in 1655.
Leren van letters: ABC-bordeken of de enkele ABC-boeck.
Leren spellen: grote ABC-boeck, daarna de catechismus.
Leren lezen: de Manierlijcke Zeden of het Nieuwe Testament of de Spreuken Salomons, daarna de Spiegel
der Jeught gedrukt in Romein en ‘Corcijff’ (cursief).
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Leren schrijven: de gemeyne Sent-brieven, daarna d’Uyterste Wille van Louwijs Porquijn of de Historie
van David, ook de Trap der Jeught, om goed verstand van de Nederlandse taal te krijgen.
GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 3279.

1768: de Kleine en Historische Vraagen, alsmede het Kort Begrip der Christelyke Religie,
Heidelbergse catechismus, Voorbeeld der Goddelyke Waarheden, opgestelt door Do. Abraham Hellenbroek, van Dorth of andere auteurs naar het goedvinden van scholarchen.
Leren van letters: ABC-bordeken of de enkele ABC-boeck.
Leren spellen: 1. groot ABC-boeck, 2. de Catechismus, 3. de Historie van David, 4. de Spreuken Salomons,
5. het Nieuwe Testament, 6. de Letterkonst, 7. de Trap der Jeught, 8. Heugenburgs Woordenboek; 9. het
Geslagt van Adam.
Leren lezen: 1. de Spreuken Salomons, 5. het Nieuwe Testament, 3. het Oude Testament, 4. een Courant,
Staat secretaris, enz. 5. Brieven, Manuscripten enz.
GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 3281.

Groede
1732: Knibbe Vraagboek.
1733: Enkel Knibbe.
1734: Knibbe, Vraagboek.
1737: ‘Cat. en evang.’, Catechismus, Hijstorie Davids, Letterkonst, een Evangelie, ABboek, Vraagboek.
1744: Catechismus, ‘abeen’, Vraagboek, Spreuke Salomons, Kort Begrijp.
ZA, Hervormde gemeente te Groede, inv.nr. 36b (rekening schoolmeester Frederik Carlier te Groede).

Haamstede
1682: ABC, de Catechismus, de Manierlijke Zeden, de Historie Davids, de Spiegel der jeugt, de Uijterste
wille van Lowijs Porquin, de Weg der saligheid, etc.
Klap, ‘Een schoolreglement uit de zeventiende eeuw’, 316.

Kats
1759: Historie Davids.
GA Noord-Beveland, Hervormde gemeente te Kats, inv.nr. 2 (26.1.1759).

Kerkwerve
1781: Een Evangelium, kosten: 17 groten = fl. 0,17½.
GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nr. 5118 (11.10.1781).

1798: ABC-boek.
GA Schouwen-Duiveland, Gemeente Kerkwerve, inv.nr. 1 (12.2.1798).

1803: Boekzalen der geleerde wereld.
ZA, Commissie van onderwijs in Zeeland, inv.nr. 3 (Verslag Adr. Uijttenhooven, 9.3.1803).

Kortgene
1690: ABC-boek.
GA Noord-Beveland, Hervormde gemeente te Kortgene, inv.nr. 106 (1690).

Koudekerke
c.1720: Vragenboek van ds. Knibbe.
GA Vlissingen, Hervormde gemeente te West-Souburg, inv.nr. 68.

1777-1798: AB-boek, Letterkonst, Geslagte Adams, Nuttig en Vermakelijck Schoolboek, Spreuken Salomons, Bartjens Cyfferboek, Borstius, Vragenboek, Evangelie, Gebedenboekje, Catechismus, Geschreven
Zendbrieven, Trap der Jeugd, Historie van David, Schriftuurlijk schoolboek.
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ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nr. 826. Aarssen, ‘Suikerbackers Blaau en Venetiaansche Oly’ [debiteurenadministratie van F.L. Wetter,
boekhandelaar en uitgever te Middelburg. ZA, Godshuizen te Middelburg, inv.nr. 826], 21-25.

1805: Vraagboekjes van ds. H. Schortinghuis.
ZA, Hervormde gemeente te Koudekerke, inv.nr. 3 (8.1.1805).

Kruiningen
1724: Heidelbergse catechismus, ‘de gewone kleine vraagjes’.
GA Reimerswaal, Hervormde gemeente te Kruiningen, inv.nr. 3 (1724).

1776: Heidelbergse catechismus.
ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 754 (Kruiningen, 1776).

Middelburg – Nederduitse en Franse scholen
1597/1598: opgave boeken voor een leerlinge van de Franse school met de kosten:
Frans boekje Prieres et sentences 6 denaren; Boek Historie van Tobias 6 denaren; Schrijfboek in 0/4 folio
kostte 1 schellingen; Een boek met zijden linten voor haar voorschriften kostte 1 schellingen; Vergulden
schriftoris met zijden snoeisel 2 schellingen; Vocabulair de Barlement 6 denaren; Venedische triacle vermaninge van de cortse hebbende 8 denaren; Rekenboekje om te leren leggen met penningen 4 denaren;
Boekje Duyts, franchois van een goede ende quade vrouwe twee sprekende 6 denaren; Klein schrijfboekje
in 0/8 folio 6 denaren; Boekje Duyts ende Franchois Devis femenin 6 denaren; Boek les Proverbes Salomons duyts ende franc. 1 schellingen; Boek La fontaine d’honneur duyts ende francois 1 schellingen; Boek
Magasin de vocables 6 denaren; Boekje les conjugaisons de Meurir 5 denaren; Een ampelen rekenboeck
5 denaren; Een boek Duyts ende franchoys 7 sages grece? 9 denaren; Een somme koperen legpenningen
met een kopere busje 1 schelling, 10 denaren; Boek Lettres comunes duyts ende franchois 8 denaren; Boek
Lettres morales en francois 10 denaren; Boekje in 0/8 folio l’instruction de la lecture et punctuation francoise 6 denaren; Boekje Cort onderwys van de 8 deelen der franscher tale 8 denaren; Schrijfboek in folio 1
schelling, 2 denaren; Boekje: Instruction de la lecture francois 6 denaren.
GA Schouwen-Duiveland, Weeskamer Zierikzee nr. 83.

c.1600: Vraye histoire de la bourse de Fortunat en Testament de Louis Porquin.
De Waard, Journal tenu par Isaac Beeckman, I, IV.

In het midden van de 18de eeuw waren in gebruik op de scholen:
ABboek of Haneboek; J. Borstius, Het Korte Vraageboekje; Heidelbergse catechismus;
‘de Letterkonst’; P. Bakker, Het geslachtsregister; ‘het Evangelium’; J. Maes, Schriftuurlyk School-Boekje;
C. de Gelliers, Trap der Jeugt; ‘de Spaansche Tirannie’; Nieuwe spiegel der Jeugd, of Fransche Tiranny;
Proverbia ofte Spreuken van Salomon; Historie van David; ‘de geschreven Zendbrief’.
ZA, Handschriftenverzameling, inv.nr. 924.

Bij schoolmeester Hendrik Holthuyzen, 1777-1786: AB-boek; ‘Geslagte Adams’; Historie van David;
Bartjens, Cyfferboek; Letterkonst; Catechismus.
Bij schoolmeester M.E. Leusenaar, 1779-1781: AB-boek; Trap der Jeugd; Letterkonst; Coutrel, Cyfferboek;
catechismus.
Bij schoolmeester J. de Maagd, 1786: Verbeterd Speldeboekje; Kleine Lampjes; Middel Lampjes.
ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nr. 826.

Middelburg - Armweeshuis
Tot 1799: Bartjens cijferboek; Hellenbroek; Schriftuurlijke schoolboeken; Geslagte Adams
Vanaf 1799: Schoolboeken van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.
Kool-Blokland, De zorg gewogen. Zeven eeuwen godshuizen in Middelburg, 426.

Catechisatieboekjes: 1752: Vraagboekje van Molenaar; 1768: Kort Begrip.
W.J. Zip, ‘Het Armweeshuis te Middelburg sedert de stichting in de Noordstraat tot de tijdelijke sluiting op het Noordpoortplein, 15721812’, in: Zeeuwsch Jaarboekje en Middelburgsche Naamwijzer, 1862, Middelburg 1862, 14.

1771/1775: Heidelbergse catechismus en Kort Begrip.
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ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nr. 1485.

1793: Toestemming verleend om het vragenboekje van Molenaar te vervangen door dat van Hellenbroek
omdat dit het meest in gebruik is en die nodig zijn voor het doen van belijdenis.
Gijsbertsen, Van Zeeuwse Stam, nr. 57, juni 1987 (Godshuizen Middelburg, inv.nr. 1582, 11.1.1793).

Middelburg - Kleine armschool
1798: Heidelbergse catechismus, het Schriftuurlijk schoolboekje en spel- en leesboekjes van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.
ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nr. 3 (16.2, 17.4.1798).

Middelburg - Luthers weeshuis
1764/1775: ABC-boeken, Trap der jeugd, Cyfferboeken, Catechismussen.
De Hooge, Sprekende folianten, 47.

Nieuw-Vossemeer
1657: ‘Spigel der Jeucht met vragenbouck’.
ZA, RAZE, inv.nr. 5598D.

Nieuwerkerk
1633: Spiegel der jeugd.
Westerhof, ‘Nieuwerkerkse schoolmeesters’, nr. 20, 3.

1752: ABC-boeken, Heidelbergse catechismus, Historie Davids, enz. Voor meer gevorderden: de courant,
geschreven brieven, enz.
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Nieuwerkerk, inv.nr. 7 (21.8.1752, art. B 5).

1752 – godsdienstonderwijs: Eerstbeginnenden: Boekje van Lampe, beginnend met de Vraag: Wat zijt gij?
Antwoord: Een mensch. Net zo lang tot zij dit van buiten kunnen en de predikant toestemming geeft tot
het leren van: Kleine schets van d’Outrein of het boekje van Hellenbroek.
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Nieuwerkerk, inv.nr. 7 (21.8.1752).

1767 - godsdienstonderwijs: De kleinsten de vraagjes van Borstius: Wie heeft u geschapen? Daarna de
vraagjes van Lampe: Wat zijt gij?, daarna de Heidelbergse catechismus.
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Nieuwerkerk, inv.nr. 8 (1.11.1767).

Nieuwerkerke
1748?: ABC, de Catechismus, de mannierlijke zeden, Historij Davids, den Trap, Spiegel der Jeugd, Spreuken Salomons.
GA Schouwen-Duiveland, Gemeente Nieuwerkerke, nr. 29, 1748?

1803: Couranten; Heuglenburg, Klein Woordenboek; Bakker, Geslachtsregister; Niervaart, Letterkunst.
ZA, Commissie van onderwijs in Zeeland, inv.nr. 3 (Verslag Adr. Uijttenhooven, 9.3.1803).

Nieuwvliet
1757: AB-boek, Letterkonst, Historie David, Dichteboek, Vrageboek.
ZA, Hervormde gemeente te Groede, inv.nr. 36b (rekening schoolmeester C.W. Olivier te Nieuwvliet).

Nisse
1666: Heidelbergse catechismus.
Kousemaker, Instructie voor schoolmeesters, 359.

Noordgouwe
1768: Voorbeeld der Goddelijke Waarheden door ds. Abraham Hellenbroek.
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Noordgouwe, inv.nr. 3 (3.1.1768).
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Noordwelle
1753: Kort Begrip.
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Noordwelle, inv.nr. 82 (7.8.1753).

Oost-Souburg
1748: Ab-boeken (kosten van acht ex. £ 0-6-8 = fl. 2).
GA Vlissingen, Hervormde gemeente te Oost-Souburg, inv.nr. 21.

Oosterland
1683: AB-boeken, een catechismus (2 AB-boeken en een catechismus kosten samen £ 0-0-8); Historie Davids (kosten £ 0-0-8).
GA Schouwen-Duiveland, RAZE, inv.nr. 4789A.1 (Rekening boedel Dijngeman Crijnse, 14..2.1685 – 17.7.1683).

1756: Heidelbergse catechismus.
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Oosterland, inv.nr. 3 (9.10.1756).

Oostkapelle
1675: Catechismus, historiën, brieven, enz.
Kesteloo, Oostkapelle in woord en beeld, 63.

Oudelande
1642: ‘Testamentbouck’.
GA Borsele, Gemeente Oudelande, inv.nr. 147.

Oud-Vossemeer
1726-1731: ‘A-B-boeken’.
1761-1766: ‘vragboeken’.
GA Tholen, Wezen Armbestuur Oud-Vossemeer, inv.nr. 646.

Ouwerkerk
1707 en 1748: ABC-boek, de catechismus, Letterkonst, Historie Davids, Spiegel der Jeugt (niet genoemd in
1748), etc.
1707: ‘De weg der saligheit’.
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Ouwerkerk, inv.nrs. 1 (9.1707), 2 (24.8.1748).

Poortvliet
1778: Heidelbergse catechismus en Kort Begrip.
GA Tholen, Gemeente Poortvliet, inv.nr. 4 (3.6.1778).

Renesse
1742: Kort Begrip van Burs, Borstius of de catechismus
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Renesse-Noordwelle, inv.nr. 1 (15.11.1742).

Scherpenisse
1650, 1757 en 1787: Heidelbergse catechismus en Kort Begrip.
GA Tholen, Gemeente Scherpenisse, inv.nrs. 1 (9.10.1650), 1a (31.12.1757, 6.3.1787).

Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en Sint Philipsland
1801 - Lijst van schoolboeken, aangetroffen in de scholen door de schoolopziener Adriaan Uijttenhooven:
AB-letters op bordpapier; Bergen op Zoomsch a b.boek; Algemeen AB-boek; Ordinair AB-boek; AB-bord
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(dit alleen maar te Bruinisse); Groot en Klein AB-boek; Nieuw AB-boek; AB-boek met een lettergreep (?);
AB-boek in leerzame zamenspraken; AB-boek bij Van den Thoorn te Zierikzee; Spelboek van de Maatschappij; Nieuw Spelboek; Aanleiding tot de Spelkunst; Nuttig en nodig Spelboek; Nieuw spelboekje,
5 à 6 lettergrepen; Nieuw verbeterd spelboek; Nieuw vermaaklijk spelboek; Spel en leesboekje door de
Maatschappij; Spel- en leesboek van van Bemmelen; Geslachtsregister van Adam, enz.; Woordenboek van
Heuglenburg; Kramer Geldersche trap der Jeugd; Uittreksel van dezelve; Letterkunsten van Kuiper, Niervaard en Hakvoord; Leesoeffeningen voor eerstbeginnenden; Historie Davids Evangelium; Hazeu ’t Lezen
gemaklijk gemaakt; Nuttig en vermaaklijke school, 4 stukjens; Het nuttig Kinderschool; Schiftuurlijk
schoolboekje; Leeslesjens door de Maatschappij; Spreuken van Salomo; Taalkunde in ’t spellen en lezen
en schrijven; Geschiedenissen van Joseph; Iets voor een kind over zijnen Vader en Moeder; Wij zijn kinderen met elkander; Iets over God voor een kind van 5 of 6 jaar; De Herfst, de Winter; Jesus liefde omtrent
kinderen; Schoolboek van Vaderlandsche deugden; Levenschetsen van Vaderlandsche Mannen en Vrouwen; Schets van den braven man; Wester Bevatlijk onderwijs in de Nederlandsche taal; Bolhuis Spraakkunst; Nederlandsche deugden; Van Voorst Zedekunde; Leerrijk en aangenaam onderhoud voor de jeugd;
Verhandeling over de vriendschap met God; Wester Vaderlandsche geschiedenis; De Vlucht van Huig de
Groot; Schmaling Natuurkunde; Brieven door een lid des Schoolbestuurs van een Departementsschool;
Verhandeling over de landeigene goederen; Verzameling van gedichtjens; Rechten van den mensch en
burger; Couranten, brieven, boekzaalen; Postrijders, enz., enz.
NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 318 (Bijlage bij brief Adr. Uijttenhooven, 11.11.1801).

Serooskerke (Schouwen)
1794: De Kleine catechismus van ds. Martinet en de schoolboeken uitgegeven door de Nederlandsche
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.
NA, Binnenlandse Zaken, 1795-1813, inv.nr. 299 (10.9.1794, afschrift, bijlage bij de brief van het Gemeentebestuur van Serooskerke,
30.5.1799).

Serooskerke (Walcheren)
1747: Een ‘Franse tyrannij’.
ZA, Hervormde gemeente te Serooskerke (Walcheren), inv.nr. 4 (2.1.1747).

Sint Anna ter Muiden
1690: a.b. boek, catechismus, vragenboek.
1691: Evangelie met twee a.b. boeken, Vragenboek.
1694: Catechismus en ‘haneboeken’.
ZA, Hervormde gemeente te Sint Anna ter Muiden, inv.nr. 31 (rekening, 1690/1691, 1694/1695).

Sint Laurens
1801: Voor het godsdienstonderwijs op school, de eerstbeginnenden: de Kleine Historische vraagjes; meergevorderden: Het Kort Begrip of de Catechismus; verst gevorderden: het Zamenstel van godgeleerdheid
van Hellenbroek, of een ander zamenstel naar goedvinden van de plaatselijke schoolcommissie.
ZA, Hervormde gemeente te Sint Laurens, inv.nr. 4 (9.7.1801).

Sirjansland
1790: Heidelbergse catechismus.
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Sirjansland, inv.nr. 2 (8.8.1790).
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Sluis
1580-1587: Corte Undersoeckinge van Marten Micron en Heidelbergse catechismus.
Bauwens en Van der Bauwhede, Acta Sluis, 53, 54, 57, 58, 133, 169, 170, 201.

1654: ‘het kleijne en groote vraegh-boecxken’.
ZA, Hervormde gemeente te Sluis, inv.nr. 3 (1.2.1654).

1692: ‘het kleine vragenboekje’.
ZA, Hervormde gemeente te Sluis, inv.nr. 8 (8.5.1692).

1756: Heidelbergse catechismus en Kort Begrip. Buiten gebruik wordt gesteld het catechisatieboekje ‘van
Kousemaker’.
ZA, Hervormde gemeente te Sluis, inv.nr. 12 (15.7.1756).

Sluis - Weeshuis
1743: Vragenboekje van Joh. d’Outrein.
Bauwens, ‘Het wangedrag van twee binnenvaders’, 111.

Stavenisse
1669: ABC-boek.
GA Tholen, Hervormde gemeente te Stavenisse, inv.nr. 33 (1669).

West-Souburg
c.1720: Grote vragenboek van ds. d’Outrein.
GA Vlissingen, Hervormde gemeente te West-Souburg, inv.nr. 68.

Veere
1654: De catechismus van Faukelius waarbij ds. Melchior Burs enige annotaties en schriftuurplaatsen
heeft gevoegd.
ZA, Hervormde gemeente te Veere, nr. 5 (24.10, 14.11.1654).

Op 11 april 1753 werden afgekeurd: 1. De geschreve Zendtbrieven als zijnde niet dan een samenstel van
laffe, ongezoute brieven, vaarsjes en rijmtjes en andere nutteloze zaken; 2. De Trap der Jeugdt. Een samenraapsel van allerlei moeilijke namen, bastertwoorden, namen van vreemde landen, steden enz. meer
tot vermoeinge dan nut en voordeel der jeugdt; 3. De Spaansche Tyrannije. Geen toelichting.
Daarentegen werden ingevoerd: 1.P. Bakkers, Schoolboek over alle geslachten van Adam tot Christus, met
namen van landen, steden, plaatsen, ambtspersonen etc in de H. Schrift voorkomende. Dit ter vervanging
van de Trap der Jeugdt om het moeilijkste te leren lezen maar ook een bekwame aanleiding voor de jeugd
tot het lezen van de H. Schrift en verstand van het zakelijke daarin vervat; 2. In plaats van de Spaanse Tyranny: Een Kort Begrip van de Nederlandtsche Geschiedenissen, behelzende een kort sommier van alle
de weldaden en verlossingen aan de Republiek onder het beleid van de Prinsen van Oranje, van Godt de
Heere bewezen van de Spaanse tijden af tot 1750, Amsterdam, bij J. Hoffman, 1750, zijnde een werkje zeer
bekwaam om te voldoen aan art. 13 van het schoolreglement van Veere om de jeugd tot kennis en liefde
voor hun vaderland en hun verplichting aan God voor de duur verkregen vrijheid en godsdienst in te
boezemen.
Alleen de volgende boeken mogen worden gebruikt met uitsluiting van andere: ABC boek; Catechismus;
Evangeliën; Salomons Spreuken of de Historie van David; B. Hakvoorts Letterkonst; Fransche Tyrannye;
P. Bakkers, Schoolboek; Brieven, Couranten enz.; Kort begrip der Nederlandsche Geschiedenissen.
Over de goddelijke waarheden: J. Borstius, Vragen, met de Historische, met de bewijzen; Heidelbergse
catechismus; M. Burs, Vrageboek met de bewijzen; D. Knibbe over het Kort Begrip.
In de Franse school was de Catechismus van Calvijn in gebruik.
Op 25 augustus 1778 werd geconstateerd dat voor het onderwijs der jeugd op de scholen uitsluitend D.
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Knibbe over het Kort Begrip in gebruik was. Besloten om aan te bevelen voor dat doel: A. Hellenbroek,
Kort Begrip der goddelijke waarheden, en voor de meer gevorderden; AE. Franken, Kern der Christelijke
leer.
Op 14 februari 1780 besloten dat voortaan alleen gebruikt mogen worden:
In het onderwijs in spellen en lezen: 1. ABC-boek; 2. Kort begrip der Nederduitsche spraakkunst, Amsterdam, Wed. Jacobus van Egmont; 3. Klein Woordenboek, zijnde een kort en klaar onderwijs in de Nederlandsche spel- en leeskonst, door Martinus Heugelenberg, Amsterdam, Joh. Kannewet, 1778; 4. Nieuw
Nederduitsch Speldeboek, opgesteld tot onderwijs der vorstelijke kinderen van Nassau-Weilburg, Rotterdam, R. Arrenberg 1771; 5. Schriftuurlijk school-boekje begrijpende 700 Schriftuurplaatsen, naar de orde
van het ABC en afgedeeld in vier ABC, door J. Maas, Amsterdam, Adam Meyer; 6. Schoolboek, behelzende
de namen der geslachten van Adam af tot op Christum toe, door P. Bakker, Amsterdam, Adam Meyer.
In de goddelijke waarheden: 1. Heidelbergsche catechismus; 2. Klein gebedenboekje voor kinderen, Leiden, Du Mortier; 3. J. Borstius, Vragen over de eerste beginselen der religie en Historische vragen uit de
Schriftuur, zonder en met de bewijzen; 4. Hellenbroek, Voorbeelden der Godlijke Waarheden; 5. Francken, Kern.
In de wetenschappen en geschiedenissen: 1. Korte Schets der Nederlandsche Geschiedenissen vervolgd
tot op Willem V, Amsterdam, Pieter van Dorth; 2. Vaderlandsche Historie verkort, en bij vragen en antwoorden voorgesteld, Amsterdam, Isaak Tirion, 1758; 3. Schoolboek der Wetenschappen, Leiden, C. van
Hoogeveen, 1774.
ZA, Resoluties scholarchen Veere; Handschriftenverzameling, inv.nr. 942 (Reglement Veere, 1752).

Vlissingen
[begin 18de eeuw?] – Armschool: ABC, de Kleine Catechismi, de Historie Davids, de Letterconst, de Bijbel,
Couranten, Brieven.
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2966 (Reglement armschool).

1742/1792: ABC, Historie van Adam, Joseph, David, Spreuken Salomons, Brieven, Couranten, Franse Tijrannij, de Bijbel, Heidelbergse catechismus, ’t Kort Begrip.
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2966 (reglement schoolmeesters, 1742, 2968 (idem. 1792).

1754 – Franse kostschool: Sonnetten van Drelincourt – elke morgen zegde een van de leerlingen een sonnet op; Franse catechismus van Superville; De Nederduitse Heidelbergse catechismus.
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2966 (1754).

1794 – Franse kostschool: Voor het Frans: Nouvelle Methode de Marin en l’Abrege de principes de la grammaire Francoise. Voor het cijferen: Bartjens, Van Lintz en Strabbe. Voor de Bijbelse geschiedenis: Hubner,
Histoire de la Bible. Voor de geografie: Nouvel Atlas des Enfans. Voor de godsdienst: de Heidelbergse catechismus en Catechime Petit et Grand de Supperville. Voor de vaderlandse geschiedenis: l’Abregé de l’Histoire de la Patri. Voor het Italiaans boekhouden: Desaguiller, Grondig onderwijs in ’t Italiaansch Boekhouden. Voor algemene begrippen: l’Abrége de toutes les sciences.
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2967 (1794).

1797 – Franse kostschool: Franse taal - Kleine en Grote Marin, en Restaut, Grammaire. Geografie – Nouvel
atlas des Enfants; Romens op- en ondergang. Bijbelse geschiedenis – Van den Berg; Bijbel.
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2966 (‘Leerorde’ Franse school, 1797).

1798 – Franse kostschool: Franse taal – voor de leermeester: Grammaire de Restaut; voor de leerlingen:
Abregé de la Grammaire de Restaut; Marin voor het aanleren van woorden en phrases. Nederduitse taal
– Beknopte Nederduitsche Spraakkonst van Bolhuis; Verhandeling over het kunstmatig lezen en voorts
de boekjes die door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen zijn uitgegeven. Cijfferkunst: Bartjes en
Strabbe. Bijbelse geschiedenis: Hubner en Van den Berg. Vaderlandse geschiedenis: Abregé de l’Histoire
de la Patrie. Algemene geschiedenis: Schrock. Christelijke zedekunde: Leçons de Morale de Gellert. Italiaans boekhouden: Desaguillier, Grondig onderwijs. Geografie: Nouvel atlas des Enfans, et Elemens de
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géographie par Bourdon.
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2966 (1798).

1800 – Franse en Nederduitse kostschool:
1e klas: De beide grammaires van Marin; Bijbelsche geschiedenis van Van den Berg.
2e klas: Restaut, Abrégé des principes de la grammaire francaise; Thema’s maken uit de kleine Marin; De
Vaderlandsche geschiedenis verkort, in het Frans; Bijbelsche Historie in het Frans van Van den Berg; Enige plaatsen uit de Bijbel betreffende de goede zeden
3e klas: Rome’s op- en ondergang; Verzameling van leerzame Fransche opstellen, recent verschenen; Voor
aardrijkskunde: Le nouvel atlas des enfants; Bijbelsche geschiedenis van Van den Berg; Historische delen,
‘losse plaatsen’ en gelijkenissen uit de Bijbel (met lijst daarvan).
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2966 (Reglement Franse en Nederduitse kostschool, 1800).

1792: A.Moonen, Nederduitsche Spraakkunst.
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2968 (idem, 1792).

In gebruik in 1794 (toegevoegd aan art. 7 van het reglement voor de Nederduitse schoolmeesters): Martinus Heugelenburg, Nederlandsche Spel- en Leeskonst.
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2930 (8.4.1794).

1799: Bijbelse geschiedenis van het Nieuwe Testament volgens Van den Berg
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2931 (7.5.1799).

1794 - Kleine kinderscholen: ‘de gedrukte Kinder-vraagjes’ en de Heidelbergse catechismus.
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2939 (13.1.1794).

1797 - Kleine kinderscholen: ‘Het gewoon ABC boek’, Spel- en leesboekje voor een beginnende, uitgegeven
door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen a 1 stuiver; de Trap der Jeugd, ook uitgegeven door het Nut,
à 5 stuivers; H. Wester, De merkwaardigste Bijbelsche Geschiedenissen voor kleine kinderen, gedrukt te
Groningen 1791. N.B. Het toegift op pag. 28 en vervolgens behoort niet geleerd te worden.
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2931 (31.7.1797).

1771 – Ingevoerd in het Weeshuis voor de catechisatielessen: Cornelis van Vollenhoven, Kort Begrip der
Christelijke leer, gedrukt te Amsterdam bij Willem Boman en Zoon.
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 4001 (28.8, 25.9, 27.12.1771).

Westkapelle
1791-1795: AB-boek; Geldersche Trap der Jeugd; Schriftuurlijk schoolboek; Geslacht Adams; Letterkonst;
gebedenboekje; Evangelie; catechismus; Borstius, Vragenboek;
Van den Berg, Bijbelsche Historievragen; Hellenbroek, Vragenboek (19e en 27e druk); Fontaines, Cijfferboek (1791); Vragenboek van Ledeboer en de Roo (1793).
ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nr. 826.

Westkerke
1745: Heidelbergse catechismus of het Kort Begrip.
GA Tholen, Gemeente Westkerke, nr. X 7 (4.3.1745).

Wissenkerke
1760: ABC-boeken, de catechismus, de Historie Davids, de Spiegel, Trap der jeugd, de Letterkonst, de
Zendbrieven, de Spreuken Salomons en dergelijke.
Godsdienstonderwijs: de kleine vragen en de catechismus, Hellenbroek of een ander boek dat de predikant voor zijn catechisanten gebruikt.
ZA, Heerlijkheid Wissenkerke en Geersdijk, inv.nrs. 17.

Wolphaartsdijk
1752: Spreuken Salomons £ 0-0-8; Vraagboek £ 0-0-4/£ 0-0-6; Catechismus £ 0-0-4; Franse Tirannie £
0-0-8; Letterkonst £ 0-0-4.
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Voorraad schoolboeken: 21 catechismussen; 8 Letterkonsten; 5 Uren van de dood; 10 Historijen van David;
29 Vraagboeken van Hellenbroek; 10 Zendbrieven; 18 Spreuken Salomons; 9 Franse Tirannien; 6 Schriftuurlijk schoolboeken; 11 gebonden AB boeken; 1 Schoolboek van Bakker; De historij van Tobias; Het
Evangeli Mattheij; Kort Begrip der Christelik religie; 4 Vraagboeken van M. Bus [=Burs].
GA Goes, RAZE, inv.nr. 3798 (15.4.1752).

1770: ABC-boeken, de Catechismus, Manierlike reden, de Historie Davids, de Spiegel der Jeugd, de Fransche Tiranie, de Trap der Jeugd, de Letterkonst, de Zendbrieven, de Spreuken Salomons; ‘de kleyne vraagkens uit het kleyn vraagboeksken, genaamt de weg der zaligheid’.
Van der Baan, Wolfaartsdijk, 522.

Zierikzee
1574: ‘een evangelie bouck’, gekocht voor 14 groten voor Rutsaert Claesz., zoon van Nicolaes Rutsaertsz.,
leerling van mr. Christiaen Heyndricxsen.
GA Schouwen-Duiveland, Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 980 (1573-1574). Zie voor Rutsaert en zijn zus Thoonken: De Vos, De vroedschap
van Zierikzee, 110.

1577/1578: ‘een Walschen bouck genaamd conjugation’, gekocht voor 4 gr. voor Thoonken Claes, dochter
van Nicolaes Rutsaertsz., leerlinge van mr. Christiaen Heyndricxsen.
GA Schouwen-Duiveland, Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 807 (1577-1578).

1602: Een ‘dycxsinaeris’ (dictionaire?), met zes boeken papier gekocht voor 13 schellingen bij boekhandelaar Christoffel Doll te Zierikzee voor Jan Adriaens, wees van Adriaen Janssen Brouwers, besteed in de
school van Sebastiaen Willemsz. te Oudeschie.
GA Schouwen-Duiveland, Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 847 (1599-1602).

1665: Een boekje genaamd Kort Onderwijs in de Franse tale; Conjugatien Frans en Duits
Introduction de la Langue Francoise; Vocabulair Frans en Duits; de Spiegel der Jeugd of Spaanse Tyrannie; noch een Vocabulair Frans en Duit; Aritmetische questien in ’t Frans, den Italiaanse boekhouder van
Coutereels in folio.
GA Schouwen-Duiveland, Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1284.

1763, Ordonnantie op de Armkamer: Voor de kleinsten: Borstius en voor de groteren: Hellenbroek, eerste
druk, die op stadskosten aan de armenkinderen zullen worden gegeven om te gebruiken bij de catechisatie die gegeven wordt door de ziekentrooster. Op school leren zij uit de catechismus.
GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 34 (23.8.1763).

1802: Bijbelsche Historische Vraagen van A. van den Berg.
GA Schouwen-Duiveland, Kerkenraad Hervormde gemeente te Zierikzee, inv.nr. 9 (29.3.1802).

Zonnemaire
1660: ABC-boek.
Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Zonnemaire, inv.nr. 1 (16.12.1660).

1789: Heidelbergse catechismus en het leerboek in gebruik bij de predikant.
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Zonnemaire, inv.nr. 4 (20.5.1789).

Zoutelande
1776: Historie Davids.
ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nr. 826.

Zuid-Beveland
1677: ABC-boeken, Catechismus, den Trap der Jeugd, de historie Davids, de Spreuken Salomons, de Sentbrief, de Spiegel der Jeugd, de Franse Tiranny, de uijterste wille van Loys Porquijn, de leerkonst en manierlijke zede.
ZA, Handschriftenverzameling, Aanwinst 1960 nr. 17, inv.nr. 129, Reglement schoolmeesters in Zuid-Beveland.
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Schoolboeken op Latijnse scholen
Goes
1655: 1e klas – Logica Burgersdicii integra, Physica Burgersdicii cum Astronomiae fundamentis, Homeri Iliados libri, Vergilii Aeneidos libri, Horatii Odae et Epistolae, Senecae Tragidiae, Orationes Ciceronis,
Novi Testamenti Epistoae Graecè, Rhethorica Vossii de dispotione Orationis, Orationes Componendae Veteranis, Chrejae et Epistolae Novitiis, Carmina et Odis Horatianis Consicienda.
Legantur privatim – Latijn: Justinus et Livius, Grieks: Isocrates et Lucianus. Grammatica Hebraea voor
aanstaande theologen.
2e klas – Logica Burgersdicii prima fundamenta, Hesiodi Opera et dies vel Theognidis sententiae, Metamorphosis Ovidii, Orationes apud Salastium, Acta Apostolorum Graecè, Catechisis Graecè cum brevi Analysi et Sacra Scripturae testimoniis, Grammatica Graeca integra, Themata Graece et Latine Componenda,
Carmina consicienda è material praescriptâ.
Legantur privatim – Latijn: Florus of Curtius, Grieks: Aesopi Fabulae.
3e klas – Rudimenta graeca integra, Grammaticae graecae selecta, Rhetorica Talaei cum terminis logicis, Evangelius Lucae graecè, Eclogae Virgilianae, Comoediae Terentii, Salustii bellum jugurthinum, Catechesis latinè per Dominicas cum aliquot S. Script. Testimoniis, Themata latine componenda, Variorum
Carmimum ratio addiscenda.
Legantur privatim – Latijn: Collequia difficiliora Erasmi, Grieks: Evangelia reliqua praeter Lucam.
4e klas – Etymologia et Syntaxis latina integra, Prosodia latina, Ovidii libri Tristium, Comoediae Terentii,
Junua Linguarum, Rodumentorum Graecorum Declinationes et conjugation verbi Tuptoo, Orecatio Dominica Symbolum et Decalogus scribantur et legantur graecè, Acta Apostolorum latinè, Catechisis latina
per Dominicas.
Legantur privatim – faciliora Col. Erasmi.
5e klas – Etymologia et Syntaxis Compendiosa Vossii, Erasmi Colloquia selecta, Catonis Disticha, Nomenclator Junii Contractus, Catechesis latinae lectio brevis, Item precatio Matutina et Vespertina, Evangelia
latinè, Themata latine componenda.
Legantur privatim – Colloquia difficiliora Corderi.
6e klas – Etymologiae et Syntaxis selecta, Corderi Collequia Faciliora, Rudimenta latina integra, è Catechesi precatio Dominica, Symbolum et Dacalogus, Item quaestiones Catecheticae breves, Themata parva
componenda.
GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 3280 (gedrukt). Gepubliceerd door Römer, ‘De Latijnsche School te Goes’, 107-111.

1681: 1e klas van de conrector – Rudimentis et Epithome Grammatices Vossii
2e klas van de conrector - Collequiis Corderii, Catonis Disticis Catonis, Phaedro aut Terentio ex Latino in
Belgicum Sermonem verterunt, Janua linguarum [De ontsloten poort van de talen door Comenius].
1e klas van de rector – ex Syntaxi, Prosodia, Epithome Rethorices Vossii et Commenii Janua Linguarum;
Terentio, Erasmo aut Curtio; Rudimentis Graecis, Ovidio.
2e klas van de rector – Rethorica Vossii aut ex Logica Burgersdicii, in explicandis authoribus, Justino, Salustio aut epistolis et orationibus Ciceronis, Grammatica Graeca Vossii, Novi Testamenti Graeci aut Fabularum Aesopii, Vegilii aut Horatii.
GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 3280 (gedrukt). Gepubliceerd naar een handschrift in het ZA door:Fortgens, ‘De Latijnse school te Goes’, 22-24.

Middelburg
1629: 1e klas – Ethica di. Walaei, Physicae, Horatii satira, Homeri Iliados, Xenophontis Cyropaedia.
2e klas – Rhetoricae Vossii, Plutarchi, Homeri Batrachom., Vergil. Aeneidis, Orat. Manlianae.
3e klas – Fabul. Aesop., Verg. Aeneid., prosodiae et trop. Vossii, Rhetorica Vossii, Epistol. Ciceronis.
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4e klas – Ovid. Tristium, Terentii Heautontim, Epistol. Ciceronis, Nomenclatura vocabulorum [van Hadrianus Junius].
5e klas – Colloquia Corderii, Nomencl. vocabulorum.
6e klas – Rudimenta Etymoligiae, Colloquia Scot[ani], Nomencl. Vocab.
Later, in de 17de eeuw, werd voor Grieks gelezen: Homerus, Ilias, meestal I, II en X; Herodianus; Cyropaedie van Xenophon; Isocrates ad Demonicum of ad Nicoclem. Idem voor Latijn: 1e klas – Horatius, 2e klas
– Virgilius, 3e klas – een redevoering of een filosofisch werk van Cicero. Voor de lessen in fysica: Physica
Magiri.
Voegler, ‘Geschiedenis van het Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 381-385, 443.

1698/1703: In alle klassen: Nomenclator.
5e klas – Korte Manuictio ad Grammaticam in ’t Duits en colloquia Schotani.
4e klas – Compendium Gramat. Vossii en de colloquia Erasmi.
3e klas – Compendium Gramat. Vossii, Terentius, colloquia Erasmi, Ovidius.
2e klas – Terentius, Justinus of Epistuivers Cicer. Selectae, Virgilii Bucolica of Ovidii Metamorph., Rhetoricae Vossii Compendium, Compendium Gramat. Graecae, N. Test. Graecum.
1e klas – Virgilius en Horatius of Orationes selectee Ciceronis, Livii etc., Curtius, Florus of Sallustius, N.
Test. Graecum en Isocrates.
Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 419, 531-532.

1771: In alle classen: Heidelbergse catechismus.
5e klas – Cellarius, Grammatica Constracta, Corderius, Colloquia Schotani, Constructio van Cato.
4e klas – Cellarius, Etymologia Vossii, Nepos of Erasmus, Colloquia Schotani.
3e klas – Cellarius; Vossii Etymologia; Tristia Ovidii, Curtius of Julius Caesar, Rhetorica Contr. Voss.; Justinus, Virgilius, Terentius of Ovidii Metam, Latijnse catechismus, Syllabus Pasoris, Welleri Anomala Verba,
Posselii Syntaxis Graeca, Nov. Testuivers Graec.
2e klas – Cellarius, Vossii Etymologia, Tristia Ovidii, Curtius of Julius Caesar, Rhetorica Vossii, Ovidius,
Vergilius. Terentius; Latijnse catechismus, Syllabis Pasoris, Welleri Anomala Verba, Posselii Syntaxis Graeca, Nov. Testuivers Graec., Aelianus en Lucianus.
1e klas – Cellarius, Syntaxis Vossii Analoga, Ciceronis Orationes Selectae, Suetonius, Florus, Seneca Philos,
Brevis description Antiq. Rom.
Majori Ordine – Syntaxis Vossii, Ciceron. Oratt., Sueton., Florus, Seneca Philos., Hygini fabulae, Pomponii
Melae Geographia, Etymologia Vossii, Prosodia Vossii, Rhetorica Constracta Vossii, Vergilii Aeneis, Bucolicum, Georgica Virgilii, Heroides Ovidii, Oden van Horatius en Tragedien van Seneca, Carminum genera
Ovidiana et Horatiana, Latijnse catechismus, Pasoris Syllabis, Welleri Grammatica, Analogia Ling. Graec.,
Syntaxis van Posselius, Aelianus, Nov. Testam. Graec., Homerus, Demosthenes, Balckii Collect. Schol.
Candidatorum Ordine – Cellarius, Horatius, Colores Rhetorici, Graecismi, Fabulae, Artificium carminum,
Livius en Tacitus, Institutiones Oratoriae Vossii, Vergilii Aeneis, Bucolicum, Georgica Virgilii, Heroides
Ovidii, Oden van Horatius en Tragedien van Seneca.
Minori Ordine - Etymolog. Vossii, Prosodia Vossii, Rhetorica Contracta Vossii, Vergilii Aeneis, Bucolicum,
Georgica Virgilii, Heroides Ovidii, Oden van Horatius en Tragedien van Seneca, Latijnse catechismus,
Syllabus Pasoris, Welleri Anomala, Oudhof, Syntaxis van Posselius, Nov. Testament Graec., Aelianus, Lucianus en Cebes.
Voorgeschreven is het gebruik van: Balckii Collectio Scholastic. Script. Graec.; Rudimenta Linquae Graec.
Outhovii ed., 1755; Rudimenta Ling. Lat. In usum Scol. Mediob., 1757; Grammatica Vossii Contracta, Rotterdam 1755, bij H. Kentlink; Antiquitat. Romanar. Brevis descriptio, Lugd. Batav. 1743.
Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 533-544.

1784: In plaats van Seneca tragicus en Florus meer te lezen van Cicero en Horatius. In plaats van Cellarii
Liber Memorialis het Kleine Woordenboek van Scheller ingevoerd. De Griekse Rudimenta van Voss en
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Oudhof en de Grammatica van Weller en de Syntaxis van Posselius werden vervangen door de Rudimenta
van Struchtmeijer, uitgegeven door Scheidius.
Voegler, ‘Middelburgsch Gymnasium. Tweede-Vierde tijdvak’, 457, zie ook 466.

1799: Het stadsbestuur van Middelburg meldde aan de Agent van Nationale Opvoeding dat in de Latijnse
school aanwezig waren: ‘zeven exemplaaren van alle auctores classis, welke op de scholen worden geëxpliciceert, en eenige kaarten van Ptolomeüs’.
NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 299 (25.5.1799).

Veere
1654: De catechismus van Faukelius waarbij ds. Melchior Burs enige annotaties en schriftuurplaatsen
heeft gevoegd.
ZA, Hervormde gemeente te Veere, nr. 5 (24.10, 14.11.1654).

Vlissingen
1716: 1e klas – Homerus, Suetonius, Horatius, Florus, Logica Claubergii; Heidelbergse catechismus in het
Grieks.
2e klas – Aeliani Historia, Virgilius, Justinus, Sallustius, Curtius; Heidelbergse catechismus in het Latijn.
3e klas – Novum Testamentum Graecum, Ovidii Metamorphosis, Nepos, Terentius, Grammatica Graeca,
Ciceronis Epistolaeum cum notis Schroderi; Heidelbergse catechismus in het Latijn.
4e klas – Rudimenta Graeca, Grammatica Latina Vossii, Ovidii Tristium libri, Erasmi Colloquia Majora;
Heidelbergse catechismus in het Latijn.
5e klas – Phaedri Fabulae, Catonis Disticha, Erasmi Colloquia minora, Colloquia Corderii; Heidelbergse
catechismus in het [Neder]duits.
6e klas – Rudimenta Latina, Compendium Grammatices Latine et Belgice, Junii Nomenclator; Heidelbergse catechismus in het [Neder]duits.
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2965, 2966, 5050, 5051.

1721: 1e klas – Homerus, Suetonius, Horatius, Julius Caesar, Logica Burgersdici; geografie: Tabula Ptolomaei; Heidelbergse catechismus in het Grieks uit de versie van Sylburg.
2e klas – Aeliani Historiae, Virgilius, Ciceronis Orationes Selectae, Sallustius; Heidelbergse catechismus
in het Latijn.
3e klas – N.T. Graecum, Ovidii Metamorphosis, Terentius, Grammatica Graeca, Syntaxis Graeca Posselii,
Ciceronis Epistolae, Klein Compendium Vossii, Grammatica Latina et Syntaxis Vossii; Heidelbergse catechismus in het Latijn.
4e klas – Nepos, Phaedri Fabulae, Rudimenta Graeca, Grammatica Latina Vossii, Ovidii Tristiae, Erasmi
Colloquia Majora; Heidelbergse catechismus in het Latijn.
5e klas – Fabulae Aesopi, Catonis Disticha, Erasmi Colloquia Minora, Colloquia Corderii, Junii Nomenclator, Cellarii Liber Memorialis; Heidelbergse catechismus in het [Neder]duits.
6e klas – Catonis Disticha cum vernacular interpretation, Cellarii Liber Memorialis of Junii Nomenclator,
Rudimenta Latina, Compendium Grammatica Lat. et Belg.; Heidelbergse catechismus in het [Neder]duits.
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nr. 2966.

Zierikzee
1612/1614: Vergilius, Snidium?, Erasmus.
1614: Bucolica van Vergilius en ‘Offitia Ciceronis’.
ZA, Rekenkamer B, inv.nr. 27582 (8.5.1612); Staten van Zeeland, inv.nr. 1229 (13.1.1614).

z.j. (18de eeuw): Ve klas – Rudimenta linguae Latinae, Corderii Colloquia.
IVe klas – Erasmi Colloquia majora, Phoedri Fabulas, Cellarii Libro memoriali.
IIIe klas – Ciceronis Epistolas, Nepotem et Terentium, Ovidii Tristia, Welleri sive Verheykii rudimentis.
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IIe klas - Justinum, Julium Caesarem vel Florum, Ciceronis de officiis, Ovidii Metamorphose, Vergelii AEneida, Graecis Novum Testamentum, Asopi Fabulas.
Ie klas – Claubergi Logicam, Q. Curtium, Ciceronis Orationes, Suetonium, Horatium, Ritibus Romanorum
ex Nieupoortio seu Burmanni, N. Testamentum, AElianum sive Xenophontem, Epictetum vel Homerum.
GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 1190.

Catechisatieboeken in gebruik bij de Gereformeerde gemeenten (en
vermoedelijk ook in de Nederduitse en Franse scholen)
Aardenburg – Nederduitse gemeente
1736: D’Outrein.
ZA, Hervormde gemeente te Aardenburg, Acta kerkenraad, 1721-1754 (12.6, 17.11.1736).

Aardenburg – Waalse gemeente
1704/1705: ‘Catéchisme’ van Drelincourt.
De Hullu, ‘Het kerkelijk leven in eene Waalsche gemeente’, 171.

1762/1763: ‘Catechisme Superville’.
ZA, Waalse gemeente te Aardenburg, nr. 483, Rekeningen diaconie (1762/1763).

1768/1769: Betaald voor ‘une douzaine de petits Supervilles’ L 0-10-6.
Idem (1768/1769).

Arnemuiden
1664: Heidelbergse catechismus.
1667: Kort begrip van de Christelijke leer van Jacobus Borstius in de catechisatie op woensdagmiddag;
Kort begrip der Christelijke religie door Maximiliaan Teelinck in de catechisatie op vrijdagavond.
ZA, Hervormde gemeente te Arnemuiden, inv.nr. 3 (3.8.1664, 7.10.1667).

1778: Hellenbroek en de Heidelbergse catechismus.
Adriaanse, De Kroniek van Arnemuiden, 1695 t/m 1794, 255.

Baarland
1763: Hellenbroek.
GA Borsele, Hervormde gemeente te Baarland, inv.nr. 3 (27.4.1763).

Borssele
1784: Kort Begrip en Hellenbroek.
ZA, Hervormde gemeente te Borssele, inv.nr. 3 (18.3.1784).

Breskens
1737: Kort Begrip van David Knibbe.
ZA, Hervormde gemeente te Breskens, inv.nr. 2 (12.1.1737).

Brouwershaven
1779: Voor gehuwden: Hellenbroek; voor jongeren tot 15 jaar: de Historische vragen door Van Kessel en
Hellenbroek; voor ongehuwden vanaf 15 jaar: Hellenbroek.
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Brouwershaven, ‘Reglement des kerkenraads’, 1779 (Varia).
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Bruinisse
1796: Hellenbroek.
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Bruinisse, inv.nr. 4 (8.4.1796).

1802: Borstius, door de schoolmeester voor de jongste kinderen; Heidelbergse catechismus voor de tweede categorie; Hellenbroek – Voorbeeld der Goddelijke waarheden voor de derde categorie. De predikant
heeft zelf een leidraad opgesteld, die afgeschreven en geleerd wordt.
GA Schouwen-Duiveland, Hervormde gemeente te Bruinisse, inv.nr. 4 (15.1.1802).

Groede
1692 ingevoerd: Borstius, Kort begrip der christelijke religie.
ZA, Hervormde gemeente te Groede, inv.nr. 1 (31.1.1692).

Haamstede
1721: J. d’Outrein, De eerste beginselen der Goddelijke waarheden; J. d’Outrein, Schets der waarheden.
(1724): F.A. Lampe, De inleiding tot het genade-verbond.
Nieuwhof, Burgerlijk en kerkelijk gedenkboek van Haamstede, 69, 99-100.

’s-Heerenhoek
1715: ‘Van Dort, den wegh der saligheijt’.
ZA, Hervormde gemeente te ’s-Heerenhoek, inv.nr. 1 (6.4.1715).

Hoek
1693-1695: Kort Begrip.
ZA, Hervormde gemeente te Hoek, inv.nr. 1 (7.3.1693, 9.4.1694, 1.4.1695).

1782: ‘de klyne vraagjes’ en Hellenbroek.
ZA, Hervormde gemeente te Hoek, inv.nr. 3 (1.1.1782).

Kats
1752: Hellenbroek, zoals gedrukt door de broers van de predikant Callenfels te Middelburg; Borstius; Heidelbergse catechismus
1755: Daarnaast ook het Kort Begrip.
GA Noord-Beveland, Hervormde gemeente te Kats, inv.nr. 2 (28.11, 12.1752, 26.1.1755).

Koudekerke
1721: Borstius (belijdenis afgenomen van vijf personen aan de hand van dit vragenboekje omdat ‘se of niet
lesen konden of wat traag van begrip waren’).
ZA, Hervormde gemeente te Koudekerke, inv.nr. 40 (1.3.1721).

Schoondijke
1799: Kort Begrip.
1800, 1801: Vragenboekje van A. Brink, predikant te Leeuwarden.
ZA, Hervormde gemeente te Schoondijke, inv.nr. 3 (11.4.1799, 27.4.1800, 9.4.1801).

Serooskerke (Walcheren)
1739: Knibbe Vragenboek.
ZA, Hervormde gemeente te Serooskerke (W.), inv.nr. 3 (5.10.1739).

1791: Kort Begrip.
ZA, Hervormde gemeente te Serooskerke (W.), inv.nr. 5 (25.4.1791).
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Sint Laurens
1801: Voor de beginnenden: ‘de kleine historische vraagjes’; meergevorderden: het Kort Begrip of de Catechismus; verstgevorderden: ‘Het zamenstel van Godgeleerdheid van Hellenbroek’.
ZA, Hervormde gemeente te Sint Laurens, inv.nr. 4 (5.8.1801).

Tholen – Waalse gemeente
1752: Catechismus van De Superville, kosten van twee ex. 12 stuivers.
GA Tholen, Waalse gemeente te Tholen, inv.nr. 24 (1752).

Veere
1673: ‘corte ondersoeckinge off cort begrijp’.
ZA, Godshuis Veere, inv.nr. 5 (28.6.1673).

Vlissingen
1754: De kerkenraad besluit met meerderheid van stemmen de Heidelbergse catechismus of het Kort Begrip te hanteren bij het leren en het afnemen van belijdenis des geloofs.
GA Vlissingen, Kerkenraad Hervormde gemeente te Vlissingen, inv.nr. K 306 (14.12.1754).

Vrouwenpolder
1729: F.A. Lampe.
ZA, Hervormde gemeente te Vrouwenpolder, inv.nr. 1 (27.11.1729).

IJzendijke
1796: Hellenbroek – kosten £ 0-2-2½; ‘een enkel Hellenbroek’ – kosten £ 0-0-8; ‘een Groote Lampe’- kosten £ 0-2-2½.
ZA, Hervormde gemeente te IJzendijke, inv.nr. 249.

Zierikzee
1654: De catechisatieboeken van ds. Godefridus Udemans.
GA Schouwen-Duiveland, Kerkenraad Hervormde gemeente te Zierikzee, inv.nr. 1 (14.1.1654).

1669: De catechismus van ds. Burssius [Burs].
GA Schouwen-Duiveland, Kerkenraad Hervormde gemeente te Zierikzee, inv.nr. 2 (26.12.1669).

1709, in het Weeshuis en het Armhuis: Het boekje met de Twaalf lessen van ds. Godefridus Udemans.
GA Schouwen-Duiveland, Kerkenraad Hervormde gemeente te Zierikzee, inv.nr. 4 (30.5.1709).

1718: Voorbeeld der goddelijke waarheden van Abraham Hellenbroek.
GA Schouwen-Duiveland, Kerkenraad Hervormde gemeente te Zierikzee, inv.nr. 4 (24.4.1718).

1730: Uitsluitend de Heidelbergse catechismus.
GA Schouwen-Duiveland, Kerkenraad Hervormde gemeente te Zierikzee, inv.nr. 5 (6.4.1730).

1763: Voor de kinderen die door de Armen worden gealimenteerd: de boekjes van Borstius en Voorbeeld
der goddelijke waarheden van Abraham Hellenbroek.
GA Schouwen-Duiveland, Stad Zierikzee, nr. 34 (23.8.1763).
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Schrijfvaardigheid aan de hand van
ondertekende rekesten
Aan de hand van rekesten is de schrijfvaardigheid onderzocht. Daarvoor zijn rekesten of verzoekschriften
verzameld die door tenminste vijf personen zijn ondertekend, waarbij is nagegaan wie zijn naam schreef
en wie een merk plaatste. Werden in het kader van het onderzoek ook verklaringen gevonden, die aan hetzelfde criterium voldoen, dan zijn ook die in dit bestand opgenomen. Daarbij werden verklaringen door
stads- en dorpsbestuurders of kerkenraden buiten beschouwing gelaten omdat bij hen doorgaans een
grote mate van geletterdheid aanwezig was. Tenzij anders aangegeven, gaat het om mannen. Als handmerken zijn ook beschouwd letters en initialen.1
Plaats
Middelburg2
Middelburg3
Serooskerke (W.)4
Serooskerke (W.)5
Zierikzee6
Goes7
Hulst8
Aardenburg9
Terneuzen10
Zierikzee11
Sas van Gent12
Aardenburg13
Aardenburg14
Aardenburg15
Goes16
Zierikzee17
Sint Annaland18
Aardenburg19

Jaar
1609
1612
1612
1617
1625
1630
1633
1634
1638
1639
1645
c.1648
1650
c.1652
1652
1656
1657
1659

Aantal
5 lijkdragers
7 mannen
42 mannen
40 mannen
13 vissers
20 schutters
8 armmeesters
11 kooplieden
42 mannen
35 kuipers
76 mannen
10 landbouwers
58 gildebroeders c.a.
8 taveniers
59 bakkers
5 wolwevers
33 mannen
7 kooplieden in linnen

Handtekeningen
2
4
22
18
4
20
6
10
25
32
66
6
50
6
55
5
31
7

Handmerken
3
3
20
22
9
2
1
17
3
10
4
8
2
4
2
-

1 Dit in navolging van Van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, 26, 447 (noot 63).
2 ZA, Godshuizen Middelburg, inv.nr. 4 (7.3.1609).
3 Het betroffen twee metselaars (een van hen met een merk), een timmerman (merk), een assistent van de chirurgijn in het Gasthuis, een
andere bediende aldaar en twee bewoners (een van hen met een merk) van het Gasthuis. ZA, Godshuizen, inv.nr. 8.1 (19.10.1612).
4 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 917.
5 Het ging om lidmaten en inwoners. Onder hen drie lidmaten van de Waalse gemeente te Middelburg, woonachtig te Serooskerke, die allen
tekenden. ZA, Stad Veere, nr. 2037 (map 1).
6 GA Schouwen-Duiveland, Gilden te Zierikzee, inv.nr. 237.
7 GA Goes, Gilden te Goes, inv.nr. 156.
8 Het betroffen rooms-katholieke armmeesters. GA Hulst, Stad Hulst, nr. 531 (7/10.6.1633).
9 GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 200.
10 ZA, Classis Walcheren, inv.nr. 23.
11 GA Schouwen-Duiveland, Gilden te Zierikzee, inv.nr. 136.
12 ZA, RA Zeeuws-Vlaanderen (Sas van Gent), inv.nr. 1551 (1645).
13 GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 200.
14 GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 200.
15 GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 200.
16 GA Goes, Gilden te Goes, inv.nr. 7.
17 GA Schouwen-Duiveland, Gilden te Zierikzee, inv.nr. 260.
18 ZA, Heerlijkheid Sint Annaland, inv.nr. 6 (8.3.1657).
19 GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 200.
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Plaats
Aardenburg20
Goes21
Groede22
Zierikzee23
Goes24
Zierikzee25
Aardenburg26

Jaar
1659
1660
1661
1661
1662
1664
1665

Oostburg27

1665

Hulsterambacht28
Sint Kruis c.a.29
Veere30
Sint Maartensdijk / Scherpenisse31
Goes32
Zierikzee33
Zierikzee34
Veere35
Zierikzee36
Dorp en polder van Namen37

1666
1669
1671
1672
1673
1673
1674
1679
1679
1682

Biggekerke38
Goes39
Meliskerke40
Zierikzee41
Zaamslag42

1683
1683
1683
1693
1695

Platteland Walcheren43
Brouwershaven44
Zierikzee45
Polders bij Axel46
Zierikzee47

1696
1697
1697
1698
1699

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Aantal
42 kooplieden
54 bakkers
39 huizenbezitters
12 zakkendragers
6 mandenmakers
6 schoenmakers
22 tabaksverkopers
1 tabaksverkoopster
18 middenstanders
waaronder 1 vrouw
18 notabelen
16 bijenhouders
15 stuurlieden visserij
19 landbouwers
23 bakkers
10 chirurgijns
5 apothekers
8 herbergiers
33 huistimmerlieden
16 inwoners
3 inwoonsters
22 mannen
11 kuipers
18 mannen
17 molenaars
7 mannen
1 vrouw
21 landbouwers
16 schoen- en gareelmakers
13 huistimmerlieden
28 mannen
15 houtverkopers

Handtekeningen
40
51
33
12
6
4
18
1
15
1
18
10
7
9
21
10
5
6
32
10
1
20
11
15
14
6
1
19
12
13
20
15

Handmerken
2
3
6
2
4
2
6
8
10
2
2
1
6
2
2
3
3
1
2
4
8
-

GA Goes, Gilden te Goes, inv.nr. 8.
ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 131.
GA Schouwen-Duiveland, Gilden te Zierikzee, inv.nr. 263.
GA Goes, Gilden te Goes, inv.nr. 105.
GA Schouwen-Duiveland, Gilden te Zierikzee, inv.nr. 225.
Hieronder een vrouw die tekende. GA Sluis, Stad Aardenburg, inv.nr. 200.
GA Sluis, Stad Oostburg, inv.nr. 1018.
GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nr. 105.
Het betroffen inwoners van Sint Kruis en het omliggende gebied. ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 131.
ZA, RAZE, inv.nr. 539 (Not.archieven Veere, 8.4.1671). Paul Harthoorn, ‘Een Handmerkenverzameling’, in: Wij van Zeeland. Mededelingenblad
Nederlandse Genealogische Vereniging, Afdeling Zeeland, 14e jrg., nr. 1, januari 2012, 12-15.
NA, Nassause Domeinraad, inv.nr. 14080.
GA Goes, Gilden Goes, inv.nr. 5.
GA Schouwen-Duiveland, Gilden te Zierikzee, inv.nr. 19.
GA Schouwen-Duiveland, Gilden te Zierikzee, inv.nr. 1.
ZA, Stad Veere, nr. 1914.
GA Schouwen-Duiveland, Gilden te Zierikzee, inv.nr. 72.
GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nr. 1211. Met dank aan prof.dr. J.M.G. Leune.
Het betroffen gereformeerde lidmaten. ZA, Hervormde gemeente te Meliskerke, inv.nr. 3 (15.8.1683).
GA Goes, Gilden te Goes, inv.nr. 105.
Het betroffen gereformeerde lidmaten. ZA, Hervormde gemeente te Meliskerke, inv.nr. 3 (15.8.1683).
GA Schouwen-Duiveland, Gilden te Zierikzee, inv.nr. 166.
ZA, Rechterlijke archieven Zeeuws-Vlaanderen, inv.nr. 758 (12.11.1695).
ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1545 (1696).
GA Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven, inv.nr. 215.
GA Schouwen-Duiveland, Gilden te Zierikzee, inv.nr. 67.
Het betroffen inwoners van de Polders Zuiddorpe, Beoosten-Blij-bezuiden en Autriche. ZA, Rechterlijke archieven Zeeuws-Vlaanderen, inv.
nr. 758 (15, 30.12.1698).
GA Schouwen-Duiveland, Gilden te Zierikzee, inv.nr. 59.
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Plaats
Vlissingen48
Sint Maartensdijk49
Zierikzee50
Zierikzee51

Jaar
1705
1707
1707
1707

Polder van Namen52
Veere53
Lillo54

1710
1711
1712

Veere55
Goes56

1712
1714

Serooskerke (W.)57
Zierikzee58
Zierikzee59
Axel60

1714
1714
1717
1718/9

Zaamslag61
Zierikzee62
Veere63
Bruinisse64
Veere65
Zierikzee66
Hulst67

1718
1718
1719
1722
1723
1725
1726

Zierikzee68
Cadzand69
Retranchement70

1726
1729
1729

Zierikzee71

1730

Aantal
6 mannen
14 mannen
15 scheepstimmerlieden
7 molenaars
1 molenaarster
5 mannen
6 smeden
22 mannen
16 vrouwen
14 schippers
6 tabaksverkopers
1 tabaksverkoopster
6 landmannen
13 vissers
33 huistimmerlieden
2 mannen
4 vrouwen
5 mannen
12 goud- en zilversmeden
12 bakkers
21 mosselvangers
5 beenhouwers
27 scheepsreders c.s.
4 pachters imposten
21 winkeliers
2 winkeliersters
15 taveniers
1 tavenierster
4 schippers
6 boekweitmaalders en grutters
101 vrouwen
8 mannelijke lidmaten
1 vrouwelijke lidmaat
14 binnenschippers

Handtekeningen
6
8
11
6
1
1
6
21
13
13
5
1
2
12
32
1
2
5
12
12
8
5
26
4
19
1
13
4
6
63
7
1
14

Handmerken
6
4
1
4
1
3
1
1
4
1
1
2
13
1
2
1
2
1
38
1
-

48 ZA, RA Zeeuws-Vlaanderen (Axel), inv.nr. 758 (verklaring ten aanzien van de stuurman Adriaan Clous, 9.2.1705).
49 GA Tholen, RAZE, inv.nr. 5392 (28.12.1707). Janny Gunter-Knulst, ‘Kaapvaart op de Zeeuwse stromen. Het avontuur van enige borgers van
Sint-Maartensdijk’, in: Van veldwachters, kapers, stormen en regenten, uitgave Heemkundekring Stad en Lande van Tholen, Tholen 2010, 1329.
50 GA Schouwen-Duiveland, Gilden te Zierikzee, inv.nr. 179.
51 GA Schouwen-Duiveland, Gilden te Zierikzee, inv.nr. 166.
52 GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nr. 155 (1.11.1710).
53 ZA, Stad Veere, nr. 1919.
54 Het betroffen gereformeerde lidmaten. J.M.G. Leune, ‘Een predikantsrel te Lillo in 1712’, in: Leune, Lillo en Liefkenshoek, IV, 529-531.
55 ZA, Stad Veere, nr. 1857.
56 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1545 (19.10.1714).
57 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1545 (14.2.1714).
58 GA Schouwen-Duiveland, Gilden te Zierikzee, inv.nr. 237.
59 GA Schouwen-Duiveland, Gilden te Zierikzee, inv.nr. 67.
60 ZA, RA Zeeuws-Vlaanderen (Axel), inv.nr. 758 (8.10.1718, 28.11.1718, 19.10.1719, 12, 13.11.1719).
61 ZA, RA Zeeuws-Vlaanderen (Axel), inv.nr. 758 (19.5.1718).
62 GA Schouwen-Duiveland, Gilden te Zierikzee, inv.nr. 43.
63 ZA, Stad Veere, nr. 1910.
64 ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1546 (19.3.1722).
65 ZA, Stad Veere, nr. 1924.
66 Naast scheepsreders betroffen het boekhouders, kooplieden en ventjagers, allen in relatie tot de vishandel. GA Schouwen-Duiveland,
Gilden te Zierikzee, inv.nr. 237.
67 GA Hulst, Stad Hulst, nr. 85 (3.9.1726).
68 GA Schouwen-Duiveland, Gilden te Zierikzee, inv.nr. 166.
69 ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 75 (20.6.1729).
70 Onder hen de leden van de kerkenraad. ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 387 (20.10.1729).
71 GA Schouwen-Duiveland, Gilden te Zierikzee, inv.nr. 191.
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Plaats
Middelburg72
Platteland Walcheren73

Jaar
1731
1734

Stadsambachten van
Middelburg74
Dreischor75

1734

Zoutelande76

1736

Hulsterambacht77
IJzendijke78

1737
1737

Ovezande79
Zierikzee80
Sommelsdijk81

1738
1739
1740

Hulsterambacht82
Retranchement83

1741
1745

Zierikzee84
Boudewijnskerke85
Grijpskerke c.a.86
Sint Annaland87

1746
1748
1748
1748

Liefkenshoek88

1749

Veere89
Zierikzee90
Zierikzee91
Zierikzee92
Hulst93

1749
1752
1752
1752
1753

Zierikzee94

1756

Goes95

1758

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

1736

Aantal
7 werkbazen
6 brouwers
1 brouwster
5 wijn- en biertappers
1 wijn- en biertapster
36 mannelijke lidmaten
24 vrouwelijke lidmaten
36 mannelijke lidmaten
17 vrouwelijke lidmaten
50 landbouwers
9 winkeliers
1 winkelierster
32 mannen
8 beenhouwersknechts
30 mannelijke lidmaten
1 vrouwelijke lidmaat
6 veerschippers
7 mannelijke lidmaten
5 vrouwelijke lidmaten
8 metselaars
14 landbouwers
19 landbouwers
18 mannen
1 vrouw
21 mannelijke lidmaten
2 vrouwelijke lidmaten
6 visverkoopsters
26 huistimmerlieden
35 karrenlieden
18 vissers op de Noordzee
6 pachters imposten
7 dekens van gilden
12 kramers
15 kraamsters
6 timmerlieden

Handtekeningen
7
4
1
4
1
25
6
31
4
49
7
1
22
8
30
1
6
6
4
8
11
18
18
1
21
2
26
32
18
6
7
12
15
6

Handmerken
2
1
11
18
5
13
1
2
10
1
1
3
1
-

6
3

ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1546 (13.12.1731).
ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1546 (19.4.1734).
ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1546 (19.4.1734).
GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 84 (9.5.1736).
ZA, Archief Classis Walcheren, inv.nr. 13 (1736). Een deel van de mannen tekenden mede namens hun vrouwen waardoor onbekend is of
deze wel of niet konden schrijven.
GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nr. 171 (23.11.1737).
ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 133.
ZA, Vereniging van Ambachtsgerechtigden van ’s-Heer Arendskerke c.a., inv.nr. 22 (1738).
GA Schouwen-Duiveland, Gilden te Zierikzee, inv.nr. 253.
GA Schouwen-Duiveland, Classis Schouwen-Duiveland, inv.nr. 85 (26.12.1740).
GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nr. 173 (14.8.1741).
ZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 387 (23.10.1745).
GA Schouwen-Duiveland, Gilden te Zierikzee, inv.nr. 155.
Bezitters van paarden. ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1546 (22.2.1748).
Hieronder ook inwoners van het naburige Poppendamme. Idem (16.5.1748).
ZA, Heerlijkheid Sint Annaland, inv.nr. 6 (16.8.1748).
Leune, Lillo en Liefkenshoek, 3b, 588-589.
ZA, Stad Veere, nr. 1944.
GA Schouwen-Duiveland, Gilden te Zierikzee, inv.nr. 67.
GA Schouwen-Duiveland, Gilden te Zierikzee, inv.nr. 102.
GA Schouwen-Duiveland, Gilden te Zierikzee, inv.nr. 237.
GA Hulst, Stad Hulst, nr. 85 (27.4.1753).
GA Schouwen-Duiveland, Gilden te Zierikzee, inv.nr. 124.
GA Goes, Gilden te Goes, inv.nr. 105.
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Plaats
Liefkenshoek en Lillo96

Jaar
1760

Koewacht97

1761

Middelburg98
Noordgouwe99
Oudelande100

1761
1763
1764

Zaamslag101

1766

Oostburg102
Oostburg103

1767
1767

Schouwen-Duiveland104

1767

Axel104

1768

Stoppeldijk c.a.106
Goes
Zierikzee107
Ovezande108

1768
1768

Zierikzee109
Brouwershaven110
Koudekerke (Sch.)111

1771
1772
1776

Haamstede/Renesse112
Vlissingen113

1777
1778

Veere114
Tholen115

1778
1783

Noordwelle116

1786

96
97
97
98
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

1769

Aantal
12 middenstanders
1 wijnverkoopster
5 mannen
1 vrouw
37 mannelijke bemanningsleden
13 landbouwers
46 mannen
17 vrouwen
21 mannen
9 vrouwen
8 schoenmakers
9 winkeliers
3 winkeliersters
18 winkeliers
10 schippers
3 winkeliersters
9 ingelanden van de Polder beoosten
Blij
11 mannen
19 kooplieden en dekens
9 idem
23 mannen
26 vrouwen
8 chirurgijns
5 schippers van visboten
16 landbouwers
3 landbouwsters
6 landbouwers
210 burgers
27 burgeressen
10 schippers
47 burgers
3 burgeressen
14 landbouwers
1 landbouwster

Handtekeningen
9
4
1
30
13
40
10
19
5
8
9
3
18
10
3
9
11
18
9
21
11
8
4
14
5
204
26
8
47
3
14

Handmerken
3
1
1
7
6
7
2
4
-

1
2
15
1
2
3
1
6
1
2
1

Allen waren rooms-katholiek. Behalve de wijnverkoopster werd een kruisje gezet door een metselaar, een molenaar en een bakker. Leune, Lillo en Liefkenshoek, 3b, 433 (5.12.1760).
ZA, RA Zeeuws-Vlaanderen (Axel), inv.nr. 759 (5, 6.2.1761).
Het betreffen de opvarenden van de snaauw de Eenigheid van de Middelburgse Commerciecompagnie die de Artikelbrief tekenden. De
kok (uit Hamburg), drie matrozen en drie jongens konden niet schrijven. www.eenigheid.slavenhandelmcc.nl (geraadpleegd 1.10.2013).
GA Schouwen-Duiveland, Heerlijkheid Noordgouwe, inv.nr. 5 (31.8.1763).
Leden van de Gereformeerde gemeente. ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1097. De Ruiter, Oudelande, 36.
ZA, RA Zeeuws-Vlaanderen (Axel), inv.nr. 759 (1, 7, 8.7.1766).
GA Sluis, Stad Oostburg, inv.nr. 6 (16.3.1767).
GA Sluis, Stad Oostburg, inv.nr. 6 (30.3.1767).
Inwoners van Bommenede, Brouwershaven, Bruinisse, Burgh, Dreischor, Haamstede, Nieuwerkerk, Oosterland, Ouwerkerk en Sirjansland. ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1097.
ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1097.
Onder hen ook twee inwoners van het naburige Boschkapelle. ZA, RA Zeeuws-Vlaanderen (Axel), inv.nr. 759 (1.1768).
Het merk betrof een lid van het Arbeidersgilde te Goes. ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1097.
ZA, Vereniging van Ambachtsgerechtigden van ’s-Heer Arendskerke c.a., inv.nr. 22 (1769).
GA Schouwen-Duiveland, Gilden te Zierikzee, inv.nr, 19.
GA Schouwen-Duiveland, Stad Brouwershaven, inv.nr. 119.
GA Schouwen-Duiveland, Familiearchief Van der Lek de Clercq – Heerlijkheid Haamstede, inv. nr. 78.
GA Schouwen-Duiveland, Familiearchief Van der Lek de Clercq – Heerlijkheid Haamstede, inv.nr. 79. Het betroffen inwoners van de Oosterenban en Westerenban onder de heerlijkheden Haamstede en Renesse.
GA Vlissingen, Stad Vlissingen, Handschriften, inv.nr. 5519, Afschrift van een rekest aan de stadhouder gericht tegen de bouw van een
Roomse kerk, 17.8.1778.
ZA, Stad Veere, nr. 226 (3.1778).
GA Tholen, Stad Tholen, nr. 606 (28.5.1783).
GA Schouwen-Duiveland, Gemeente Noordwelle, inv.nr. 5 (27.6.1786).
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Plaats
Goes117

Jaar
1787

Goes118

1787

Hulst119
Hulst120

1787
1787

Tholen121
Tholen122
Veere123

1787
1787
1787

Veere124
Veere125

1789
1789

‘s-Gravenpolder126
Kloetinge127
Veere128

1795
1795
1795

Oostburg129
Eiland van Cadzand130
Sint Annaland131

1796
1796
1796

Tholen132
Waarde133

1796
1797

Kattendijke134
Wissenkerke135

1798
1800

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Aantal
37 mannen
3 vrouwen
13 leden Panneliedengilde
16 burgers
5 dekens van de gilden
7 pachters imposten
2 pachteressen idem
21 vissers
224 burgers
18 tappers
7 tapsters
15 bakkers
18 kramers
1 kraamsters
74 mannen
107 mannen
343 mannen
67 vrouwen
9 leden burgerwacht
14 landbouwers enz.
91 mannen
22 vrouwen
52 leden Volkssociëteit
109 mannen
111 vrouwen
21 mannen
38 mannelijke lidmaten

Handtekeningen
37
3
11
2
16
4
7
2
20
223
13
6
15
18
1
54
77
297
42
7
14
69
14
40
108
109
18
36

Handmerken
1

1
1
5
1
20
30
46
25
1
22
8
11
1
2
3
2

Het betroffen inwoners met patriottische sympathieën. GA Goes, Stad Goes, inv.nr. 388 (17.3.1787).
GA Goes, Gilden te Goes, inv.nr. 61.
Het betroffen inwoners met prinsgezinde sympathieën. GA Hulst, Stad Hulst, nr. 87 (16.7.1787).
GA Hulst, Stad Hulst, nr. 87 (17.8.1787).
GA Tholen, Stad Tholen, nr. 606 (31.1.1787).
GA Tholen, Stad Tholen, nr. 606 (3.7.1787).
ZA, Stad Veere, nr. 1914.
ZA, Stad Veere, nr. 1910.
ZA, Stad Veere, nr. 1953.
GA Borsele, Gemeente ’s-Gravenpolder, inv.nr. 551 (4.4.1795).
GA Goes, Gemeente Kloetinge, inv.nr. 2 (3.4.1795).
ZA, Stad Veere, nr. 238 (27.3.1795).
GA Sluis, Stad Oostburg, inv.nr. 84.
KB, Handschriften, 135 B 186. Met dank aan dr. L.F. van Driel.
Leden van de Gereformeerde gemeente. ZA, Staten van Zeeland, inv.nr. 1175.
GA Tholen, Stad Tholen, inv.nr. 28 (30.4.1796).
ZA, Hervormde gemeente te Waarde, Acta, 1757-1817 (23.11.1797).
GA Goes, Gemeente Kattendijke, inv.nr. 5 (7.4, 1.6, 2.7.1798).
GA Noord-Beveland, Gemeente Wissenkerke, nr. 404 (Rekest lidmaten van de Gereformeerde gemeente).
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Bijlage 10

Lijst van onderwijsgevenden in Zeeland
en Staats-Vlaanderen, 1578-1801
Toelichting
Deze lijst is samengesteld aan de hand van uiteenlopende bronnen. In hoofdzaak gaat het om relevante
archivalia uit de archieven van de Staten van Zeeland, de Raad van State, het Vrije van Sluis en het Hulsterambacht, archieven van de steden, acta van de Zeeuwse classes en van de Hervormde gemeenten alsmede
de archieven van de plaatselijke besturen. Voorts werd de beschikbare literatuur verwerkt. Aan de hand
van deze bronnen was het mogelijk een vrijwel volledig overzicht samen te stellen van alle onderwijsgevenden in Zeeland en Staats-Vlaanderen. Onder onderwijsgevenden worden verstaan de Nederduitse,
Franse, Latijnse en Engelse schoolmeesters, inclusief de kostschoolhouders, ondermeesters, substituten
(plaatsvervangers), schoolvrouwen, rectoren, conrectoren en preceptoren van de Latijnse scholen en privaat-docenten, de schoolmeesters in de weeshuizen en overige liefdadigheidsinstellingen, de onderwijzers in de stuurmanskunst (zeevaartkunde), de hoogleraren en lectoren van de Illustre school en de lesgevende meesters aan de Tekenacademie, beide te Middelburg, en de lectoren vroedkunde en chirurgie c.a.
Waarnemend schoolmeesters zijn alleen opgenomen voor zover het een officiële vervanging betrof en de
periode van waarneming het opnemen rechtvaardigde.
Deze lijst is tevens een verbeterde versie van H. Drost, Overzicht van voorzangers, voorlezers, schoolmeesters, kosters, klokluiders, ziekenbezoekers e.d., 1575-1806, vermeld in de stukken van de rentmeesters van de geestelijke goederen in
Zeeland, Middelburg 1991. Dit overzicht is samengesteld aan de hand van de bewaard gebleven acquitten
(bijlagen) bij de rekeningen van de geestelijke goederen. Vooral de beginjaren zijn nogal eens gecorrigeerd
aan de hand van de aanstellingen. Het overzicht beperkte zich uitsluitend tot de degenen, die uit de geestelijke goederen werden betaald. Met name de schoolmeesters, die in de (grote) steden werkzaam waren,
komen dan ook slechts in beperkte mate daarin voor, in tegenstelling tot deze lijst.
Naast deze lijst is een repertorium vervaardigd van alle onderwijsgevenden op alfabetisch-lexicografisch
en fonetische volgorde. In dit overzicht is opgenomen, voor zover te achterhalen viel, de geboorte- en
sterfplaatsen en –data, een overzicht van hun carrière, tevergeefse sollicitaties, nevenfuncties, hun huwelijken met gegevens over hun echtgenotes en kinderen. Dit laatste is in beginsel alleen uitgewerkt voor
zover het onderwijsgevenden betrof. Tenslotte zijn alle gebruikte archivalia en literatuur opgenomen.
Het geheel is afgerond op 1 oktober 2015. Een actuele versie van het bestand is te raadplegen op www.
onderwijsgevendeninzeeland@wordpress.com. Correcties en aanvullingen worden daarin verwerkt.
Afkortingen:
e.v. – echtgenote van,
ontsl. – ontslagen,
† – overleden.
Tenzij anders vermeld betreffen het Nederduitse schoolmeesters.
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WALCHEREN
AAGTEKERKE - Schoolmeesters
Lieven Hudgebant
(1586)-1587
Andries Adriaensen
1588-1617 †
Steven van Loo
1617-1620
Isaack van Lathem
1620-1623
Jan Aernoutsen Coorde
1623-1626 †
Adriaan Jansen Schietekatte 1626-1634? †
Aarnout Heijndricksen
1634-1675
Pieter Jochimse Ponce
1660
illegaal
Jacob Leunissen
1675-1679
Willem Adriaansen
1680-1684 †
Deurwaarder
Willem de Vos
1684-1688 †
Cornelis Pleyte
1689-1695
Abraham Francke
1695-1738
Gillis Hoevenagel
1738-1744
Adriaan van Noorden
1746-1750
waarnemend
Adriaan van Noorden
1750-1751 †
Willem de Landmeter
1753-1790 †
Adriaan van Velsen
1790-1827 †
ABEELE - Schoolmeester
Ewout de Crane

1628-

ARNEMUIDEN - Schoolmeesters
Jan Matthijsz.
1574
Jacob Hermansen
1574-1581
Guillaume de la Fosse
(1578-1581)
Mailliaert de Hont
1579-1585
Mailliaert de Hont
1585-1602 †
Jacob Hermansen
1582-1618 †
Nicolaes Rooclaes
1592Jan de Lange
(1597)-1614
Abraham Roelants
1597-1599
Jan van Goethem
1602Barthel Jansz.
(1606)-1618
verboden
Jan Verpoorte
1610-1611
verboden
Hector Baudaert
1614-1616
Pieter Wicksteen
1616-1625 †
Philips Stroobant

1626-1628

Abraham van Overbeque

1630-1637

Claeijs Douillie
Paulus Stafmaker
Jacob van Overbeque
Boudewijn Maerschalck
Jacob Bonnecroij
Daniël van de Caserie
Andries Duyvecodt
Dirck Tops

(1635)-1640
1640-1647
1646-1649 †
1648-1653
1653-1662
1658-1670 †
16621670-1701 †

ondermeester

vanaf 1618
tevens Frans
schoolmeester
tevens Frans
schoolmeester
tevens Frans
schoolmeester

Willem Coene
Jan Heugenbaert
Izaak Schoe
Jacobus Slabber
Hubertus Adriaan Samuel
Minne
Pieter du Flo
Pieter du Flo
Izaak Clarisse
Marinus Haaij
Jan Slabbekoorn
Adriaan van Velsen
Francois Villée
Antonij Wagenaar
Jacobus Bijlo
Adriaan Keur
Jan Waling
Adriaan Keur

1701-1709 †
1709-1714 †
1715-1719
1719-1731 †
1724-1725
1725-1727
1731-1732
1732-1750 †
1751-1793 †
-1776
1780-1781
(1781)
1787-1789
1789-1790
1790-1793
1793-1795
1795-1806 †

ondermeester
ondermeester

ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester

ARNEMUIDEN – Schoolvrouwen
Achken Gillis
(c.1583)
Johanna Aartsdr.
1585-(1589)
Cathelyne Gheerts
1586Katelijne Jansen, wed. Jan
1590-(1595)
van de Spieghele
Isabeau Hondemaere, e.v.
1597-1602 †
Jan de Lange
Janna Geene
-1715 verboden
Johanna Clarisse, wed. D.
(1730-1737)
van Delmerhorst
Willemijntje Pinte
1739-1768 †
Jannetje van Rooyen
1739Alida van ’t Hoff, wed. C.
1740-1753
Snelders
Adriana Elisabeth Macqué
1746-1751
Anna Hasart
1750Matye Simons, wed.
1753-1755
Francois Loneer
Jacoba Springelkamp, e.v.
1754-1755
Jan Lagrand
Maria Leijnse, e.v. Steven
1776-1780
Bouwman
Willemina Meijer
1797-c.1800
ARNEMUIDEN – Franse schoolmeesters
Dominique Goijvaerts
1587-1588
Jacques du Four
1587-1592
Jacob van der Beke
1593-1601
Niclaes Rooclaes
1601-1605
Johannes van den Grave
1601Govert van de Eertwech
1604
Hendrik Lodewijcx
1605
Cornelis van Santen
1606-1607
Andries Crasco
1609-1610
Johan Coutereels
1613-1622
Coert Porcken
1613-
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Pieter Wicksteen
Dominique Favereau
Dominique Favereau de
jonge
Hendrik van Os
Pierre la Gaij
Francois de Ceuvelaer

1618-1625 †
(1637)-1642
(voor 1656)

Willem Wolvers

DOMBURG – Franse kostschoolhouders
Pieter la Gaij
1691-1692
Jacobus Petit
1693-1720 †
Jacob Petit
-1706 ?
Guillaume Dubiau
1727-1748
N.N. de Leger
(1753)
Charles Louis Herman
1762-1775
Melchior Steury
-1767
Johan Daniel Muller
1800-1801
gevlucht
Pieter van Diggelen
1801
Willem Wolvers
1801-1803

(1673)-1682?
1692-1693
1750-1751

ARNEMUIDEN – Franse schoolvrouwen
Paesschynken Jansen van
1592-1593?
der Eycken
N.N.
1707
ARNEMUIDEN – Latijnse school
Raphael Canisius
1583-1585
Hubrecht van de Venne
1585-1592
Samuel Huijbrechtsz.
1596-1597
Anthonie Biese
1600-1602
Johannes de Bisschop
1676

GAPINGE - Schoolmeesters
Heyndrick Willem Leynsz.
Herman de Keijsere
Gillis Louwyck
Marcus Adriaensz.
Steven Speleers
Willem Rijckaert
Noé Hautin
Anthonij Jacobs
Jan Douillie
Cornelis Jansen Wilsoets
Laurens Leendert de Mieris
Cornelis Onderdijk

BIGGEKERKE - Schoolmeesters
Jan Haerman
1584
Vincent van de Velde
1584-1606 †
Pieter Berten (Berthon)
1606-1608
Jan Florisone (senior)
1609-1627
Jacob van Assche
1627-1629
Abraham van de Velde
1629-1634
Simon Roels
1634-1670
Jan Lievensz. Trimpe
1671-1681
Pieter Pieterse Aelst
1681-1708 †
Leunis Jan Louijssen
1709-1712
Cornelis Pleyte
1713-1752 †
Cornelis Pleyte
1752-1796
Adriaan Pleyte
1796-1837

Jan Hugense
Jakob Koops
Jan Walse
Simon Vermeijde

BUTTINGE - Schoolmeester
Steven van Loo
1617
DOMBURG - Schoolmeesters
Karel Schillewaert
1581-1582
Jan Spyliaert
1582 †
Gabriel Pauwels
1583-1591
Paulus Blommaert
(1591)
Raphael Canisius
1592-1595
Francois de Moor
1595-1609 †
Abraham van Overbeque
1609-1622
Johannes Bekaert
1622-1637
Pieter Clincke
1637-1654
Geert Roelantsen
1654 †
Corvingh Stadthoeck
1655-1661 †
Pieter Jochimse Ponce
1661-1692
ontsl.
Jacobus Petit
1692-1720 †
Joost Sneevliet
1730-1770
Marinus Sneevliet
1770-1799
(1800)
Johan Daniël Muller
1800-1801
gevlucht
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ondermeester
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(1586)
1588-1593
1593-1600 †
1600
1600-1605
1605-1615
1615-1634 †
1634-1650
1650-1671 †
1671-1711 †
1711-1722 †
1722-1727
ontsl.
1727-1774
1774-1781 †
1782-1789 †
1790-1814

waarnemend

ondermeester

ondermeester

ondermeester
ondermeester

waarnemend

GRIJPSKERKE - Schoolmeesters
Augustijn van der Aerndt
1579-1589
Laurens Dooremans
1590-1594
Carel Winnebroot
1594 †
Joos de Vos
1594-1597
Francois Stuijtelinck
1597-1598
(Stendelin)
Bernardt Haultin
1598-1603
Gijsbreght de Dobbelaere
1603-1608
Jaques Hauteijn (Bauwensz) 1608-1612 ontsl.
Joos Sanders
1612-1618
Steven van Loo
1616-1617
Cornelis Erasmus
1618-1623
David Snoeck
1623-1625
Albrecht Horstinckxs
1625-1632 †
Gijsbrecht van Hijfte
1633-1635
Dingheman Dinghemansen 1635-1652 †
Salomon van Hulle
1652-1663 †
Leenaert van der Heijden
1663-1664 †
Paulus Jacobsen
1664-1673 †
Johannis van Lantschot
1673-1693 †
Jan Allaart
1693-1702 †
Jan Heuge(n)baert
1702-1709

Sijmon Hendriksen
Leijn Lourisse
Francois Rubbens
Anthonij Wagenaar

1709-1715 †
1715-1747
1747-1788 †
1789-1819

KLEVERSKERKE - Schoolmeesters
Joris van Dorth
1671-1673
Joos Geldoff
1673-1682 †
Gillis Pietersen Deurwaarder 1682-1690
Samuel Matthijssen
1690
Schiettekatte
Joos Cornelissen Opsomer
1691-1742 †
Francois Rubbens
1742-1747
Marinis Matthijsse Poelman 1747-1748
Cornelis Corneliszn. Priester 1748-1754
Jacobus Minderhoud
1755-1756
Pieter de Wild
1756-1758
Pieter de Wild
1758-1761
Hendrik de Zager
1761-1768
Jacob Koops
1768-1769
Joos Braam
1769-1809
KOUDEKERKE - Schoolmeesters
Christiaen de Heere
1580-1581
David Clautier
1581-1585
Niclaeijs de Backere
1585-1588
Pieter van den Broucke
1588-1589
junior
Jacob van der Straten
1589-1614 †
Jacques Datis
1614-1625
Abraham de Bu(w)
1625
Pieter Jansen de Later
1625-1645
Daniel de Bonné
1646-1655 †
Adriaen Jacobsen Goedhert 1655-1690 †
Abraham Schoe
1690-1735 †
Jan Adriaanszn. Roose
1735-1775 †
Jakob Koops
1770-1774
Joost Bestebroer
1774-1776
Jacob van den Berg
1775-1805
MELISKERKE - Schoolmeesters
Jacques Adriaens Buuck
1585-1587
Herman de Keijser e
1587-1588
Lieven Hudgebant
1588
Jan Wilzoets
1589-1626
Jan Florisone senior
1627-1633
Jacob van Meeris
1633-1636
Jeremias Sandifort
1636-1643 †
Jacob Lormie
1643-1650
Geert Roelantsen
1650-1654
Adriaen Jacobsen Goedhert 1654-1655
Jan Leunisse Willemsen
1655-1701 †
Joos Gerritsen
1701-1717
Willem Huibregtsen Bonse
1717-1718 †
Evert Adriaanse Izeboud
1718-1753 †
Jan Mattheussen Verstelle
1753-1801 †
Jan Jacobsen
1801-1819 †

waarnemend

waarnemend

ondermeester
ondermeester

MIDDELBURG – Schoolmeesters (en Franse
schoolmeesters)
Germain
(1575)
Jaques Raet
(1577)
Cornelis
(1578)
Guillaume Clueterius
1581-(1592)
Jan Moerman
(1583-1600)
Jan de Vooghelaer
(1584-1587)
Michiel Six
1585-(1598)
Christopher Thomasse de
1589-1599 †
Lacu
Franchois Warneys
(1591)
Niclaeijs de Backere
1591-(1592)
Philips Angel
1591-(1623)
Jan de Hooge
1591-(1592)
Jan de Snijder
1591-(1595)
Michiel Coolen
(1591-1597)
David Clautier
1591-(1596)
Jan Ludon
1591-(1592)
Jan de la Noot
1591-(1610)
Cornelis Jansen
1591-1624
Jaques de la Motte
1591Anthonie Agache
1591Jan Biele
1591Jacques Herbault
1591Francoijs Jeronimus
(1592)
Jan van der Linden
(1592)
Pieter de Bouijere
(1592)
Lucas Heijndrixen
(1593)
Zegerus Pit
1593-1594
Pieter Berten
(1594)-1606
Nicolaaijs de Marcheume
(1594)
Maarten Wentsel
1594-(1598)
Guliaam Pantens
1595Francois de Moor
1595
Godevaart Willemse
1595Pieter Moerman
1596-1603
Jan Jacobsen Verschore
1596Hendrick Duerhoff
1596Bernaart Rijverdingh
1596Robbert de Baron
1596Lucas Warneijs
1596Jan de Mortele
1597Joost van Hoogenhuyse
1597David Crop
1598Anthonis Machiels
1598Matthieuw le Febre
1598Jan de la Noot
1598Aarnoult van Vlaanderen
1599Geerard de Ducq
1599Tobias Ausbrebis
1599Zacharias van Hoorebeke
(1599)
Lucas Coutreels
1600Herman Meeus
1600Franchois van Geelbergen
1600Karel de Keyser
1601-1612
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Nicolaes Rooclaes
Jasper Manuij
Jacob van der Beke
Adriaan van Moerbeke
Hugo Lenaerts
Daniel Varkens
Jacques Lowijs
Jacob du Pre
Jan Mandijn
Hans Jeronimus
Jan Heijlinck
Daniel Six
Abraham van Overbeke
Clement de Moor
Francois Plevier
David des Pres
Gillis Hasard
Philips des Prez
Alexander Verclemme
Jan Cornelissen
Pieter Bockaerts
Lieven van Hecke
Laurens Jorissen Siers
Petrus Bonnebaal
Abraham van Ronse
Francois van Dale
Joost Meijngeer
Jaques Datis
Jan van Nieuwenhuijse
Rogier van der Burgt
Johannes Angel
Jacob van Assche
Johannes de Swaef
Andries Crasco
Pieter Telloir
Pierre de Valiers
Jaques Liement
Hector Baudaer
Johannes de Swaef
Herman Meeussen de jonge
Adam de Smith
Francooijs de Bocq
Pieter Werrebrouq
Joannes Claphecken
Huybert Pronier
Samuel de Swaef
Samuel de la Val
Lucas van Merschin
Pieter Maleth
Pieter de Pretere
Seger Verbrake
Jean de Rijbreu
Moses van Bregt
Dirk Ruijters
Hugo Lenaerts
Steven van de Cruijce
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1601
16011601-1619 †
160216021602160316041604160416041604-(1605)
1605-1609
1606-(1610)
16061607160716071607-(1608)
160816081608160916091609-(1623)
161016101610-1611
16101610-(1626)
1610-1623
1611-1627
1611-1612?
16121612-1622
161316131613-1614
1613-1653?
161316141614-1615
1614(1615)-1619
16151616-(1619)
1617161816181618-(1623)
161816191620162016201621-
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Abraham van Overbeke
Pieter van Meldert
Maarten Vleduck
Jacob Cornelissen
Rijtsaart Helij
Albrecht Horstinckx
Francois Jongelijns
Jonas du Rijbreu
Joannis van der Stappe
Daniel de Bie
Thomas Louwijck
Abraham Couk
Elias Cornelisz.
Jan van den Broeke
Sacharias van Geel
Pieter Bockaerts
Joannis van Pantegem
David Maas
Robrecht de Vlieger
Bartholomeeus van Hoeke
Lowijs Douterlauw
Daniel de Mol
Adriaen Baldeus
Jan Vermeere
Mattheus Boucherie
Philips Boucherie
Adriaan de Bok
Job Jansen
Jan de Weert
Philips de Boucherij
Philippus de Leeuwale
Abraham Quintijns
Abel Woutersen
Willem de Kempenaer
Abraham Teljoor
Wouter Crijnsz.
Matthaeus de Coninck (le
Roij)
Cornelis van Hille
Huybert Pronier
Josephus Balbiaan
Joannis Datis
Joannis Roelofs
Mattheeus van de Welle
Andries Minet
Boudewijn Verbeke
Jacob Fafreau
Claaijs Betloo
Louwijs Bubbe
Pierre Odiers
Thomas Fletcher
Samuel Schoondagh
Abraham Lancel
Domenique Favereau
Joannis van Baaklegem

1622-1630
(1623)
1623162416241624-1625
16251625162516261626.
1626162616261626162616271627/16281627/16281631?
1627/1628
1627/1628(1629)
16281629-(1671)
16291629163016301630163116311632-1634
163216321632-1639
16321633-1661? †
1633-1639
163416341634-1637
1635163516351635-1646
163616361637-1638
1639164016411641164216421642-

Abraham Boelje
Jacob Panters
Jacob van Nussel
Anthonis de Pre
Joos van Nussele
Thomas Thomassen
Mels Pouwels
Pieter Imansz. ‘t Hooft
Daniel de Bonné
Lowijs Dammaert
Adriaan Galle
Pieter Wijcksteen
Bartholomeeus Werckier
Joos van Damme
Francois Rosco
Philip Maton
Isaak van Latem
Jacob Beck
Abraham Lesquijve
Abraham Blommaert
Abraham Amoleus
Daniel van Houcke
Cornelis Blondeel
Jan Cuypers
Philippe Taupin
Jaques de Later
Jacob du Bailleu
Jan Bleskens
Louwijs Samde
Johannes Alleman
Joannis van Hofstaal
Michiel Francois
Jeronimus de Rossy
Jan Rossel
Jan Sanchelle
Henrij Lancel
Jan Sousel
Pieter Coppens
Sijmon de Paaij
Jacob Maas
Caspar van Sta
Johannes Pennijnck
Jacob Lalleman
Cornelis van der Mande
N.N. du Pre
Abraham de Vos
Domenique Favereau de
jonge
Francoijs Kraaijnest
Aernout van Nerum
Thijmotius Jonas
Abraham Bellin
Francisco Fernandes
Abraham Gillissen
Agabus Horthemels
Arend Roggeveen

16421642-(1646)
164216431643-(1667)
164316441643-1646
1644-1646
1644-(1651)
1645-(1657)
1645
16461646164716481648-(1650)
164816491649-1649
1649.
16501650-(1651)
165116511651165116511651-1662 †
165216521652165416541655-1660 †
165516551655165516561656-1657
1656165616561656-(1657)
165716571657-1681 †
16571657165716581658-1668
1659-

ondermeester

Jacobus Rijke
Jacobus de Boot
Jan Prevelje
Valentijn Oostwalt
Joannis Jobsz.
Poulus Jansz.
Pieter van Lankom
Jacob du Rieu
Jacob Coek
Pieter van Costenobel
Andries Stolk
Abraham Baillet
Jacob Jacobsz. Pollevij
Isaak de Bak
Nicolaaijs Panie
Boudewijn van Bakelgem
Bernardus van Loeninga
Joannis van Berkel
Joannis Rapper
Louis Nasens
Abraham van Rooden
Pieter Carels
Jean Campus
Jacobus van den Bergh
Abraham Castel
Jan de Vos
Jacob van den Abeele
Maarten Warnaar
Philip Favereau
Adriaan de Neeff
Jeremias Simpernel
Jacob Corsten
Abraham Schoonacker
Andries Helleweele
Abraham Panters
Cornelis Cornelissen
Lucas Ritsaart
Barent Jacobsz.
Cornelis Uyttenboogert
Isaak Arens
Joannis Schinck
Pieter Uijtterschout
Huijbrecht van der Zee
David Hendrix
Pieter van Bensum
Antonij de Haan
Salomon Lamberts
Geleijn Poppe
Abraham de Bonné
Leunis Leunissen Truije
Adriaan de Vin
Jacobus de Roij
Philips Feschierre
David Morjou
Michiel Petijt
Elias de Pape de jonge

165916611662166216621663166316631663166416641664-1666
1665166816681669167016701671-(1696)
16721672-1677?
16721672-(1679)
167316751676-1678
1676-(1685)
1678-1695 †
1678-(1696)
1678-(1700)
167816781679-(1685)
1680-(1686)
1680168016811681-1685
1682168216821683-1712 †
1683-1687
1683-1701? †
16831685-1689
168716881690-(1696)
1690-1692
ondermeester
16961696169616961696-
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Jan de Vleeshouwer
Antonij de Roij
Benjamin Allaart
Jozias Moens
Jacob Aertze
Pieter Rodijn
Pieter Albodel
Isaack Joossen
Marinus Labeur
Jan van Dijk
Alexander Swaen
Joris van der Gugten
Hans Wolf van Harnas
Thomas Bouschart
Henrik Jorisz.
Daniel Verschoor
Leijn Facé
Mattheus Klaassen
Jacobus Albodel
Jeremie Petit
Gerrit van ’t Hofterjong
Marinis Westdijk
Leendert van Dijk
Joannes de Neeff
Abraham van Baarle
Martinus Ingelsen
Willem Willemsen de jonge
Geerard van Houte
Abraham Maas
Abraham Speelmans
Leijn Lourisse
Jacob Petit de jonge
Jan Coine
Francois de Ceuvelaer
Pieter Walle
Daniel de Neef
Gerrit Noom
Hendrik de Vin
J. Bouchart
Jan Cristiaan den Abeele
Maarten (?) Slabber
N.N. Brouwer
Pieter de Vriese
Fransoijs Burggraaf
Pieter Kruyenaars
Jan van Wegen
Pieter Sohier
N.N. Muller
Andries Waaldijk
Johannes Stephanus Billiard
Jacobus Bal
Andries Waaldijk
Gillis Verlee
Joost Boogaard
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169716971697(1697)
169816981698-1703 †
16981699-(1722)
1699-1711
169916991699-1703
17031703170317031704-(1709)
1705170617061708-1727 †
170917091709171017101711-1713
17121713-1757?
1713-1715
17141717-1731 †
(na 1717)1750
1721(1725)
-1725
1728-(1754)
(1729)
(1732)
(1733)
(1735)
(1739-1747)
-1744 †
1744-(1745)

Albertus Weijgers
Js. Pattenier
Daniel Pruijmelaar

-1763
(1763-1768)
(1764-1771)

Pieter Rooze
Francois de Backer
Jacobus Bal
Jean Etienne Billard
Christoffel de Ridder

-1766
1766?-1780
1767(1767-1799)
1769-

Jan Bossu
Wilhelmus Adriaan Willems

-1770 †
(1770)-1781

Nicolaas Bos
Wouter van Casand
Mattheus Leendertsen
Jan de Maagd

(1773-1815)
(1774)-1792 †
(1776)-1787
1777-(1785) v.a. 1783 tevens meet-,
zonnewijzer-,
wijnroeiers- en
stuurmanskunde
(1777)-1797 †
(1778-1799)
1780(1781-1799)
(1781)-1782
(1784)-1799
†
17851786-1789
(1787)
(1788)
1788-1809
(1788-1796)
(1792-1795)
1792-1792 †
-1793 †
(1795-1797)
(1795)-1823
1796-1843
(1797)
(1797)-1811
(1797)-1824
(1799)
1800-(1805)
(18de eeuw)

Hendrik Holthuyzen
Pieter Schenkel
Jacob de Visser
Jan Ims
Jan Walse
Adam Landsheer

m.u.v. schrijven
waarnemend

cijferen, stuurmanskunst enz.

(1747-1758)
(1751)-1752
(1751)
(1753)-1754
1753-1755
verboden
(1758)
(1759)
(1761)
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Andries Jongepier
Lieven Jeliers
Willem van der Jagt
Abraham Krijger
Wijnant Kanaar
Cornelis Priester
Adriaan van den Doel
Gerardus ?
Daniel Smith
Johannes der Mouw
Pieter Blom
Johannes Damer
Nicolaas de Troye
Johannes Haarsburg
Jan Waling
Willem van der Nood
Antonius Bouvé
Jacob Nijssen
N.N. Gardijn

cijferen, stuurmanskunst
enz.

boekhouden, cijferen,
wiskunde en
geometrie
stuurmanskunst

MIDDELBURG – Schoolmeesters in de Grote Armschool
(Armweeshuis)
Aert Wiels
(1576)-1578
N.N.
1597N.N.
1606Gijsbrecht van Beveren
1622-1623 †
Isaak van Laren
1623-1624

Cornelis Jansen
David Snoeck
Albrecht Horstinckx
Willem van den Eede
Willem Faut
Gillis Pietersen Deurwaarder
Jan Loots
Jan Akkerman
Jan Cristiaan van den
Abeele
Marinus Oranje
Roeland Okke
N.N.
Cornelis de Swarte
Cornelis de Swarte
Pieter Boreel
Pieter Schenkel
Cornelis de Swarte
Pieter van der Hagen
Daniel Tange
Willem Halewijn

1624-1625
1625-1632 †
16321670-1676 †
1684-1711 †
1711-1712
1713-1720
1720-(1740)
-1743 †

Gerrit Leyngraaf

1780-1784 †

Pieter Laurens
Cornelis Grondelle
Simon Cornelis Carton
Jan de Ridder
Abraham Andisé
Nicolaas Willem Spiering
Jan Adolph Kappelhoff
Dankert de Jager

1784-1786
1787-1788 †
1789-1790
1790-1791 †
1790-(1797)
1796-1798
1798-1799
1799-1804

(1749)
1761-1763
-1771 ontsl.
(1769)-1771
1771-1774
-1772 †
1772-1776
1775-1796 †
(1775)-1787
1776-1778
1778-1780 †

MIDDELBURG – Schoolmeester in de Spinschool
(Stadsfabriekhuis)
Josephus Broekhaart
1783-1797 †
Pieter Blom
1797-1804 †

ondermeester
ondermeester
waarnemend
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
tweede
ondermeester
tweede
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
assistent
ondermeester

MIDDELBURG – Schoolmeesters in de Kleine Armschool
Lieven de Meij
1574
Jan van den Walle
1579
Niclaeus Dawyn
1580-1584 †
Jan Wilge
(1590)-1596 ontsl.
Levinus de Meulemeester
1601-1624 †
Cornelis Jansen
1625-1631
Boudewijn Ingelsen de
1631-1641 †
Bonte
Jacob van Meeris
1641-1668 †
Agabus Horthemels
1668-1690 †
Cornelis Loele
1690-1702 †
Jan Loots
1697-1711
N.N.
1711 †
Jan van Dijk
1711-1719 †
David Morjou
-1724 ontsl.
Jozias Moens
1725-1772 †
Johannes de Mulder
1772-1776 †
Robbert de Bruijn
1776-1780 †
Wouter van Casand Pr.z.
1780-1785 ontsl.
Cornelis de Meulmeester
1785-1815
MIDDELBURG – Leprozenhuis
Hubrecht Hugaerts
(1611-1622?)

MIDDELBURG – Schoolmeesters van de Lutherse
gemeente, ten dele tevens binnenvader van het Lutherse
weeshuis en voorzanger en koster van de Lutherse
gemeente
Jan Goon
1742-1745
Augustus Hermanus
1745-1748 †
Schlütter
Frederik Scholten
1748-1752
A.J. Hendrikze
1753-1759
Johan Lodewijk Molter
1759-1764
Paulus Meijboom
1764-1772
Christiaan Godlieb Holst
1772-1778 ontsl.
Michael Erdman Leusenaar 1779-1782
Johan Jacob Kock
1783-1796
Hendrik Artmer jr.
1796-(1799)
MIDDELBURG – Schoolmeester van de Waalse diaconie
Joannes Cazelles jr.
1754-1760
Jean Etienne Billard
(1799)
MIDDELBURG – Schoolmeesters in de stadsambachten
Joost Boogaard
1757Johannes den Boer
(1766)
Cornelis Aartsen
1766-1783
hield ook enkele jaren school
in de stad,
Spanjaardstraat
Jan Slabbekoorn
1776-(1780)
Jacobus Bijlo
(1798-1805) buiten de
Dampoort
MIDDELBURG – Schoolvrouwen (en Franse
schoolvrouwen)
Anna van Dremmen
(1592)Anna de Stovere
1591-(1592)
Maaijken de la Noot
(1592)
Elisabeth Loockmans
1591-(1592)
Catelijne Joos
(1592)
Tanneken Anthonis
1592Anna Roomans
1592Catharina Masele
1591-(1592)
Catharine van Blomme
1591Elijsabeth Pieters
1592Elisabeth Angel
1591-(1592)
Willemynken Hendricks
1591-(1592)
Lucia Vrients
1592Christina Belin
1592-(1593)
Maaiken van Oomen
1591Tanneken Willems
1593Jacomijne Jans
1593Maria de Quenne
1593Barbara Arondeaux
1593Anna Commers
1594-
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Maaijken Aartsen
Maijken van der Poest
Margrieta Vrients
Magdaleenken Keijs
Anna du Pon
Cathelijne Jansen wed. Jan
van de Spiegel
Magdaleene Reijniers
Anna Boudewijns
Anna Jacobs
Margrieta Vrients
Adriane Houchien
Anna Pieters
Maria Melchiors
Marie Frans
Qunera van Roome
Katerine des Pres
Maria Gouewerct
Cornelia Thijssen
Christijna Smulders
Maaijken Bernaards
Susanna Adriaans
Adriaantje Brouwers
Truijken du Pre
Catharina Baerts wed. Jan
de Ferare
Tanneken van Hamme
Philippijne Helings
Engelken van den Eijnde
Tanneken Koen
Elijsabeth de Vriese
Adriana Vertombe
Tanneken Bruneel
Catelijna Bockaarts
Margrieta Droogbroot
Janneken de Waal
Magdalena van Sale
Adriaantje de Wanker
Janneken Pantens
Ester Geleijns
Margrieta Joos
Claarken Coninckx
Abigail de Swaef
Anna Pieters
Maaijken Jans
Tanneken van Ronse
Adriane van Meulegragt
Susanna van der Woestijne
Antonette Haiens
Susanna de Swaef
Catarina Cix
Barbara Tack
Maaijken Smits
Willemijntje Jagers
Catelijne van der Hage
Elisabeth Daams
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15941594159415941595159515951596159615961597159715971597-1599 †
1598159815991599159916001600160016001600-(1601)
160216021603160316031604160416051605160516061606160616071607160716081608160816091610161116111611161116111612161216121613-
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Maddeleentje Pieters
Adriaantje Schotanus
Aalken Goverts
Janneken Draax
Sara Blackert
Judith Noe
Tanneken Arondeaux
Maaijken Bernaards
Celia Bulte
Jaqemijntje van Heukelroij
Trijntje Willems
Margriete Adriaans
Catrijne Adriaans
Sara Tak
Clasijntje Cornelis
Angenietje Pieters
Judik Percelles
Sara Potters
Cornelia Quackelbeen
Cornelia Hillebrants
Susanna de Wale
Maria van Hoeke
Anna Copijn
Susanna Verpoest
Dina Deijns
Sara Halewijn
Anna Pieters
Maaijken Loijaal
Elijsabeth Verwilde
Anna Poulus
Tanneken van der Goest
Sara van Bon
Tanneken Sijmons
Sara Jans
Catelijne de Clee
Susanna Konings
Catelijntje Heijndrix
Abiegel Backers
Cornelia Polet
Catarina Jans
Adriaantje Jacobs
Magdalena Rogiers
Catarijna van Male
Susanna van
Schaardenborg
Ester Lantsheer
Phijlippijne Jans
Sara Bertens
Sara van Hecke
Magdalena van Dale
Maria Verschore
Janneken Meeus
Sara Vasseur
Soetgen Oostdijck
Cornelia Mervelje
Tanneken Westergem

161316131613161316141615161516151618161816181618161816191619162016201624162416241624162516251625162516261626/16271626/16271626/16271626/16271627162816281629162916291630163016301631163116311631163116311631163116311631163116321632163216321633-

Magdalena Hardevelt
Sara du Pre
Louwijse Brant
Margrieta de Bruijne
Susanna Galland
Sara de Moor
Maria de Klerk
Maria Corens
Tanneken Kraaijloots
Catelijntje van de Putte
Sara Koenkap
Susanna Olijviers
Anneken Krieke
Jaquemijntje Sersanders
Janneke Klinke
Janneke van Scharenborg
Anna van der Hage
Maaijken van der Woest
Catrijna van Teekenburg
Grietje Marijnis
Susanna Wijksteen
Anna Muntinx
Tanneken de Bonte
Elijsabeth van Hoecke
Anna About
Catelijntje Soeters
Adriana de Hout
Maijken Davids
Lijdia Fonnet
Susanna van de Woestijne
Maria Jongelinx
Josijna Pieters
Abigail de Bok
Barbara Aartsen
Janneke Reijniersen
Anna Aalbregts
Francijntje Jans
Madalena Beukelaars
Grietje Adriaans
Adriana van Schagen
Cornelia van Malen
Anna van der Hage
Helena Meeus
Maddeleentje Kruijx
Bastiaantje Struijs
Anna Wattelier
Sara de Kok
Bregtje Frans
Ester Tak
Magdalena de Jonge
Cornelia Adriaans
Maria Lebel
Anna Barra
Janneken Rekelgems
Cornelia van Pene
Elijsabeth van Giffe

16331633163316331634163416341635163516351636163616371637163716371637163816381638163816391639164016411641164116411641164216421642164216421642164216421643164316441644164516471647164716471647164716481648164816481649164916491649-

Catalina Panneel
Pouwelijntje Ceijs
Elijsabeth Marijnis
Elijsabeth de Laver
Catrijna Sautooir
Tanneken Meertens
Catrijna Willems
Jaquemijntje de Bonte
Marta de Heinsville
Elijsabeth Jans
Maria Prins
Maria Booters
Maria Oseel
Maddalene de la Haije
Elijsabeth Angel
Catelijntje Buijs
Maria Coelewijns
Lijdia Dek
Janneken Marijnis
Elijsabeth Kiekens
Elijsabeth Ravesteijn
Susanna van Kattendijk
Catelijntje Lachchers
Grijtje Mulders
Catelijntje Wijnants
Laurijntje Oole
Emmerentia Machiels
Maeiken Egemans
Janneken Bijllevelt
Sara Bartens
Susanna Snoex
Ijsebeau Schoor
Anna Oostin
Magdalena de Ruijter
Janneken van Oosterhout
Janneken Adolfs
Catelijna van Roijen
Maria de Grave
Madaleentje Andries
Willemijntje van Acke
Janneke le Goes
Maria Saps
Lijsabeth Cornelis
Anna Bollaarts
Lijsabeth Versijs
Cornelia Aartsen
Janna Staats
Pieternelle Fellebaggers
Maaijken Amers
Anneken Blankerts
Elijsabeth Reijms
Maria de Briefuer
Catarina Esseviers
Sara Huijbregts
Grietje Yets

1650165016511651165116511651165116511652165216521652165216531653165316531653165316531654165416541654165516551655
verboden
165516561656165616571657165716571657165716581658165816581658165816581658165916591660166016611661166216621662-

BIJLAGE 10

787

Pieternella de Mont
Maijken Jans
Janneken Beukelaars
Maria van der Plate
Josijntje van Aalst
Josijna Verhelst
Janneken Jans
Catrijna Mandein
Bastiaantje Diedenhove
Lowijsa Wilsoet
Cornelia van Holtshoorn
Cornelia van Swaarvelt
Cornelia Coencoop
Maria van Barlaar
Anna van de Velde
Sara Mintten
Catelijn de Rijke
Jaquemijntje van Latum
Leuntje van de Putte
Catelijntje Bax
Maria Wouters
Anna Biscop
Maaijken Jans
Elijsabeth Backer
Susanna Klarisse
Catelijntje Plasscher
Neeltje Adriaans
Magdaleentje de Bruijne
Hester Massen
Maria Corban
Josijntje Jans
Maaijken Borms
Hester Evertsen
Jaquemijna Brakelaars
Janneken de Boot
Josijntje Gernais
Adriaantje van der Vegt
Maria Disman
Joanna Sanders
Pieternelle Jans
Neeltje Cornelis
Janneken Poulus
Janneken Cornelis
Margrieta de Wolf
Adriana Demars
Maaijken Pieters
Tanneken Cats
Maria de Waal
Maria de Graaff
Sara Andriessen
Anna van Dijke
Neeltje Olijviers
Magdalena de Laver
Catelijntje Provo
Maria van Pollant
Neeltje Cornelis
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16621662166316631664166416641664166516651665166516661666166616661666166616661666166616661666166616661666166616661667166716671667166716671667166716671668166816681668166916691669166916691669166916691670167016701670167016701671-
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Janneken Schorbeij
Anna van Canegem
Maria Salomons
Jaquemijntje de Vriese
Dijna Deijnouts
Lijsebeth Nullinkx
Maria Wijsel
Catelijntje Cornelis
Catelijntje van Kerkhove
Magdalena Hardewels
Lijsbeth Jacobs
Margrieta van der Vegt
Catelijntje Vermeere
Anna Cix
Anna de Mulder
Anna Jans
Maria Andriessen
Maria de Winter
Janneken Mercion
Elijsabeth Rademaker
Anna Cougnard
Maria van den Berge
Cornelia Pancras
Susanna de Volder
Joanna van der Vegt
Elsje Schijvelaars
Catarijna Warnier
Aagje Pieters
Christijntje Jacobs
Maatje Abrahams
Catelijntje Provoost
Maria Dammers
Cornelia Cornelis
Sara Minne
Elijsabeth Schaar
Susanna Bastiaans
Maria Marcelis
Catelijntje Boelje
Jacomijntje Pieters
Maria Hinte
Cristijna van Raasvelt
Neeltje Curcx
Lijsabeth Decker
Josijntje Gernias
Judik Feer
Maria de Cruijn
Anna van Bomberge
Rachel Louwereijs
Janneken van der Wal
Joanna Aarnouts
Susanna Dircx
Janneken Huijbregts
Evertje Cruijce
Janneke Klijnke
Maria Warnier
Petronella Schaats

167116711671167116711671167216721672167216721673167316741674167416741674167416741674167416751675167516751675167516751675167516751676167616761676-(1677)
16761676167616761677167716771677167816781678167816781678167816781679167916801680-

Ester de Keijser
Maria Oosterhout
Anna van der Plasse
Janneken Moens
Lijsabeth Joossen
Helena Horthemels
Anna van Barlaar
juffrouw Nolet
Susanna Banckhouwers
Maria Boedink
Joanna de Kruijff
Jaquemijntje van den Berge
Anna Kerkhove
Grietje Cornelis
Catrijna Veltmuijs
Tanneken Adriaans
Jaquemijntje de Fout
Joanna Huijsman
Magdalena de Smit
Janneken Egberts
Bastiaantje Pieters
Pieternelle Cousins
Agata Agijn
Magdalena de Smit
Judith Tilleroij
Marta Trensouw
Susanna de Keijser
Maria Brest
Adriaantje Carels
Maatje Willems
Elijsabeth Provo
Catelijntje Kien
Dina de Schieter
Susanna de Rink
Antonetta Cosijns
Teuntje van der Valk
Anna van den Berge
Lijsabeth Grijp
Ingelken Heskens
Barbara Lathouwers
Anna van Elen
Jaquemijntje Egberts
Anna van Schoten
Jacoba de Baart
Maria de Keijser
Susanna van Ixen
Pieternelle de Feijfer
Leuntje Eekelaars
Maria Nicasius
Catrijna Posseniers
Rachel Sellij
Anna de Bruijne
Judith Morel
Sara van der Zee
Maria Bariso
Anna de Konink

168016801681168116811681168116811682168316831683168316831683168316831683168316831686168616861686168616861686168616861688168816881688168816881688168816881688168816881691169116911691169116911691169116911691-(1694)
16961696169616961696-

Jorijntje Jacobs
Joanna Osiers
Joanna Laforce
Sara Provo
Joanna Stamperius
Maaijken Verbeke
Catrijna Core
Susanna van Woestijne
Cornelia Deume
Petronella Landmeters
Adriaantje Mols
Geertruijt Hingerkam
Anna Heijndrix
Elisabet Stamperius
Anna de Coene
Jacoba Penninx
Adriana de Mol
Janna Buceris
Elisabeth Maes
Maria Foudronnier
Catlijntje Crakeel
Pieternella Hendrix
Jacoba van Houte
Ester van der Bende
Elisabeth van Aartsen
Magdalena Gerritz
Grijtje Clais
Florentia Pedeceur
Aaltje van Ysendoorn
Maria van Hatten
Maria Moens
Matie Goons
Maria Evers
Susanna van Wijk
Anna Kruyse
Maria Kuipers
Judith Methayer
Cornelia Geloffzen
Johanna van Munster
Marie Priéz
Dina Dekkers
Martijntje Appaarts
Johanna Eliassen
Gaudina Jans
Sara Verdiest
Sara Haijers

16961696169616961698170017001700-(1704)
17001700170017001700170317031703-voor
1724 vertr.
1703-voor
1724
1703-voor
1724
1703-voor
1724 †
170317031703-voor
1724
1703-voor
1724
1703-1721?
1703170317031703-voor
1724
1706-voor
1724 †
1706-voor
1724 vertr.
17071707-voor
1724 †
1707-voor
1724
1707-voor
1724
17091709170917091710171017101711-voor
1724 †
1711171117121712-
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Catharina Ingelszen
Janna Uijtterschout
Susanne Telier
Adriana van der Linde
Neeltje Jans
Willemina Breekvelt
Susanna Corneliszen
Maria Delbare
Trijntje van Zweden
Maria Laforce
Maria Marinisse
Neeltje Jans
Elisabet Wijnands
Elisabet le Feijne
Adriana van der Hage
Pieternella de Gunter
Janna van Rooyen
Susanna Mariette de Chuij
Adriana Dekkers
Elisabet Jacobs
Geertruij Kamps
Anna Bruns
Adriana Timmermans
Catarina Kostens
Susanne Minet
Catharina de Swarte, wed.
Jan Paep
Helena Hoevenaar
Pieternella de Swijk
Elisabeth Noorthoek
Johanna de Fresne
Helena Felles
Geertruyt Geertsen
Martijntje Matthijssen
Jacoba van Brisigh
Anna van Loo
Jacoba Hermerijns
Jacoba Buijs
Janneke Nauke
Maria Willemsen
Lijdia Willems
Anna Ebens
Maria Nieuwenhuijse
Anthonia Anthonis
Esther van Sweemberge
Sophia Cosmans
Janna Marinissen
Sara van Gelder
Cornelia Westdijk

790

17121712-voor
1724
17121712-voor
1724
1713171317141714-voor
1724 †
1715-voor
1724 †
1715171517151718171817181718171817181718171817181719-voor
1724 †
1719171917191719-1725
172117211721-voor
1724
17211721-voor
1724
1721-voor
1724 †
172117211721172117211721-voor
1724
172117211721172117211721-voor
1724 †
1721172317231723-

DE SCHOLEN SYN PLANTHOVEN VAN DE GEMEENTE

Helena van Dort
Catharina Bodding van Laar,
wed. Boerhaave
Sara Rodeyn
Anthonia van der Sterve
Johanna Delseene
Sara Maria Looysen
Janna Schietekatte
Elisabeth Lambregtsen
Willemina Beekman
Cornelia Aalrichs
Elizabeth Steygers
Maria Wilhelmina de la
Plasse
N.N.
N.N., e.v. Mahieu
Anna Maria Boret
Anna Catharina Heine
Janna Mol
Francina Elizabet Wijgand
Janna Goossen
Anna Boudewijns
Susanna Houtyn
Sara Speelmans

1723(1729)
17351746174717481749(1754)
(1767)
-1773
-1773
-1775
-1783, verboden
(1783)-1784,
verboden
1783-1784
1785(1786)
breimatres
1796(18de eeuw)
(18de eeuw)
(18de eeuw)
(18de eeuw)

MIDDELBURG – Schoolvrouwen in de stadsambachten
Maria van Overbeek, wed.
(1798-1799)
Cornelis Aartsen
N.N. Brand
(1798)
Jacomina Freriks
(1799)
Elisabeth Souwels, e.v.
(1799)
Abraham Lepoeter
MIDDELBURG – Franse schoolmeesters en
kostschoolhouders
Fransois de Manui
(1592-1594)
Adam van der Mandere
1593-(1598)
Johan Coutereels
1595-1613
Jaques de la Motte
1604-1606
Daniel van Hoeke
1605-(1607)
Cornelis Florissen
1607
Philips des Prez
1607-1609
Henri Lancel
1611-1621
Jean Fonteneau
1619Johan Coutereels
1622-(1624)
Guillaume Rousseil
1631-(1636)
Henri Lancel
1635Pierre du Toit
1642Pierre Boudier Fontemelle
1646Gillis de Quen (Quesne)
1646David Haultin de jonge
1650Jean Juet
1663-(1664)
Michiel Francois
1675Isaac Chevallier
1675Pierre Jolij
1689-1712 †
Joachim van Wassen
1699-(1700)

Pierre Pas
Pierre Joly
Jaques(?) Regnault
Reynier Verloore
Isaacq Saignez
Leopold Hallo

1710-1712
1714-1728
17341739-(1744)
(1745-1747)
1746-1747

Johannes Luijdens

1751-1754

Joseph Bayart

1752-1759

Frederik Giond
Jacob Zoeter

17521758-(1797)

Willem Papegaay

-1768

Henri Rabinel

1763-1791

Jean de Ligny

(voor 1775)

Jaques Brustis
Adrianus Goverinus Verheft
Pierre Francois Perrenoud

1765-(1766)
1775-1777 †
1767-1799

Cornelis Priester

(1779)

Jean Daniel Carton
Samuel Jacob Coigné
Samuel Guillaume
Samuel Albert Rochat

(1779-1796)
1781-(1785)
-1783 †
(1784)

Henry Franc

(1778-1784)

Antoine Alexandre Chrystie

1792-1808

Anthonie Frederik Carton
David Borking Gz.

(1793-1812)
1799-1842

J.F. Jaquesmars

(1799)

MIDDELBURG – Franse schoolvrouwen en
kostschoolhoudsters
Elijsabeth de Lange
(1592-1595)
Louise de Savory
1648-(1651)
Anna Haleyn
1648-(1651)
Judith Colombel, wed.
1659-(1661)
Andries Minet
Madame Courbagh
1672Margriete Barthelemy
1703Margaretha de Fargues, e.v. 1751-1754
Joh. Luijdens
Maria Pillichet, e.v. Abraham 1755-1771
Halloy
Marie Madeleine Thomas,
1771-1788
e.v. Henry Franc
Anna Maria Gilly, wed.
1778-1781
Brugman

Marie Madelaine de Mede
Susanna Henriette de
Rochemont

ondermeester bij Isaacq
Saignez
kostschoolhouder
kostschoolhouder
kostschoolhouder
ondermeester bij Jacob
Zoeter
kostschoolhouder
ondermeester bij Jacob
Zoeter

kostschoolhouder
ondermeester bij Jacob
Zoeter

1789-1805
1789-1816

MIDDELBURG – Engelse schoolmeesters
John Nicholson
1766Willem Lodewijk Grant
1800-1821
MIDDELBURG – Privaatdocent Engels
John Mac Robie
1797-(1815)
MIDDELBURG – Joods schoolmeester
Eliazer Salomon
-(1812)
MIDDELBURG – Latijnse schoolmeesters
Jason van Langemeersche
(1574)-1580
Johannes Josiassen
-1652 verboden
Petrus Surendonck
1673-1674
MIDDELBURG – Docenten Latijn, Grieks enz.
Johannes, Petrus en/of
Henricus de Clerck

(eind 17de eeuw)

N.N. van den Bossche

(1703)

Johannes Nicolaas Treitel

(1716-1724)

MIDDELBURG – Docent rechten en logica
Lambertus Jonxis

1764-

MIDDELBURG – Docent wiskunde
Paul Joseph Convenent
-1794?
kostschoolhouder
kostschoolhouder
kostschoolhouder
kostschoolhouder
privaat-docent
Frans

MIDDELBURG – Latijnse school
Robertus Vlaminck
1574-1581
Johannes Crombecius
(1577)
Lowijs Willems
1577Henricus Bimannus
1582-1583 †
Jan Moerman
1583
Hubrecht van de Venne
Lucas Omaer Clayssone
Jacobus Gruterus
Leonardus Moyaert
Johannes Murdisson
Jacob van Miggrode
Jan de Snijder
Jason van Langemeersche
Justus Liraeus
Herman de Keijsere
Enoch Sterthemius
Pieter van den Berghe

1584-1585
1584 †
1585-1607 †
-1590
1592-1596
1595-1598
1595-vertr.
1597-1598 †
1598-1605
(1598)
1599-1600
1600-1603

Johannes Schotanus

1603-1621 †

Johannes Crellius
Philips Angel
Johannes Hizenbach,
predikant

1603-1604
1603-1626 †
1601-1615
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rector
ondermeester
ondermeester
rector
waarnemend
rector
rector
rector
rector
preceptor
preceptor
preceptor
schrijfmeester
preceptor
preceptor
schrijfmeester
preceptor
conrector en
schrijfmeester
preceptor,
conrector
preceptor
schrijfmeester
les in de
catechismus
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Justus Liraeus
Gillis Burs, predikant

1605-1613
1607-1634

Anthonius Walaeus,
predikant
Johannes Veldius
Lodewyck van der Eycken
Lucas Spiering (Spiringius)
Jacobus Hovius
Laurens Croone
Justus Liraeus
Francois Meyvaert
Enoch Sterthemius,
predikant
Johannes Paludanus
Johannes Claphecken

1607-1619
1608-1609
1609-1612
1610?-1611
1611-1613
1613-1617
1613-1630
1614-1620
1619-1626 †

Michiel de Carpentier
Willem Teellinck, predikant

1617-1619
1619-1629
ontsl.
1620-1630
1620-1621
1620-1624 †
1621-1622
1622-1622 †
1623-1627
ontsl.
1625-1640
1627-1629 †

Casparus Parduyn
Johannes Loosveldius
Gerson Panneel, predikant

1627-1633
1629-1639
1629-1636 †

Johannes Loosveldius
Assuerius Reckius
Jeremias Höltzlin
Albinus Villerius
Johannes Wilmerdonck
Isaac Gruterus

1629-1640
1631-1647 †
1631
1631
1631-1634
1633-1640

Johannes Wilmerdonck
Jacobus Miggrodius,
predikant
Adriaan Herebrordus
Abraham Urselingius
Lucas Coutereels
Andries van der Wiele
Isaac van Hoornbeeck,
predikant
Isaak Jansonius
Johannes Becius
Paulus Vezardus
Jacob Gruterus
Daniel Meyer
Isaac Hoornbeeck
Guillielmus Apollonius,
predikant
Henricus de Klerck
David Molenijser
Johannes d’Angru

1634-1667
1636-1645 †

David Somer
Carel de Maets
Laurens Croone
Johannes Montanus
Andries Mahieu
Gerardus Tonsorius

792

1640-1641
1641-1650
1640-1641
1643-1647
1645-1648
1646-1647
1647-1651
1647-1649
1648-1652 †
1649-1652
1650-1667
1648?-1657
1651-1689 †
1652-1666 †
1653-1679 †

conrector
rector
oeconomus
Grieks, Latijn
en catechismus
preceptor
preceptor
preceptor
preceptor
preceptor
rector
preceptor
les in de
catechismus
preceptor
preceptor
preceptor
preceptor
preceptor
preceptor
preceptor
preceptor
preceptor
les in de
catechismus
preceptor
preceptor
les in de
catechismus
preceptor
preceptor
preceptor
preceptor
preceptor
preceptor,
conrector
rector
les in de
catechismus
conrector
conrector
preceptor
preceptor
les in de
catechismus
preceptor
preceptor
preceptor
preceptor
preceptor
conrector
les in de
catechismus
preceptor
preceptor
preceptor
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Johannes de Mey, predikant 1659Adrianus van den Heuvel
Isaac Hoornbeeck
Adrianus van den Heuvel
Martinus Maertens
Martinus Maertens
Paulus Securius
Adrianus Bieman
Martinus Maertens
Paulus Hulsius
Jacobus Johannes Streinius
Pieter van Waarde
Petrus Surendonck
Paulus Securius
Johannes Casparus
Schröder
David Coutry
Johannes van der Hagen
Petrus Pettinius
Johannes Aalstius,
predikant
Adrianus Hanselaar
Petrus Immens, predikant
Georg Johan Lastdrager
Petrus Wesseling
Johannes de Vlieger
Friedrich Ludwig Abresch
Rutger Ouwens
Friedrich Ludwig Abresch
Johannes Christophorus
Struchtmeier
Otto Conradus Bröffel
Otto Conradus Bröffel
Karel Koenraad Reitz
Johannes Nicolaas Treitel
Wilhelm Otto Reitz
Johannes Gavel
Wilhelm Otto Reitz
Johannes Gavel
Walradus Prumers
Walradus Prumers
Daniel Arnoldus Jacobi
Jozias Moens
Daniel Knoop
Adriaan Kluit
Theodorus van Kooten
Daniel Knoop
Jan Diederik Weyerman
Willem Kist
Jan Diederik Weyerman
Gerhardus Wilhelmus Boot
Christiaan Engelcken
Casper Johann Wenckebach
Willem Jan Zillesen

1666-1667
1667-1682 †
1667-1681
1667-1681
1681-1683
1681-1696
1682-1683
1683 †
1683-1691
1683-1698
ontsl.
1689-1698 †
1691-1696 †
1696-1723
1698-1717
1699-1702
1702-1704
1704-1710
-1712?
1711-1718
-1720?
1718-1722
1717-1723
1722-1724
ontsl.
1723-1725
1723-1725
1725-1741
1725-1726
1725-1726
1726-1736
1726-1730
1730-1741 †
1736-1742
1741-1742 †
1742-1769
1742-1757 †
1742-1757
1757-1779
1757-1764
-1772
1764-1779
1769-1778
1778-1784
1779-1788 †
1779-1788
1784-1796
1788-1828
1788-1790
1791-1796
1796-1798
1799-1809

les in de
catechismus
preceptor
rector
conrector
preceptor
conrector
preceptor
preceptor
rector
rector
conrector
preceptor
rector
rector
conrector
preceptor
preceptor
conrector
les in de
catechismus
preceptor
les in de
catechismus
preceptor
conrector
preceptor
conrector
rector
rector
conrector
preceptor
conrector
preceptor
preceptor
conrector
preceptor
rector
conrector
preceptor
conrector
preceptor
schrijfmeester
preceptor
rector
rector
conrector
preceptor
rector
conrector
preceptor
preceptor
rector
rector

Antonius van Deinse

1796-1822

preceptor

MIDDELBURG – Uitbouw van de Latijnse school
Johannes Murdisson
1592/1595lector filosofie
1599
(ethica)
Jacobus Gruterus
1592/1595lector geschie1607 †
denis en welsprekendheid
Johannes Hizenbach
c.1595
docent theologie
Anthonius Walaeus
1607-1611
lector filosofie
MIDDELBURG – Collegium theologiae/Illustri Schola
Theologica, 1611-1620
Franciscus Gomarus
1611-1615
hoogleraar
theologie en
Hebreeuws
Francois Meyvaert
1611-1620
hoogleraar
filosofie
Anthonius Walaeus
1615-1619
hoogleraar
theologie

Johannes Bierman

1710-1721 †

Arnoud Helvetius

1716-1741

Petrus Wesseling

1720-1723

Albertus Voget

1721-1727

Gerardus van Hemert

1725-1749

Samuel Koenraad de Bruine 1729-1739
Friedrich Ludwig Abresch

1731-1741

Wilhelm Otto Reitz
Jacobus Willemsen

1736-1766
1740-1780 †

Isaak Schorer

1741-1750 †

Meinard van Visvliet

1741-1750

Meinard van Visvliet

1750-1769 †

Paulus de Wind

1750-1771

Hubertus Swanenburg

1764-1767

Karel Koenraad Reitz

1766-1768

Adriaan Kluit

1769-1776

MIDDELBURG – Illustre school, 1676-1678
Johannes de Mey
1672-1676
lector filosofie
Johannes de Mey
1676-1678 † hoogleraar
theologie en
filosofie
Wilhelmus Momma
1676-1677
hoogleraar
theologie

Walradus Prumers

1769-1786 †

Gerardus de Wind

1772-1779

Hermanus Johannes Krom

1774-1804 †

MIDDELBURG – Collegium chirurgicum, opgericht 1668
Cornelis van de Voorde
1658-1678
lector
anatomie en
chirurgie
Philippus Maximiliaan
1693-1702
lector
Helvetius
anatomie en
chirurgie

Adriaan Kluit

1776-1778

Gerardus de Wind

1778-1800 †

MIDDELBURG – Illustre school, (1706)1709-1814
Petrus Pettinius
1706-1710
lector letteren
en geschiedenis
Johannes Aalstius
1707-1709
privaat-docent
theologie en
filosofie
Johannes Aalstius
1709-1712 † hoogleraar
wijsbegeerte

Jona Willem te Water

1779-1785

Andreas Andriessen

1776-1800 †

MIDDELBURG – Illustre school, 1650-1666
Nicolaas Blancardus
1650-1659
hoogleraar
geschiedenis
en politices
George Cragius
1650-1651
hoogleraar
rechten
Alexander Morus
1648/1650hoogleraar
1652
theologie
Claude le Gros de St. Hilaire 1650-1651
hoogleraar
filosofie
Guillielmus Apollonius
1651-1657 † hoogleraar
theologie
Johannes Wilmerdonck
1651-1666
hoogleraar
filosofie
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hoogleraar
theologie
lector chirurgie
en anatomie
lector letteren
en geschiedenis
hoogleraar
theologie
hoogleraar
filosofie
hoogleraar
theologie
lector geschiedenis en welsprekendheid
lector rechten
hoogleraar
theologie
hoogleraar
kerkgeschiedenis
lector anatomie
hoogleraar
geneeskunde
lector anatomie, chirurgie
en verloskunde
honorair hoogleraar filosofie
of kerkgeschiedenis
waarnemend
lector rechten
lector welsprekendheid en
Grieks
lector geschiedenis
lector anatomie en chirurgie
hoogleraar
kerkgeschiedenis
hoogleraar
welsprekendheid en Grieks
hoogleraar
geneeskunde,
anato-mie,
chirurgie en
verloskunde
hoogleraar
filosofie en
vaderlandse
geschiedenis
hoogleraar
Oosterse talen
vanaf 1787
tevens theologie
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Johan Pieter Fokker

1782-1786

Herman Roijaards

1785

Johan Pieter Fokker
Hermanus Johannes Krom

1786-1796
1787-1804 †

Willem Kist

1787-1788

Willem Kist

1788-1796

Christophorus Henricus
Didericus Ballot

1788-1797 †

Paulus de Wind jr.

1792-1797 †

Adriaan van Solingen

1792-1800

Johan Diederik Weyerman
Adriaan van Solingen

1796-1814
1800-1807

Boudewijn Dobbelaer de
Wind

1800-1814

Willem Jan Zillesen

1802-1809

lector wis-,
natuur- en
sterrenkunde
hoogleraar
theologie
lector filosofie
hoogleraar
theologie
lector geschiedenis
hoogleraar
geschiedenis
en welsprekendheid
hoogleraar
filosofie en
proefondervindelijke natuurkunde
lector anatomie en chirurgie
lector verloskunde
lector letteren
hoogleraar
verloskunde
lector anatomie en chirurgie
hoogleraar
welsprekendheid en Grieks

MIDDELBURG – Tekenacademie, opgericht 1778 –
Lesgevende meesters
Daniël de Keyzer
1778-1806
tekenkunde
Jacobus Perkois
1778-1804
tekenkunde
Coenradt Kaijser
1778-1786
bouwkunde
Thomas Gaal
1778-1817
tekenkunde
Johannes Ooremans
1778-1785
tekenkunde
Abraham Meertens jr.
1778-1823
tekenkunde
Pieter Dam
1778-1796
tekenkunde
Willem Schout
1778-1795
bouwkunde
Cornelis Taselaar
1779-1799
bouwkunde
Johannes Camhout
1783-1797 † tekenkunde
Johan Werner Gericke
1785-1801 † tekenkunde
Willem van Beaumont
1799-1836
bouwkunde
NIEUWLAND (Middelburgsepolder) EN SINT JOOSLAND Schoolmeesters
Francois Stafmaecker
1650-1679 †
Pieter Moens
1679-1683 †
Christoffel de Geijter
1683-1690
Isaac Allaart
1690-1706 †
Jan Pauwelsen
-1707
ondermeester
Jan Pauwelsen
1707-1733 †
Johannes Wagon
1733-1743
Cornelis Pijl
1744-1770
Izaac Clarisse
(1764)-1765 ondermeester
Hendrik Memeling
1770-1771
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Marinus Hoek
Samuel Jacob Coigné

1771-1776
1776-1781

Jan Krijger Czn.
Floris de Radder
Dingenis Lievense Snoodijk
Tobias Meijaardt
Tobias Meijaardt

1781-1782
1782-1787
1788-1797 †
-1798
1798-1805

tevens Frans
kostschoolhouder
waarnemend

ondermeester

OOSTKAPELLE - Schoolmeesters
Jan Pantin
1580-1582
Francois de Brune
1582-1587
Jan de Bare
1587-1593
Herman de Keijsere
1593-1596
Jacques Herbault
1597-1598
Lieven van Hecke
1598-1601
Jan de Snijder
1601-1608
Gijsbreght de Dobbelaere
1608-1620
Steven van Loo
1620-1622
Jan Soots
1623-1633
Gideon Heylinck
1634-1635
Jacob van Meeris
1636-1639
Abraham Uijtterschout jr.
1639-1674 †
Gilles Leijnsen
1675-1709
Hendrik Leuniszn. Jacobsen 1710-1740 †
Pieter Leenknegt
1741-1760 †
Abraham de Steur
1760-1813 †
OOST-SOUBURG - Schoolmeesters
Floris Jansen Beerman
1579-1591
Adriaen Blommaerdt
1592-1626
Thomas Louwijck
1626-1633 †
Adrianus de Buck
1634-1650
Caspar van Sta(e)
1650-1656
Cornelis Stevensen Diepool 1656-1658
Hendrik Bovij
1658-1660
Jacob Craeije
1660-1662
Leunis Leunissen Truije
1662-1690
Christoffel de Geijter
1690-1709
Wilhelmus de Geijter
1709-1722
Minardus Jacob
1723-1726
Abraham Clarisse
1727-1763 †
Albertus Weijgers
1763-1764
ontsl.
Cornelis Pleyte Floriszn.
1764-1796
Cornelis Pleyte Corneliszn.
1794-1796
Cornelis Pleyte Corneliszn.
1796-1858
Pieter Budin
(1799)
OUD-VLISSINGEN – Schoolmeesters
Wouter Verhulst
1737-1743
Jan van Kerkendorp
1761-(1778)
Willem Arents
-1789

ondermeester
ondermeester

OUD-VLISSINGEN – Schoolvrouw
Susanna Ulle, wed. M.
1796-(1797)
Pietersen
RITTHEM - Schoolmeesters
Lauwereis van Vlaenderen
Jan Janssen
Zacharias Moijaert
Isaac van Hulle
Johannis Leunissen Truije
Adriaen Anthonissen
Jan Jansen Vos
Jan Verleij
Cornelis Bosselaar
Cornelis van Belois
Pieter Verburg

1586-1601 †
1601-1623 †
1623-1624
1624-1658 †
1658-1669
1669-1677
1677-1692 †
1692-1737 †
1737-1770 †
1770-1786
1786-1824

SEROOSKERKE (Walcheren) - Schoolmeesters
Anthonis Michiels
1580-1582 †
Jan van der Rijst
1583-1586
Ghysbrecht Brandt
1586-1596 †
Lauwereijs de Maeght
1596-1603
Bernaerdt Haultein
1603-1611 †
Daniel Wijlock
1611-1619
afgezet
Abraham van Hulle
1619-1628 †
Francooijs Blondel
1628-1629
David Haultin
1629-1634
Laurens Pietersz.
1634-1635
Moses Marinusz. de Raet
1635-1638
Jasper de Raet
1638-1640
Claeijs Douillie
1641-1666 †
Andries Leunissen
1667-1679 †
Jacob Leunissen
1679-1713 †
Jacobus Slabber
1713-1719
Davidt Cornelissen
1719-1755 †
Jacobus Minderhoud
1756-1770 †
Joos Bostelaar
1771-1780 †
Adriaan de Wagemaker
1780-1786 †
Izaäk de Pagter
1786
ondermeester
Francois Villée
1786-1830
SEROOSKERKE - Schoolvrouw
Susanna de Feijter, wed. Jac.
van Hekken

(1798)

SINT LAURENS - Schoolmeesters
Willem Rijckaert
1595-1605
Jan Heijlinck
1605-1606
Pieter Maleth
1606-1608
Heyndrick Standaert
1608-1631 †
Jan Aelbrechtsen
1632-1640
Pieter Moreel
1641-1642
Johannes van de Caserije
1643
Jacob de Beer
1644-1646
Abraham van Merris
1646-1665 †

Willem Koff
Jacob van den Abeele
Gillis Adriaensen
Deurwaarder
Adriaan de Vin
Gillis Hoevenagel
Krijn van den Broeke
Jan de Croo

1665-1673
1673-1675
1675-1691 †
1692-1743 †
1744-1749
1749-1801 †
1801-1837

VEERE – Schoolmeesters
Nicolaes Arondeaulx
Marinis Jacus
Jan Bake
Jan Mamaertsz.
Jan Wilge
Lauwereys Uutendale
Jan Verpoorte
Jan Heyndrycx
Arnout van Cattendijck
Jacob Haacx
Jacob Beck
Job van Iperen Both
Isack Serwouters
Isaac Hildernisse
Aarnout van Esse
Isaac Hildernisse

1578-1593 †
voor 1595
(1586-1588)
1595(1599-1615)
1598-1607
1609161016171623
1645-1648
(1664)-1667
16791685-1695
16891695-1714

Abraham van Eepen
Abraham Jacobse
Cornelis de Jong

169917141714-1735 †

Bartholomeus van Tienen
Hubertus Adriaan Minne
Adriaan van Moerkerken

17141725-1732
1735-1741

Johannes Wagon

1743-1749 †

Jacobus Kimmel
Pieter van der Jagt
Pieter van der Jagt

1745-1757
(1749)-1750
1750-1779

Robbert de Bruijn
Thomas Spence

Pieter Polderman
Marinus Hoek
Jan de Maagd
Johannis de Wilde

1752-1755
-1753
verboden
1754-1755
1755-1761
1759-1760
verboden
1764-(1765)
(1764)
1768-1777
1779-1782 †

Gabriel Leerze

1782

Adriaan Sanders

1782-1807

Andries Jongepier
Andries Jongepier
Jacobus Johannes Kleine
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ondermeester
ondermeester

stadsschoolmeester

stadsschoolmeester

stadsschoolmeester
stadsschoolmeester
substituut
stadsschoolmeester

substituut

stadsschoolmeester
substituut in
de stadsschool
stadsschoolmeester
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VEERE – Schoolmeesters en schoolvrouwen in het
Weeshuis
Cornelis Erasmus
1623-1627
tevens
kleermaker
Andries Louwerssen
(1641-1658) tevens
kleermaker
Aeltken Huijbrechts
1642-1645? schoolvrouw
Maeycken Jacobs
1649-1650
schoolvrouw
Sanderijnne
1651schoolvrouw
Pieter Coppens
(1660)-1663 †
Gerrit Arents en Martyntje
1663-1669 † tevens
Davidts
kleermaker
Jacobus Lacodreije en Anna 1669-1675
v.d. Ryetem
Jacob van den Abeele en
1675-1676
Maria de Mont
Isack Serwouters en Elisabet 1676-1679
Keysers
Marij Stoops
1676ondermatres
Laurens Andriesse van
1679-1685
tevens
Straalsont
kleermaker
Aaltje Clocke
1679schoolvrouw
Maatje Pieters
-1685
schoolvrouw
Barend Jacobsz. en Elisabet 1685-1686
Willems
Laurens Andriesse van
1686-1687
waarnemend
Straalsont
ontsl.
Huijbrecht van der Zee
1687-1693 † tevens
kleermaker
Willemyna Hector, wed.
(1689)-1694 schoolvrouw
Adriaan Braams
Jacob Aertze
1694-1698
tevens
ontsl.
kleermaker
Abraham Dieusaert
1698-(1704)
Arnold de Wolf
(c.1710?)
Cornelis de Jong
(1712)-1713
Jannetje Sluijs
-1713
schoolvrouw
Jacob van Keulen en
1713-1716
echtgenote
Jacob Limburger en
1716-1757
echtgenote
Bernardus Valkenburg
1757-1762
Jacobus Dronkers
1762-1765
ontsl.
Eelco Buma
1765-1772
Francois de Visscher
1772-1782 †
Jacobus van der Leije
1782-1787
tevens
binnenvader
Mattheus Leendertsen
1787-1800 †
VEERE – Schoolvrouwen
Janneken Marinis Jacusdr.
Rachel
Maria van Hoeke
Anna Nullens
Catelijntken Arnouts
Catalintie Antheunis,wed.
Jan Dingemansen
Janneken Leveringe, wed.
Johannis Eversen
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N.N., wed. Anthonis
Cornelisz. Huyssen
Margarieta Pancras
Christijntje Maartens, wed.
Joh. van Roijen
Maijken Thomas
N.N., e.v. Gerbrant Borst
Maria Fonteijne, wed.
Cornelis Krook
Francina Meijer, e.v. Karel
van de Vijver
Pieternelletje van Schutterik
Francijntje Brandt
Laurina Brandt wed.
Jakobus Veau
Katarina Schovel, wed.
Remortse
Josyna Leenders
Kornelia Schaveel
Jannetje Outermans, e.v.
Quinten Bouxen
Elizabet Wijns
Janna van Poelje
Johanna Elizabeth Jenning,
wed. Leendert Kosten
Adriana van den Bemden
Janna Holgers
Pieternella Minderhoudt
Elisabeth de Nood, wed. Jan
Klop van Edikhuise
Maria Horskamp
Margaretha Christiaanse
Catharina Markee
Margrieta Elisabeth Creteer
Maria Matthijsse, wed.
Adriaan Feele
Pieternella de Klerk, e.v.
Marinus van Poelje

168116911703(1713)
17131716(1753-1795)
(1753)(1753)-1754
(1753-1761)
1754-(1760)
1756-(1760)
1760-1770
17631764-1774
(1768)
1768-(1779)
1770-1777
1770
1771-1786 †
1778-(1791)
1787-1789 ontsl.
17881790-(1792)
(1793)17951796

VEERE – Franse schoolmeesters
Jan Joven
1586-(1588)
Jacques du Four
1592-1607
Cornelis van Santen
1607-1610
Andries Crasco
Karel de Keyser
Arnout van Cattendijck
Johannes Angel

1610-1612
1612-(1626)
-1617
1623-1651 †

Paulus Abeel
Adriaen Jacobsen

1651-1654 †
-1654

Adriaen Braems

1655-1667 †

Johannes Abrahamsen
Neeff
Pierre Flechon

1667-1694
1682-

tevens
Nederduits
schoolmeester
idem
idem
ondermeester
tevens
Nederduits
schoolmeester
idem
ondermeester
bij Paulus
Abeel
tevens
Nederduits
schoolmeester
idem

Michel du Plessij
Pierre le Gaij
Joachim van Wassen
Joachim van Wassen
Stephanus le Seure
Jacob van Overzee
Pierre Jeronic de Cosby
Daniel du Sautoij
Jean Theodore Bruijer
Jean Jeremie Dandiran
André Sogné
Michel Flamet
Matthieu Brodier
Melchior Steury

Wigman Gerrit van Ree

1686-(1687)
1693-1698
-1698
ondermeester
16981700-1704
1707-1724? †
1724-1725
1727-1735
1735-1737
1738-1745
1745-1747
1755-1757
1762-1766
1767-1796
tevens
ontsl.
Nederduits
schoolmeester
1777-1779
1797-1809

VEERE – Franse schoolvrouwen
Paesschynken Jansen van
1593?-(1595)
der Eycken
juffrouw Marschal
1710Elisabeth Bernard
(1751)-1754
Helena Augusta Loo
1790-1794
VEERE – Latijnse school (tenzij anders vermeld rectoren)
Eustasius Jacobi
1584 †
Jan de Wallois
1584-1598
Anthonie Biese
1602-1607 †
Jacob van Miggrode
1607
waarnemend
Abraham van der Meer
1607-1610
Jacob Beeckman
1616-1620
Justinus van Assche
1620-1621
waarnemend
Christaen van Hulle
1635Mathias Ewaldi
1645-1650
Florentius Steradius
1650-1651
Johannes Jones
1653-1659
Henricus Spechmannus
1654-1655
conrector
Johannes Silvius
1659-1669
N.N. Silvius
1661-1662
conrector
Salomon Paludanus
1669-1671
Cornelis van Swanenburgh 1674-1675
Johannes de Bisschop
1676-1681
Josephus de la Court
1682-1686
Johannes de Bisschop
1696-1705
Petrus Franciscus de Smith 1720-1722
VEERE – (Privaat-)docent Latijn en Grieks
Jacob Renier
1801-1803
VLISSINGEN – Schoolmeesters
Jacob Massureel
(1573)
Jacques Matheeusz.
(1577-1578)
Aelbrecht Pieterss
(1581)
Mattheus Boudeloot
1584-1588
Jeronimus van de Putte
(1586-1589)

Loys
Joos van Luchene
Floris de Vleyshouwer
Joos de Rycke
Antuenis Weres
Lieven van Elstraten
Jaecques Vercammen
Pieter van den Berghe
Jan Jansen
Roelof Dirricksen
Paulus van der Dussen
Pauwels
Hendrick van Dille
Jan Christiaensen
Cornelis van Santen
Abraham Vercammen
Jacob van der Beke
Adam de Smit
Josias de Pijl
Hendrick van Dille
Jan Cornelissen
Jaques Govaerts
Jan Christiaensen
Boudewijn van der Beke
Johannes van Coornhuijse
Johannes Engelaer
Adam Smit
Philips Roelants
Johannes Engelaer
Adriaan Hees
Roelant van Limburch
Jacob Mathijssen
Abraham Braems
Daniel van Houcke
Roeland Ruijtinck
Pieter Boone
Job Lievens
David Segersen Moijaert
Henrik Langenhove
Cornelis Quintins
Jan Simoensen
Johannes Abrahamsen
Neeff
Hendrik Bovij
Jan Leeuwe
Cornelis Dirksen
Hendrick van Dijcke
Dirck Tops
Jan Everaerts
Isaac Bokhoorn
Gilles Brant
Johannes Diepool
Pieter Bovij
Pieter Verschuuren
George Schollange
Cornelis Theunissen

(1586)
1587-1588?
1588
(1589)
(1589)
(1589-1590)
1590-1599
(1593)-1600
-1598
16021605-1609
(1606-1612)
-1608
(1610-1614)
161016101613-1615
1614-1621 †
1615-1625 †
1616(1617)
(1621)
1621-1624
1626-1630
1627-(1632)
1629-1630
(1630-1646)
16301636-(1638)
1639(1644)
(1640-1642)
(1649)
-1649
165216541657-(1674)
-1658
(1658)
(1658-1684)
(1658)
1658-1662
1660-1665
16691669-1690
-1670
-1670
(1675)
(1675)
16791680-1689 †
-1682
1682-1690
16831684-
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Francois de Smidt
Adriaen Schoute
Samuel Morjou
Gilles Gillessen de Voet
Anthoni Abaar
Pieter de Sorge
Witte Breijman
Pieter Ridderhuis
Cornelis Verbrugge
Pieter Antheunisse
Jeremias Slabber
Mattheus de Loor
Jan Pieterse Minderhout
Pieter Cornelisse Bosselaer
Andries Andriessen
Johannis de Groot
Pieter Pietersz. Cok

-1687 ?
16931694-(1713)
16951697-1713
17021703-1709
1713-(1724)
1734-1758
-1736
1736-1740
17401743(1757)-1762
-1755
1757-1758
-1758

Pieter Pietersz. Cok
Adriaan Laurense
Pieter Rooze
Pieter Roelsen
Christiaan Kelle
Willem van der Nood
Arend Ruigentuin
Jakob van Winkel
Jakobus de Strooper
Adam Landsheer
Willem Perduin
Huibregt de Wagemaker
Marinus Braams
Jacobus van der Leije

17581758-(1799)
17601762-1783
1764-(1768)
-1765
17681768-1780
1770-1786
1771-1774
1780-1782
1782-1787
1783-(1786)
1788-1791 †

Claas Tielrooij
Casper Rahm

1788-(1799)
1788-(1799)

Jacobus du Bois
Pieter (Corstiaan)
Bestebroer
Jacob Daansen
Leendert ’t Gilde
Jean Jacques Bourdeau

1789-1797 †
1791-1792

ondermeester
bij C. Verbrugge

ondermeester

tevens in de
stuurmanskunst
aanvankelijk
alleen in het
Hoogduits

1794-1798
1799-1800 †
1801-1818

VLISSINGEN – Schoolmeesters, later binnenvaders
tevens schoolmeesters in het Weeshuis
Jan Cornelissen
1584-1585
Jacob Remeeus van der
1585-1595
Schuere
ontsl.
Jan Cornelissen
(1589)
ondermeester
Jan Cornelissen
1595-1596
Raphael Canisius
1596-1601
Job Lenards
1601-1603
Hans Uijttens
1603-1604
Franchois van Gheelberghe 1604-1605
Steven Speleers
1605-1615
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Pieter de Meijer
Nicolaas Wouters
Pieter Coppens
Mattheus de Vos
Pieter Clincke
Jan Simonsen
Cornelis Stevensen Diepool
Hendrik Bovij
Cornelis Maas
Jacob Aertze
Jaspar Sijdrechts
Pieter Verschuur
Cornelis Dirksen
Anthony de Bruyne
Anthony de Bruyne
Johannes Doensen
Denijs Pieterzen
Cornelis Verbrugge
Pieter Antheunissen
Wouter Verhulst
Pieter Booms
Andries Andriessen
Marijnus Leunissen
Cornelis Roselet
Lieven Jeliers
Jan van Wijn
Jakobus de Strooper

1616-1621
1621-1630 †
1631-1644
1644-(1653)
1654-1658 †
voor 1658
1658-1665 †
1665-1672
1672-1681
1681-1682
-1689
1690
1690-1704 †
1689-1704
1704-1715 †
1715-1736 †
(1717)
1731-1734?
1736-1755 †
-1737
17441755-1780
1763(1772-1786)
1780-1785
1785-1786
1786-1795

ondermeester

ondermeester
schoolmeester
ondermeester

ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester

ondermeester

VLISSINGEN – Schoolmeesters in de Armenschool
Anthoni Abaar
1713-1739 †
Jeremias Slabber
1740-1771 †
Christiaan Kelle
1771-1789 †
Willem Arents
1789-1814 †
VLISSINGEN – Schoolvrouwen
Elizabeth Stevens
1586-1587
Grietken Diericks
(1586-1589)
Tanneken Diericks
(1587)
Susanna Eems
1597Lucretia van der Eijcken
1611Susanneken le Duc
-1638?
Elisabeth Kuijpers
(c.1750?)
Anna Catharina ter Burg
1750-(1761)
Elisabeth Meeuwsen
(c. 1757).
Sara van den Abeele
1760-(1797)
Anna Slabbers
c.1772(1797)
Catharina de Nagel
1779-1783
Catharina Guuselaar, wed.
1779Nic. Hollering
Anna Pedie, e.v. Willem
1781Leenhart
Maria van Kouwenberg,
1781-(1797)
wed. Jan van Rosendaal
Francina Verschoor,wed.
1782-(1814)
Adriaan Arinksen
Maria van Leeuwen
1782-

Jannetje Hoff, e.v. Bouman
Johanna Christiaanse, wed.
Corn. van Galen
Susanna van Zanten, e.v.
Jan Buijs
Elizabeth van de Watere,
wed. Pieter Verschuure
Sebina Blouw, wed. Isaac
de Stege
Cornelia Wanjon
Maria Horskamp
Petronella Elizabeth
Metman
Wilhelmina Jacoba Valk, e.v.
Daniel Brouwenaar
Leijntje Leunisse, wed. Jan
Boom
Maria van Rosmalen, wed.
Jan de Vos
Johanna Sureij, wed. Job
Broodman
Susanna van Bos, wed.
Pieter Hutsentsend
Antoinetta van Tongeren,
e.v. Jan de Lange
Paulina Fernandi, e.v. Jan
Avedank
Maria Elizabeth Brakman,
wed. Cornelis van Breen
Johanna Francina de Vin,
wed. Jacobus van der Leije
Adriana Solomi
Elizabeth Loppe, e.v. Van de
Woestijne
Ida Louisa Klomp
Susanna Villee, wed. M.
Pietersen
Sophia Gijbels, e.v. Cornelis
Hambeek
Petronella van de Velde,
wed. Zink
Maria van Breen
Leintje van Kauwerlag
Elisabeth Kops
Cornelia Rekker, e.v.
Gansinga
Johanna Christina Zwikkels,
e.v. Dirk Rekkers
Susanna Catharina Teunis,
e.v. Emerman
Catharina Ryke
Laurina Westerbeek, wed.
Joh. de Smit
Magdalena Karreman, e.v.
Adr. den Baas
Anna Klem, e.v. Arij van
Drielen
Barbara de Lange, e.v. Louis
van Eck

1783-(1797)
178317841786178717881789-(1797)
1789-

Pieter de Bout
Cornelis Verbrugge

17131758-

Andries Andriessen
Cornelis Pietersen Blok
Jan Schouten
Cornelis de Haaze

1758-(1799)
176417921797-(1799)

VLISSINGEN – Franse schoolmeesters en
kostschoolhouders
Fransois de Manui
(1589)
Jean Adam
1594-1607 †
Francois Plucho
1607-1613
Philips dez Prez
1609-1611
Abraham van der Beke
(1610)-1614
Cornelis van Santen
1610-(1630)
David Roelands
1611-1620
Philips Roelands
1613-1618

1789-(1797)
17891790-(1797)
17901790-(1797)
1791-(1797)
17921792-(1797)
17921794-(1797)
1794-1800
1796-(1797)
1796-(1797)
1796-(1797)
1796-(1797)
(1797)
(1797)
(1797)
1797-1799

1614-1618
1618-1636
1621-1625
1628-(1631)
1636-1645
1651(1662)

Pierre du Fresne
Arny Conrad
Cornelis Regius
Francois Casper Colsonius
Charles du Four
Auguste Paulier
Jean du Puij
Pierre Pas
Jaques Philippe du Cloux
Pierre Joly
Johannes Luijdens
Jaques Antoine Bourdon
Jaques Baptiste Payoud

-1662
16721680-1681
1682-1683
tevens Italiaans
168516981690-1711 †
1712-1723? †
1724-1728 †
1728-1754 †
1754-1761 †
1762-1768
1768-1779
vanaf 1779
Frans huisonderwijzer
1780-1783 †
1784-1792
ontsl.
1793-1797 †
1795-(1797) ondermeester
1798-1808
(1798)voor de kinderen van de
armen van de
Waalse gemeente

Guillaume Cavailhés
Pierre Antoine Geoffry

17981800-

Pierre Busigny
David le Clerc
Nicolas Jaques Bourdon
David le Clerc

1800-1834
1801-1803
1801-

avondschool

ondermeester
bij David
Roelands

Charles de Tourlon
Philips Roelants
Hector Baudaer
Jan Coutereels
David Haultin
Isaac Peron
Daniël Fentrel

17971797-

tevens cijferen,
boekhouden
en wiskunde

tevens Engels
en Hoogduits

VLISSINGEN – Onderwijzers in de stuurmanskunst
Gerrit Dirks
1669Gerrit van der Tollen
(1701-1705)
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VLISSINGEN – Franse schoolvrouwen en
kostschoolhoudsters
Helena van der Eycken
(1586-1589)
Maria Lucks
1672Anne Gaton weduwe
1723-1732 †
Charles du Crocq
Jan Charles en Maria Anna
1732du Crocq
Margaretha de Fargues,
1761-1766 †
wed. J. Luijdens
Susanna Elisabeth de
1766Farques
Judique le Compte
1779-(1780)
weduwe J.B.L. Lusson
Maria Johanna Fruit van
1786-(1797)
Hartog, wed. Wouter
Woutersen
Hendrina van Herkhuyzen, 1798-(1799)
wed. Pierre Busigny
Marie Louise Bourdon, e.v.
1797-(1799)
J.J. Blekman
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(c.1595)
1636-1646
1636-1638
1638-(1639)
1642-1643
1643(1645)
1646-1670 †
1647-1654
1654-1656 †
1654-1656
1656-1663 †
1658
1658-1659
1659-1673

rector

1673-1708
-1685
1708-1728
1712-(1728)
1728-1743 †
1744-1753 †

rector
conrector
rector
conrector
rector
rector

1750-1773

conrector

1754-1784

rector

1784

Roelof Gabriel Bennet
Johannes Baptista
Feuilleteau de Bruyn
Hendrik van Royen

1775-1776
1777-1780

waarnemend
rector
conrector
conrector

1784-1795

rector

VLISSINGEN – Lectoren
David Henry Gallandat

VLISSINGEN – Engelse schoolvrouw
Elizabet Francois wed. John 1774Collier

Nicolaus Olivarius
Abraham Beeckman
Joannes Willaerts
Guillaume Rousseil
Andreas van der Wiele
Joost van Laren
Florentius Conradus
Johannes Schild
Andreas van der Wiele
Andries Strangerus
Petrus Reinerus
Andreas de Man
Johannes van Ceulen
Louis Bogaert
Laurens Geleynsen

1670-1673 †

VLISSINGEN – Leraren Latijn en Grieks
Johannes Stephanus
1795-1797
Diephuizen
Eelco Tinga
1797-1799
Gerardus van Kooten
1799-1801
Johannes Stephanus
1801Diephuizen

VLISSINGEN – Engelse schoolmeesters
George Allan
1761-(1786)
William Parker
1778Thomas Danton
1786-1788
James Briggs
1788.
Isaac Vernet
1794Francis Ludlow
1794-(1799)

VLISSINGEN – Latijnse school
Joris de Raedt
1572-1578
Johannes Porquin
(1577)
Eustachius Jacobi
1583-1584
Gillis Burs
1585-1589
Jacob Cornet
(1591)-1595
Janus Belosius
1589-1593
Tobias Schemering
1594-1636

Johann Franziskus
Gymmenich
Laurens Geleynsen
Michiel de Man
Mattheus Gargon
Simon van der Pijl
Johannes Hubertus Jungius
Johannes Jacobus
Wagenaar
Johannes Jacobus
Wagenaar junior
Didericus van
Cruysselbergen
Jan Willem Mostman

Didericus van
Cruysselbergen
Hendrik van Royen
rector
ondermeester
rector
rector
ondermeester
rector
ondermeester,
later rector
preceptor
rector
conrector
conrector
conrector
preceptor
conrector
rector
conrector
conrector
preceptor
conrector
preceptor
preceptor
preceptor,
vanaf 1663
conrector
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1761-1782 †
1774-1784
1791-1795

VROUWENPOLDER - Schoolmeesters
Jan de Bare
1597-1619 †
Gilles Herrij
1619-1625 †
Pieter Coppens
1625-1630
Paulus Stafmaker
1631-1640
Arent Pietersz. Rubbens
1641-1673 †
Francois Rubbens
1673-1680 †
Johannes Salomonsen
1680-1711
Jasper Pierheine
1711-1713
Geeraard van Houte
1713-1728 †
Pieter Leenknegt
1728-1741
Cornelis Moens
1741-1753 †
Cornelis Corneliszn.Priester 1754-1757 †
Pieter Roelsen
1758-1761
Isaak Jansen de Steur
1762-1767
Willem van der Nood
1767-1778
Adriaan Sanders
1778-1781
Jan Krijger Czn.
1782-1811
WEST-SOUBURG - Schoolmeesters
Remeeus Michielsen Bauw 1595-1598
Pieter de Meijer
1598-1611

anatomie,
chirurgie en
verloskunde
geschiedenis
en Grieks
geschiedenis
en Grieks

Abraham van der Beke
Francois Plucho
Abraham de Meijer
Pieter Moreel
Gillis Sohier
Gillis van (der) Beke
Johannes Heijlinck
Pieter Wijnandt
Hendrik Cornelissen
Gillis Vertregt
Willem Pijpe
Jacobus Jacobszn.
Zuurkappij
Abraham Jacobse
Zuurkappij
Izaäk de Pagter
Izaäk de Pagter

1611-1613
1613-1622 †
1623-1652 †
1652-1656 †
1656 †
1656-1663 †
1663-1667 †
1667-1674
1675-1698 †
1699-1728 †
1729-1746 †
1747-1784 †

WESTKAPELLE – Schoolvrouwen

WESTKAPELLE - Schoolmeesters
Cornelis Mattheeusz.
1582-1586
Jan de la Gay
1587-1588
Jacques Adriaens Buuck
1589-1602
Engelbert Fierens
1602-1609
Jan W. Looijngens
1609-1619
Reynier Bogaert
1619-1620
Adam Pauwelszn.
1620-1637
Lantsheere
Jan Florisone (de oude)
1636
Abraham Brijde
1637-1638
Paulus Abeel
1638-1642
Pieter Moreel
1642-1652
Jan Florissone de jonge
1652-1665
Willem Koff
-1665
Samuel Morjouw
1665-1687 †
Gillis Leijnsen
(1675)
Jan Laurensen Allaart
1687-1693
Nicolaes van Damme
1693-1727 †
Heyndrick Janse Marandes 1709-(1732)
Pieter van Schaik
1728-1764 †
Willem Rogierse
(1743)
Toutenhooft
Krijn van den Broeke
-1747
Cornelis Meijers
(1749)
Jan Mattheussen Verstelle
-1753
Pieter Roelse
-1758
Karel van Helput
1761-1763
Leunis Huijgens
-1765
Abraham Krijger
1765-1787
Jan Jansen Zijta
1770-(1774)
Adriaan Sanders
(1776)
Jan Krijger
(1778)
Gabriël Laarse
(1782)
Huibregt de Wagemaker
1787-1818 †
Pieter Francke
(1793)

(1708-1732)

Sara Pieterse Lous, wed.
Marinus Kaland

1790-

ZANDDIJK - Schoolmeesters
Jan Verpoorte
1609-1610
Franchoys Boudewijnsz. de 1610-1611
Meester
Diercik Cornelissen
1614Frans Jansen Wouw
(1753)-

1784-1786 †
1786-1787
1787-1827

Maria Morjou

ondermeester

ZOUTELANDE - Schoolmeesters
Jan de Kriekele
1578-1579
Aernout de Paerck
1579-1591 †
Jan van der Rijst
1591-(1592)
Jooris Claeijssen
1593-1599
Abraham Roelants
1599-1601
Hendrick Duerhoff
1602-1603 †
Mels Philipsen Deijster
1603-1644
Jan Sijmonsen
1644-1660 †
Laurens Gillissen Allaart
1660-1694 †
Laurens Laurense Allaart
1694-1730 †
Jan Adriaanszn. Roose
1730-1735
Jan de Man
1735-1748 †
Francooijs Riekwel
1748-1775 †
Pieter Riekwel
1775
Joost Bestebroer
1776-1791
Kornelis Minderhoud
-1780
Hendrik Platschorre
1791-1805 †
Leendert Mus
(1799)

ondermeester
assistent

ondermeester
ondermeester

ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
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SCHOUWEN-DUIVELAND
BROUWERSHAVEN - Schoolmeesters
Jacob Imanse Veger
1580-(1601)
Daniel Pauwels van
1604-1622
Maldegem
Daniel van Maldegem junior 1616-1617
Ephraim van Maldegem

1617-1622

Gerbrant Fannius
Huybert Pronier
Jean Fervaque
Pieter van der Eycken
Nicolaes Zachariasse
Adrianus de Buck
Lenert Luijcasse

1622-1630
1630-1632
ontsl.
1633-1637
1637-1650 †
1651
1651-1663 †
1657-

Johannes Doornick
Johannes Doornick
Francois Pael
Gijsbrecht van Bemmel
Johannes Steyger
Cornelis Donckers
Jan Verstappen
Adriaen Verhoeff
Cornelis Pijl
Cornelis Bakker
Leendert van de Sande
Barend Hokke
Cornelis Bestebroer
Cornelis van Belois
Pieter Bestebroer
Cornelis Morée

-1662
1663-1665 †
1665-1670 †
1670-1680 †
1680-1684
1684-1700 †
1700-1720
1720-1743 †
1743-1744
1744-1752
(1749)
1752
1752-1782 †
(1769)-1770
1782
1782-1829 †

BROUWERSHAVEN – Schoolvrouwen
Elisabeth Adriaensdr.
1600Rubbens
Magdalena Simons
-1621 †
Stijnken Maertens, daarna
haar man
Rase Leenaertssen
Anneken Gerrits
Stoffelijne Dane
P. de Vries

1621-1651

ondermeester,
1584-(1591)
ondermeester
bij zijn vader
ondermeester
bij zijn vader

waarnemend
kleine
schoolhouder
ondermeester

waarnemend
ondermeester
waarnemend
ondermeester
waarnemend

voor meisjes
kleine schoolhoudster
kleine schoolhoud(st)er

(1652)
1666,
verboden
(1797)

BROUWERSHAVEN – Franse schoolmeester
Daniel van Maldegem junior 1626-1627
BROUWERSHAVEN – Franse schoolvrouw
Margarieta Luijdens
1748/1751
onzeker
BROUWERSHAVEN – Latijnse school
Coenraedt de Voghel
1584-1586
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Andries van Doorne
Christoffel Hagenboucher
Balthasar van Doorne
Jan van Hoffkercken ook
aangeduid als Joannes
Adriani Vasterhaegen

1586-1588
1588-1603 †
1601-1603
1616-1619

BROUWERSHAVEN – Instituut voor de Latijnse taal enz.
Adriaan Uijttenhooven
1798-(1813)
BRUINISSE - Schoolmeesters
Joost van Lerberghe
1582-1615
Zacharias Paion
1597-1599
Pieter Maartense (de Luyck) 1615-1619
Jan Marijnisse (Backer)
1619-1666 †
Cornelis Heindrijcksen van
1666-1674 †
Sprundel
Heijndrick van Sprundel
1674-1692
Charles du Bois
1692-1707
Jacobus Bliek
1707-1725
Joost de Waal
1726-1748
Jan Zoeter
1749-1762
Marinus Braams
1763-1781 ontsl.
Jacob Clauset
1781-1796 ontsl.
Andries de Graaff
1796-1818
BURGH - Schoolmeesters
Adriaen Willemse
Scheermaecker
Cornelis Cornelissen van
der Mart
Jacob Pieter Wittens
Jacob Pieter Wittens
Jaecques Datis
Pauwels Florissen Waeys
Lenaert Stoffelsen
Lodewijck Schimer
Daniel Schijmer
Willem Brouwer
Andries Jeras
Jacob Omerse Kieboom
Jacob Sandijk
Gosuinus Diepenhorst
Petrus Nijtthus
Jan Quintus
Leendert Kluijtman
Cornelis Manus

1588-1597 †
1597-1611
1610
verboden
1611
weggelopen
1611-1614
1614-1626
1626-1628
1628-1661
1661-1700 †
1701-1723 †
1723-1753
1753-1763
1763-1777
1778-1779
1779-1783
1783-1788
ontsl.
1790-1799
1799-1807

DREISCHOR - Schoolmeesters
Jan Baroen
1579-1581
Adriaan Jansse Houck
1582-1583
Aert Jorissen
1583-1586
Leonardt Warijn
1586-1597

ondermeester
ondermeester

Paulus van Brussel
Leonardt Warijn
Paulus van Brussel
Jaques Hendricxsen
Jacob de Punder
Zacharias Wulgaert
Jan de Vlieghere
Pieter Fervaque
Nicolaes Zachariasse
Samuel Matthijsen
Schiettekatte
Johan Ter Spil
Paulus Aalbersberg
Hendrik IJzerman
Thomas Schoorel
Hendrik Schorel
Johannis Visser
Cornelis van Wouwe

1597-1600
1600-1611 †
1612
1612-1613
1613-1617
1617-1620
1620-1644
1645-1651
1652-1690 †
1690-1723 †
1725-1749 †
1749-1753
1754-1757
1757-1779 ontsl.
(1758)
1779-1797 †
1797-1802

ELKERZEE - Schoolmeesters
Jan Oude Jans
1587-1589
Claes Jacobs Brants
1589-1592
Cornelis Cornelissen van
1592-1595
Roomen
Maerten Janssen Safere
1595-1613 †
Cornelis Jacobssen van
1614-1656
Moerkercken
Job Jacobse van Groenevelt 1656-1657 †
Rens Cornelissen
1657-1666?
Jan Hannau
1668-1669
Jooris Lantsheere
1670-1679 †
Adam Joorisse Lantsheere
1679-1692 †
Pieter Jacobse Lansheere
1692-1732 †
Adam Lantsheer
1733-1767 †
Pieter Lantsheer
1768-1774 †
Andries Handpote
1774-1829
ELLEMEET (Oudendijk) - Schoolmeesters
Joris Landstheere
1652?-1654
Boudewijn Dircxzen
1654-1687 †
Pieter Boudewijnse
1688-1708 †
Cornelis Pieterse van Keulen 1708-1736 †
Cornelis Dalebout
1736-1759 †
Pieter Lantsheer
1759-1768
Huijbregt van den Bout
1768-1781
Frans Pietersen van der
1782-1796 ontsl.
Weel
Cornelis van Wouwe
1796-1797
Reinhart Werner
1798-1801 †
Adriaan Rooze
1801-1844
HAAMSTEDE - Schoolmeesters
Frans Andriesze
1573-1580
Hans van der Poorten
1580
Leonaert Jobsen
1581-1582
Aert Jorisse
1582-1583
Leonaert Jobsen
1583-1592

Adriaen Hendricxsen van
der Brugghe
Floris Pauwelssen Waeijs
Pauwels Florissen Waeys
Philips Jansen
Lieven (Oolens) Cijsmus
Meerte Marinusse Bal
Maerten Cornelisse Bal
David Hermanse
Jacobus van Hekke
Nicolaes Brant
Adam Lantsheere
Laurens Drijver
Willem Buijtendijk
Marinus van Zuijen
Jan Dingemanse Zorge
Isaac Clarisse
Johannes Jansen
Willem van Gelder
Willem van Gelder

1592-1594
1594-1622
1611-1612
1623-1625
1625-1648 †
1648-1672 †
1672-1682
(1682-1683)
1683-1688
1688-1691
1692-1712 †
1712-1734 †
1734-1742
1742-1743
1743-1765
1765-1768 †
1768-1783 †
-1783
1783-1817
ontsl.

ondermeester

avondschool

waarnemend

ondermeester

KERKWERVE - Schoolmeesters
Willem Maes
-1601
Abraham Boot
1601-1640
Cornelis Reynsse
1641?-1656
Cornelis Heijndricksen van
1656-1666
Sprundel
Rogier Andriessen de Lijdt
1666-1672
Johannes van Hommel
1672-1674
Maerten Siervelt
1674-1677
Jacobus Schem
1678-1680
Adriaen Verseput
1681-1724
Cornelis Verseput
1724-1741 †
Jan Dingemanse Zorge
1742-1743
Cornelis de Bruijne
1744-1771 †
Cornelis Hokke
1772-1773
Frans Schoonderwalt
1773-1774
Jacob van den Berg
1774-1775
Abraham Jacobse
1776-1782
Zuurkappij
Dirk Aenmeij
1782-1785
Leendert van Schraven
1785-1793 †
Andries van Akeloo
1794-1797
Johannes Werner
1798-1823 †
NIEUWERKERK (Duiveland) - Schoolmeesters
Anthuenis Willemsz. van
1580-1586
den Bosch
Jan Slabbaert
1586-1600 †
Caerel de Maets
1601-1606
Pieter Rubbens
1606-1610 †
Samuel de Raet
1610-1622 †
Dominicus Rochussen
1622-1641
(Apostel)
ontsl.
Matthijs Goossens de Pauw 1641-1668 †
Joos Pauw
1668-1670
Salomon Pael
1670-1673
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Jacobus Pauw
Maximiliaen van den Doele
Willem van Fraassen
Jacob Gaveel
Martinus Hokke
Jan Brouwer
Leendert Ariaanse de Jong
Pieter van Brecht
Hermanus Goedhart

1673-1717 †
1717-1752 †
1752-1767
1767-1768
1768-1769
1769-1775
1775
1775-1800 †
1800-1802

Daniel Buijze
Petrus Nijtthus
Ambrosius Knoote
waarnemend
waarnemend

NIEUWERKERKE (Schouwen) - Schoolmeesters
N.N.
(1626-1627)
Korstiaen Adriaensen
1627-1628
Cornelis Reynsse
1628-1636?
Adriaen Claessen van
1649-1655 †
Kapelle
Cornelis Heijndricksen van
1655-1656
Sprundel
Cornelis Vischbeen
1657-1660
Adriaen de Swart
1661-1665 †
Marinus Hobius
1665-1676 †
Pieter Jacobsen Hollander
1677-1682 †
Pieter Willemse van ’t
1684-1718 †
Kasteel
Willem Schiettekatte
1718-1748 †
Stoffel Gertze Kloet
1748-1789 †
Renger Lokker
1790-1794 †
Cornelis van Wouwe
1795-1796
Cornelis Manus
1796-1799
Maarten Boot
1799-1805 †
NOORDGOUWE - Schoolmeesters
Adriaen Commers
1588-1589
Jan Oude Jans
1589-1602 †
Jan Claessen Brantse
1602-1605
Olivier Gillissen van
1605-1617
Gheesdaelle
Dominicus Rochussen
1617-1622
(Apostel)
Maerten Willecome
1622-1624 †
Joris Amoleus
1624-1629
Abraham Janssen van der
1629-1639
Meer
Dingneman Jansz. Hasardt 1639-1640
Adam Lantsheer
1640-1660 †
Vincent Vergult
1660-1662
Jacob Lantsheere
1662-1671 †
Rogier Andriesse de Lijdt
1672-1677 †
Cornelis Hutspot
1678-1679
Adam Lantsheere
1679-1692
Paulus D’ooge
1692-1732 †
Stoffel D’ooge
1732-1753
Adriaan de Oude
1754-1760 †
Andreas van Bodegom
1761-1771
Pieter de Graaff
1771-1775
Gosuinus Diepenhorst
1775-1778
Jan Quintus
1778-1783
Adriaan van den Doel
1783-1787
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1787-1790
1790-1791 †
1791-1812

NOORDWELLE - Schoolmeesters
Marinus Willemsen
1590-1621 †
Drubbele
Pieter Cornelissen Vriere
1621-1629
ontsl.
Leenaert Janssen Cleijlant
1630-1631 †
Leonard Jochumsse
1631-1640
Emelisse
Leenaert Reijnse (Nelevaer) 1641-1650 †
Johannes Canisius
1650-1653
Cornelis Danckerse (van
1654-1657
Horten)
Johannes Jansen de Keyser 1657-1681 †
Jacob van Hecke
1681-1683
Pieter van Noortende
1683-1702 †
Gerbrand Jacobsen Sandijk 1703-1733 †
Jacob Sandijk
1733-1752
Frans Bestebroer
1752-1757
Jacob Zoeter
1757-1758
Leendert Gunst
1758-1764
Frans Naas
1764-1765
Johannes Sloos
1765-1766
Jacob Gaveel
1766-1767
Hendrik Schorel
1767-1768
Jan Brouwer
1768-1769
Cornelis van Ree
1770-1774
Gosuinus Diepenhorst
1774-1775
Jan Scheurkogel
1776-1778
Iman Jansen Bakker
1779-1796
Cornelis Pieter Gunst
1794
Johannes Werner
1795-1795
Pieter Verseput
1795-1796
Leendert Hoogerland Cz.
(1796) 17971851
OOSTERLAND - Schoolmeesters
Jan Willemse van Delft
1580-1584
Jacobus Holleman
1584-1588
Dominique Goijvaerts
1588-1591
Jacobus Cornet
1591-1592
Daniel van Maldegem
1592-1604
Jacques Somerman
1604-1607
Cornelis Claessen Bastaert
1608-1615
Geeraerdt Bouman
1615-1617
Coenraet Jansen van Neer
1617-1619 †
Ieman Cornelissen ’t Hooft
1619-1642
Theodore del Tombe
1643-1670 †
Anthonij Bosschenblij
1670-1681
Johan Mallefoij
1681-1693 †
Jacobus Lantsheere
1694-1701 †
Johannes Niclaesse de Waal 1701-1708 †
Cornelis de Witte
(1708)-1711 †
Johannes Tuijneman
1711-1719 †

waarnemend

ondermeester
ondermeester
ondermeester

Adriaan Verstappen
Jasper van der Gouwe
Cornelis Blom
Dankert de Jager
Jacobus Appel
Jan Blom

OUWERKERK - Schoolmeesters
N.N.
-1584
afgezet
Lucas Ruebins
1584-1591
Joris de Costere
1591-1597
Crijn Gillisse
1597
Caerel de Maets
1597-1601
Abraham Geerard
1601-1605
Cuijlenborch
Jan Claessen Brantse
1605-1609
Samuel de Raet
1609-1610
Tobias Canisius
1610-1616
Daniel Canisius
1616-1653
Johannes Canisius
1653-1665
Johannes Casparis Pistorius 1665-1670
Jacob Fervaque
1670-1679
Jacobus van der Doele
1681-1707 †
Pieter Schem
1707-1748 †
Adrianus Visser
1747-1748
Adrianus Visser
1748-1795
Krijn van der Linde
-1774
Abraham Jacobse
(1775)
Zuurkappij
Jacobus Kooyman
-1777
Abraham van Belois
(1783)
Pieter Jacobse Kooyman
1790-1792
Leendert Hoogerland
(1794)-1796
Jacobus van Wouwe
1796-1805 †
RENESSE - Schoolmeesters
Floris de Vleyshouwer
Joris de Costere
Lucas Ruebins
Rochus Lambrechts
Anthonij Das
Hubrecht Thibault
Melchior van Rooden
Andries van Luchtenburgh
Cornelis Lourense
Jan Verbrugge
Gijsbrecht van Sprangh
Isebrant van Sprangh
Cornelis Verseput
Pieter Pompoene
Henricus Schaaleven
Willem Groenenboom
Iman Jansen Bakker
Jan Gast
Jan Gast

RENGERSKERKE - Schoolmeesters
Jan Adriaanse de Clerck
1636-1640
Pieter Pietersen Geurts van (1647)-1654
Grootenraet
Tonis Janse Boot
1654-1662
Boudewijn Woutersen
1663-1716 †
Gerrit Jobse Kloet
1716-1759 †
Pieter van de Hoek
1760-1773
Pieter Tjoeke
1773-1776 †
Frans Naas
1776-1782 ontsl.
Simon Laurense van
1782-1820
Doeselaar

1719-1731
1732-1756
1756-1764
1765-1778
1778-1794
1794-1811

1587-1588
1588-1591
1591-1603 †
1603-1627 †
1627-1645 †
1645-1656
1657-1661
1662-1666
1668-1684 †
1685-1692 †
1692-1707 †
1708-1709
1709-1718
1718-1742
ontsl.
1742-1752
1753-1795
(1778)-1779
-1796
1796-1833

SCHUDDEBEURS - Schoolvrouw
N.N.
(1650)

ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester

waarnemend

ondermeester
ondermeester

SEROOSKERKE (Schouwen) - Schoolmeesters
Jan Dominicus
1611-1612
Paulus Florissen Waeys
1612-1614
Jacob Pieter Wittens
1615
Willem Willemsen
1616
Jan Janssen Zuytlant
1617-1618
Jacob van der Cappelle
1618-1620
Lenaert Brants
1620-1624 †
Willem Pietersen van de
1625-1641
Winde
Lieven Joossen Harynck
1642-1667?
Isack Serwouters
1668-1676
Nicolaes de Monninck
1677-1689 †
Aernout Pietersen
1690-1723 †
Cornelis Pieterse van de
1723-1781
Hoeck
Jan Koomen
1782-1784
Andries de Graaff
1784-1791
Arij Buijs
1792-1793
Adriaan van Sluijs
1793-1794 †
Jacob Hendrik Lansel
1794-1807
SIRJANSLAND - Schoolmeesters
Pieter uut den Broucke
1608-1609 †
Heijndrick Jansen
1609-1616
Dingenus Aertsen
1616-1632
Lenert Adryaensz. Bastert
1633-1640
Jan Cornelis Prommel
1641-1653
Jacob Evertse Waligh
1654-1666 †
Johannes Jacobus van
1667-1675
Amerongen
Willem Lenson
1676-1709 †
Johannes Corn. Speelman
1710-1725
Gijsbert Leendertse Krijg
1725-1726
Joost Sneevliet
1726-1730
Johannes Padmos
1730-1751 †
Cornelis Jacobszn.
1751-1790
Vijverbergh
Frans Dooge
1790-1811
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ZIERIKZEE – Schoolmeesters
Andries Gustaphi Scokis
(1577)
Jan Pietersz.
(1579)
Coenraedt de Voghel
1583-1584
Ghysbrecht Haeck
1585Pieter uut den Broucke
(1585)-1586
Johan Sijsmijs
(1587)
Floris Pauwelsz. Waijs
-1593
Marinus Jansz. Wulgaert
(1597)-1632
Pauwels van Brussel
Jacob Somerman
Mattheus Wageschyer
Jacques Jansen
Heyndrick Adriaensz.
Pieter van Mouthaen
Joris Amoleus
Marinus Jansz. Wulgaert
Christiaan Poperinganus

1600-1601
1607-(1622)
1612-(1613)
(1613-1635)
-1627 †
16211629-1662
1632-1648 †
1633-1645 †

Matthijs Goossens de Pauw
Cornelis Abrahamse
Pieter Poperinganus

-1641
(1643)
1645-1679

Zacharias Wulgaert
Adriaen Boot
Rochus Dominicus Apostel
Samuel van den Eynde
Pieter Fervaque
Adriaan Pauwelsse Blomaert
Jan Dapper

1646-1650 †
1647-1665
1650-1654
16521652-1653
(1653-1656)
1655-1669

Pieter Watervliet
Johannes Casparis Pistorius
Gillis Dalant
David Bossenblij
Bernardus van Loeninga
Johannes van Roijen
Cornelis Walgrave

16571660-1662
16611662-1673 †
1664-1665
16691671-

Jacobus van Hekke
Johan Mallefoij
Jacob Fervaque

1672-1681
1674-1681
1679-1723 †

Adriaen de Decker
Iman Pieterse ‘t Hooft
Jacobus van Hecke
Johan van der Vos
Jacobus Pieterse Dringh
Marinis Bal
Cornelis van Westen
Jan Laurense Ouwenaer
Martin Del Fortrie

1681-(1692)
1682-(1689)
16881688(1689-1693)
168916911692-(1703)
(1695)-1702
†
1696(1702)
-1707 †

Abraham van der Smout
Andries van Hoesden
Remijnis Janssen van
Paassen
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Philips de Kanter

stadsschoolmeester

stadsschoolmeester

stadsschoolmeester

stadsschoolmeester

navigatie en
astronomie

stadsschoolmeester

DE SCHOLEN SYN PLANTHOVEN VAN DE GEMEENTE

Josias de Jager
Johannes van der Boot
Job Stellenaer
Adriaen Natte

1707-voor
1713 †
(1707)
1709-1735
17091709-1723 †

H. Visser

1711-

Johannes Maan

1711-(1723)

Pieter Isaakse
Matthijs Pauw
Jacob van Hoogerland
Hendrik Oldenburg
Leendert Hollekom

(1711)
1712-1737 †
1713-(1722)
1713-(1722)
1713-1729 †

Isaak van der Weel
Marinus de Jager
Gijsbrecht Leendertse
Krijgh
Johannes de Granje
Cornelis Pieterse
Johannes Drubbels

1715-(1729)
1715-1717
1716-1725

Johannes Hoogermole

1729-1750 †

Gillis Sneevlied
Bartoldus Renou

1734-(1739)
1738-1771 †

Joost van der Baan
Cornelis Bakker

1744-1757
1752-1790 †

David van Es

1753-1755

Pieter Speyer
David van Es
Cornelis Kluyt

1756-1759
1757-1765
1757-1762

Pieter Speyer

1760-1774

Marinus de Wild

(1762-1765)

Lieven Jeliers

1765-1770

1718-(1729)
(1719-1722)
1725-1773 †

tevens geometrie en stuurmanskunst
tevens stuurmans- en konstabelskunst
tevens boekhouden

stadsschoolmeester

stadsschool
meester,
tevens
geometrie,
stuurmans
kunst en boekhouden
stadsschoolmeester;
tevens stuurmanskunst
later tevens
Frans schoolmeester
stadsschoolmeester
ondermeester
bij Cornelis
Bakker
idem
tevens stuurmans-, landmeet- en konstapelskunst
tevens psalmzingen, landmeet- en stuurmanskunst en
boekhouden
ondermeester
bij Joh. Drubbels
ondermeester bij Pieter
Speyer

Lieven Jeliers

1770-1780

Isaak Hoek

1774-1775

Marinus Hoek

1775-1798

Kornelis van Zoom
Pieter Blom
Francois le Roi
Pieter Speyer

(1775)-1776
1779
1781-1800 †
1783-1786 †

Pieter Verburg

1784-1786

Cornelis Douw

1790-1791

Jan Waling

1790-

Hendrik Platschorre
Johannis Cornelis Alblas

-1791
1791-1793 †

Reinhart Werner
Adriaan Prins

1792-(1793)
1794-1809

Teunis van den Handel

1801-1845

ZIERIKZEE – Schoolvrouwen
Magdalena
(1576)
Janneken van de Velde
(1617-1627)
Cornelia van de Velde
(1629)
Anneken Jans
(1629)
1639-(1640)
Jorisken Dircx [Rollandt],
wed. Gillis Cornelisse
Dalandt
Martijntje Accordatie
(1651)
Adriaenken van der Noot
1656-(1659)
Adriaentje Pieters
(1684)
Esther Mispelblom, wed.
(1723)
Philips de Kanter
Margreta Luijdens, wed.
1737-1746?
Petrus Pettinius
Petronella van Oosterhout, (1754)
e.v. Machiel Wijnands
Maria van der Baan
-1773
Maria Hoose
(1798)
Catharina Janse
(1798)
Johanna Costerus
(1798)-1823
Catharina van der Schraag
(1798)
Maatje van Sappingen
(1798)
Catharina Sturm
(1798)
Martina Verseput
(1798)
Janna de Vos
(1798)

tevens psalmzingen
stadsschoolmeester
stadsschoolmeester
ondermeester
ondermeester
tevens psalmzingen, landmeet- en stuurmanskunst en
boekhouden
ondermeester bij Pieter
Speyer
stadsschoolmeester
ondermeester
bij Cornelis
Douw
ondermeester
stadsschoolmeester
ondermeester
stadsschoolmeester

ondermatres

ZIERIKZEE – Schoolmeester in navigatie en astronomie
Cornelis Walgrave
1671-

ZIERIKZEE – Binnenvaders tevens schoolmeesters
van het Weeshuis, in 1795 samengevoegd met het
Armkinderhuis.
Jan Fasquiers
(1578)
Simon Verbeeke
(1604)
Paulus Janse Backer
(1619)-1627
Paulus Wouterse
1628-1630
Orisant
-1630
alleen
schoolmeester
Adriaan Paulusse Backer
1630-1648
Ieman Cornelissen ’t Hooft
1648-1649
Iman Cornelisse Kers
1649-1653
Cornelis Jacobse Stoel
1653-1678 †
Catharina Claes
1678-1679
schoolvrouw
Thomas Maes
1679-1701
Johannes Jacobus van
1702 †
Amerongen
Simon de Poorter
1704-1707 †
Cornelis van der Klocke
1707-1722
Marinus Looper
1721-1727
Jan van den Berge
1727-1752
Jacobus van Aalburg
1752-1763 †
Jan Kaarel de Pooter
1763-1779 †
Francois de Ridder
1779-1785 †
Lauwrens Leeuwe
1785-1787
Cornelis Janse Waale
1787-1795
Eeuwoud Bodt
1795-1798 †
ZIERIKZEE – Binnenvaders tevens schoolmeesters van
het Armkinderhuis, in 1795 samengevoegd met het
Weeshuis.
Cornelis Danckerse (van
1673Horten)
Isaak van der Koecke
(1695)
Leendert van Sas
1698Martinus de Bruyne
-1727 †
Paulus Bosschenblij
-1731
Johannis Maan
-1747 †
Lieven de Veerman
1750-1768
Andries de Granje
1768-1774
Eeuwoud Bodt
(1795)-1798
ZIERIKZEE – Franse schoolmeesters
Christiaen Heyndricxsen
(1569)-1585
†
Adriaen (Gillisz.) Rubbens
1585-1589
Anthoine Lancel
1589-1604
Caerle van Wijnacker
(1589-1596)
Paulus van der Dussen
1604-1605
Hugo Lenaerts
1605-1609
Paulus van der Dussen
1609-1620
Jacob de Punder
-1613
Zacharias Wulgaert
1620-1627
Jan Waterloo
1621
Henri Lancel
1621-1634
Charles Tourlon
1635-1637
Jean Fervaque
1637-1671
Jacques Petit
1668-
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Jeremie Quien
Abraham Ragueneault
Cornelis Regius
Estienne Brousse
Jacob van Overzee
Hendrick van der Cuijl
Jacques de Farques
Johannes Luijdens
Bartoldus Renou

(1671)
1671-1681
1681-1693 †
1694-1704 †
16991705-1718 †
1718-1731 †
1731-1751
1744-(1768)

Etienne Dupuij
Daniel Henri Jenoteau
Jean Alexandre la Rue
Abraham Girod
Jacques Jenoteau
Pierre Agron
Antoine Nicolas Agron
Antoine Nicolas Agron
Jean de Ligny
David Borking Gz.

1752-1758
1758-1760 †
1760-1762
1762-1767
1767-1780
1780-1791 †
(1784)-1791
1791-1793
1793-1825
1793-1799

tevens
Nederduits
schoolmeester

ondermeester
ondermeester

ondermeester

ondermeester

ZIERIKZEE – Franse schoolvrouwen
Maria Celliers
1653-(1657)
Elizabeth de Gastines
1662-(1690)
Jeanne Houssart en haar
1711twee dochters
Jeanne le Soin
1743-’48, (1753)-‘59
Maria le Soin
-1757
Marianne en Elisabeth
1759-1777
Tiquet
Marguerithe Edet en Marie 1777-1780
du Bois
Marie du Bois
1780-1790
Francoise Albrecht
1791-1800
Marie Madeleine Agron
1800-1825
ZIERIKZEE – Latijnse school
Goossen
1569-1577?
Bartholomeus de Hoeck
1577-1580
Theodorus Kemp
1580-(1601)
Pieter Jacobszn. de Punder
Henricus Brandt
Arnoldus Gregorii
Reinier Telle
Georgius Hevenhusius
Nicolaas Ryckaert
Marinus
Reinier Telle
Abraham van der Meer
Jacob Beeckman
Andreas Mahieu
Tobias Praem
John Robbenson
Casparus Parduyn
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1590-1597 †
1596-1601
1597-1601
1601-(1602)
1601
1601-1604
(1604)
1604-1610
1610-1632 †
1611-1616
1616-1622
1622-1626
1628-(voor
1632)
1633-1638

rector
rector
rector, vanaf
1590 ondermeester
rector
superintendent
rector
conrector
conrector
rector
ondermeester
rector
rector
conrector
conrector
conrector
conrector
rector

DE SCHOLEN SYN PLANTHOVEN VAN DE GEMEENTE

Petrus Odons
Johannes Joachimus
Ludovicus
Johannes Jaochimus
Ludovicus
Anthonius Scheer
Vincentius Ketelaer
Spiljardus
Mauritius van Arenthorst
Adriaan Ketelaer
Johannes Schoonheijt
Petrus Pettinius
Johannes Ruyssing
Reinier van Heemskerk
Adam Camphuysen
Cornelis Camphuysen
Johannes Jac. Wagenaar
Gijsbertus van Middelhoven

1633-1636
1636-1638

conrector
conrector

1638-1664 †

rector

1653-1654?
1664-1679 †
1670-1671
1673-1710
1679-1681 †
1681-1710
1710-1737 †
1738-1739 †
1740-1767
1767-1773 †
1773
1773-1785 †
1785-1804

conrector
rector
conrector
conrector
rector
rector
rector
rector
rector
rector
waarnemend
rector
rector

ZIERIKZEE – Lectoren
Reinier van Heemskerk
Jacques Rocquette

1744-1767
1768-1769

Gijsbert de Witt
Johannes Jac. Wagenaar

1769-1773
1781-1785

letteren
anatomie,
chirurgie en
vroedkunde
idem
letteren

ZONNEMAIRE - Schoolmeesters
Marinus Jansse
1580-(1583)
Pieter uut den Broecke
1586-1595
afgezet
Christoffel Steijaert
1595-1610 †
Cornelis Thonissen
1611-1622 †
Ephraim Maldegem
1623
Cornelis Barentssen
1623-1630
Isaack Fierens
1631
Abraham van der Mee(u)s
1631-1632
Maerten Jansse Strooper
1632-1638 †
Jan Robbertsen
1639-1644
Joris Lantsheere
1645-1651
ontsl.
Herman Meijboom
1651-1663 †
Daniel Buret
1663-1666
Anthonij Bosschenblij
1666-1670
Joos Andries Fierense
1670-1685 †
Govert Fierse
1685-1728 †
Cornelis den Boer
1729-1736 †
Willem Viergever
1736-1761
Cornelis Blom
1755-1756
substituut
Barent Hokke
1756-1761
substituut
Barent Hokke
1761-1776 †
Cornelis Barentsen Hokke
(1771)-1772 ondermeester
Pieter Bon
1777-1788
Jan Quintus
1789-1823 †
SOMMELSDIJK - Schoolmeesters
Johan Oeden Passchiers
1579-1615
Aert van Meldert
1605-(1614)

Cornelis Claessen Bastaert
D. de Jonge
Daniel van Maldegem
Heyndrick Aartsche
Benjamin Robbert
Jaques Dalles
Jan Marinusz. van der Daff
Mattheus Bilderbeek
Johannes du Crocq
Jan de Graaff
Jan Soeter
Cornelis Bakker
Willem Buijtendijk
Arent de Graaff
Hendrik Izerman
Jan Troost

1615-1625
16201624-1625
16241625-1627
1627-1640
1640-1669 †
1670-1687 †
1688-1719 †
1720-1752 †
-1726
(1732)
-1734
1752-1775
1753-1754
(1765)

ondermeester

ondermeester
ondermeester
ondermeester

Pieter Aenmeij
Leendert Dupper
Willem Stuurman
Adriaan van den Doel
Johannes van Tol
Leendert Kluijtman
Johannes Werner
Gijsbert van der Ven

-1771
1776-1787
-1779
(1782)-1783
1788-1798
-1789
(1797)-1798
1799-(1816)

ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester

SOMMELSDIJK - Schoolvrouwen
Ningetje Kabos
-1752
Adriaantje Pieters Verdonck 1752Anna Kievit, wed. Leendert
(1799)
Schellevis

ondermeester
ondermeester

ZUID-BEVELAND
BAARLAND - Schoolmeesters
Caerle de Moor
1579-1580
Pieter Vollevens
1580
Jan de Rouck
1580-1584
Christiaen van den Eede
1586-1605
Jan Vergouwe
1605-1616 †
Charles Simons (Petitblé)
1617
Christiaen van den Eede en 1617-1618
Jan de Vrient
Dionisius Vercruijce
1618-1621
Charles Simons Petitblé
1621-1624
ontsl.
Hector Baudaer
1625-1638
Cornelis Marinussen
1638-1640
Pieter Wil(t)s
1640-1646 †
Adrijaen Commersen
1646
Andries de Beer (Beijer)
1646-1649 †
Abraham Cornelis de
1649-1653
Hollander
Joos Donderleijn
1654-1685
Blaes Janssen Westdorp
1685-1698
Frederik Carlier
1698-1709
Jacobus Vertregt
1709-1728 †
Floris Pleyte
-1729
Floris Pleyte
1729-1735
Engel Westveer
1735-1736
Geerard Schaal-even
1737-1771
Christoffel Schaaleven
1771-1772 †
Jan Hoevenagel
1772-1773
Cornelis Hokke
1773-1774
Krijn van der Linde
1774-1787 †
Jakob Dekker
1787-1788
Jan Traas
1788-1838
BAARSDORP - Schoolmeesters
Marinus Jobse
1706-1715
Schouwenaar

Jacob Pick
Adriaan Cusee
Pieter Christiaanse Hector
Tobias Pieterse Hector

1715-1720 †
1720-1723
1724-1733
1733-1746

waarnemend

BATH, FORT - Schoolmeesters
Pieter van Leerdam
1787-1798
Johannes van der Bel
1798-1816

ondermeester

BORSSELE - Schoolmeesters
Jacob Isaacksen
1618-1621
Abraham de Meijer
1621-1623
Pieter Willemsen
1623-1648
ontsl.
Abraham Cornelis de
1648-1649
Hollander
Pieter Willemsen
1649-1656
Carel van Nieuwenhuyse
1656-1681 †
Paas Janssen van Dalen
1681-1746 †
Foort Adriaansen de
1746-1776 †
Wagemaker
Adriaan de Wagemaker
-1771
Joris van Boven
1776-1787 †
Louis Klaassen
1787-1827

ondermeester

COUDORPE - Schoolmeester
Franchoys Braets
1582

ondermeester

DRIEWEGEN - Schoolmeesters
Maerten Marinissen Saman (1615)-1622
Zacharias Moyaert
1622-1623
Johannes van Coornhuijse
1623-1626 †
Cornelis Erasmus
1627-1647 †
Johannis Dignussen van
Dalen
Pieter de Keijser

1648-1670

tevens van
Coudorpe
idem

1670-1686 †
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Paes Janssen
Andries de Vriese
Adriaan van Dijk
Jan Centse Zeedijk
Adriaan Westplaate
Krijn van den Broecke
Adriaan Luijkenaar
Cornelis Meijers
Gerard Westplate
Gillis Timmerman
Willem Roose
Jan de Bruijne
Adriaan Hoebeke

1687-1712
1713-1720 †
1720-1729
1729-1734 †
1734-1747 †
1747-1749
1750
1750-1757
1757-1761
1761-1781
1781-1796
ontsl.
1796
1797-1806

ELLEWOUTSDIJK - Schoolmeesters
Geeraert Coene
1586-1589
Jooris Claessen
1589-1592
Jacob de Wevere
(1598-1608)
Cornelis Daniel Hartsen
1612-1617
Samuel Janssen van
1617-1620
Stichelen
Charles Tourlon
1620-1624
Salomon Janssen Storm
1624-1637
Cornelis Tavenier
1638-1646
Willem van den Eede
1646-1670
Johannis van Dalen
1670-1674 †
Heijndrick Willemsen
1674-1680/1681 †
Verbinnen
Geerart Lievensen
1681-1683 †
Schuitvlot
Jan Paessen
1683-1727
Jacob Gillisse Fraanje
1728-1766 †
Pieter Mallefas
1766-1795 †
Pieter Spruijt
1795-1826
GOES – Schoolmeesters
Guillaem Herincx
Marinus Cornelisz. Hoog(h)
kamer
Claeys Woutersz.
Guillaume Lammans
N.N. van Brugge
Jan van Nieuwenhuijse
Charles Tourlon

Johan Mispelblomme
Nicolaes Gabriëlsen
Joos van Nussele
Hendrick Mispelblom
Isaack Leys
Jacob Verstappen
Pieter van der Mussele
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-1593
1601-1624
(c.1610)
(c.1615)
1614(1619)c.1624 †
1624-1627

1627-1649 †
-1640
(c.1640)1643
(c.1642)
(1642)
(c.1643)1646
1649-1662
ontsl.

ondermeester
stadsschoolmeester
ondermeester

stadsschoolmeester,
tevens Frans
schoolmeester
idem

stadsschoolmeester
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Jacob Mispelblom
Jacob Bisschop
Jacobus van Laecke

(c.1650)
1659-(1669)
1662-1664 †

Joos van der Mussele
David van der Mussele
Jacob Craeije

(1662-1663)
1664-1667
1664-1689

Cornelis Vogelaar
Joos Minnaert
Pierre du Fresne

1666-1679
16691670-

Adriaen Antonisse Braber
Cornelis Noordijk
Johannes Robloo
Abraham Cuilenburg
Cornelis Vogelaar

stadsschoolmeester

stadsschoolmeester

tevens Frans
schoolmeester

1671167216731674-1677 †
1681-1683? † stadsschoolmeester
Jacob van Merris
1684-1727 † vanaf 1691
stadsschoolmeester
Abraham Looman
1686Jean Catteau
1688
illegaal
Jan de Swart
1690-1709 † stadsschoolmeester,
tevens Frans
schoolmeester
Jan Campus
1696Jacob Gerardse Minnaert
(1705)
Jacobus de Jager
1708-1714
Cornelis de Jager
1709-1739 † stadsschoolmeester; v.a.
1726 tevens
Frans schoolmeester
Jan Persant
1709-1740 †
Stephanus Poelman
1716-1727
Nicolaes Lonis
1722Gerrit Noom
1727-1732
stadsschoolmeester
Abraham Hollestelle
(1743-1744) ondermeester
Leendert van de Sande
-1750
ondermeester
Pieter du Flo
1732stadsschool1739(1749)
meester,
tevens Frans
schoolmeester
Isaac Crince
-1735
ondermeester
bij Pieter du Flo
Moise Martin de Campagnie -1737
idem
Jan Zuydweg
1737Pieter Aijtema
1737-1749 †
Jan Leviel
1739-1740
ondermeester
bij Pieter du Flo
Cornelis van der Weel
1744-1750
Wilhelmus van Uijen
1745-1756 † zingen
Abraham Hollestelle
-1748
Adriaan Luijkenaar
(1749)
ondermeester
bij Pieter du Flo
Cornelis van der Weel
1750-1763 † stadsschoolmeester
Laurens Boeren
1752-(1757)

Gerbrand Zandijk
Dankert de Jager
Cornelis Sanderse

1758-1763
1760-1764
-1763

Gerbrand Zandijk

1763-1790 †

Cornelis Sanderse
Adam Landsheer

1763
-1765

Adam Landsheer
Pieter Engelse
Gabriel Derto
Francois Kosten
Gerardus van Uije
Pieter Louwaard
Marinus de Jager

1765-(1768)
1771-1776 †
17721773-1783 †
177417751776-1778

Kornelis van Zoom

1778-1781

Cornelis Engelse

Kornelis van Zoom

1782-1786
ontsl.
1786-1796
ontsl.
1791-1827

Levinus Anthonie Alblas

1796-1820

Simon van Zoom

(1799)

Frans Schoonderwalt

ondermeester
bij zijn schoonva-der Cornelis
van der Weel
(eerste) stadsschoolmeester
ondermeester bij Gerbr.
Zandijk

psalmzingen
psalmzingen
psalmzingen
psalmzingen
tweede stadsschoolmeester
tweede stadsschoolmeester
tweede stadsschoolmeester,
tweede stadsschoolmeester
eerste stadsschoolmeester
tweede stadsschoolmeester
ondermeester
bij K. van Zoom

GOES – Binnenvaders tevens schoolmeesters in het Armen Weeshuis
Cornelis van der Weel
1743-1744
Laurens Boeren
1744-1752
Willem Stadueels
1753-1770
Matthijs Bondooi
1770-1777
Hendrik de Somer
1777-1780
Pieter Blom
1780-1781
Gillis Timmerman
1781-1783 †
Francois Villée
1783-1784
Kornelis de Korte
1784-1788
Jacob Kabos
1788-1792
Lauwrens Leeuwe
1792-1796
Jan Steutel
1796-(1817)
GOES – Schoolmeesters in het Weeshuis
Johannis de Wilde
1778-1779
Pieter Blom
1779-1781
Francois Villee
1783-1784
Kornelis de Korte
1786-1788

GOES – Schoolvrouwen
N.B. Tenzij anders vermeld betreft het onderwijs in spellen
en lezen of werden de vakken niet vermeld. De vermelde
vakken werden overgenomen uit de resoluties van de
magistraat en aangevuld uit de ingediende rekesten. De
vermelding in deze bronnen is niet consequent
Quirijnken Anthoni Caersdr.
Hester de Moor
Maeyken Adriaens
Maeyken Jaques
Neelken Heumans
Digna van Rieten
Jorijnken Jans
Trijnken Cornelis
Cornelia Vertrecht, wed.
Jacob van Laecke
Elsje Jans van der Munte
Maria (Pieters) Stantveld,
wed. Heijnric Diel
Maria de Bats, wed. Jacobus
Maertensz.
Tanneken Gortse

(1590)
(c.1620)
(c.1630)
(c.1635)
1660-(1669)
(1666)
(1666-1669)
(1666-1669)
(1670)

Digna Cleeuwerts, wed.
Hubrecht Marinus
Abigael Looman
Maria Booms, wed. Pieter
Wijma
Maetje Carels, wed. Matthijs
Benjaminse
Pieternella Jans, e.v. Cornelis
Duijnkerke
Maijcke Jans
Susanneken Mesoucks
Pietronelletje van
Nieuwenhuijse
Maria Isenbaard
Elisabet Walraeven
Jacobmijntgen van Stijen,
e.v. Francois Walraven
Clasina de Ly, wed. Thomas
Kaurik
Catharina Boskoop

1691-

Margarita Hoogersteijger,
wed. Nicolaas van de Leene
N.N., dochter van Abraham
Engels
Cornelia de Hamer
Janneken van Noorden,
wed. Dirk de Coo
Dina Camphuysen, e.v.
Johannes Verrunne
Jacoba Snelders, wed. Adr.
van ’t Rat
Quirina Huibregts, e.v. Jan
Stortewagen
Janneken van Strijen, wed.
Cornelis Verbrugge
Joanna de Jonge (Mesoek)
Maria Meijers, wed. Cornelis
Verijser

1706-

(1671-1672)
167916891690-

1693-(1730)
1693-1696 †

speldewerken
en breien
breien
lezen, naaien
en breien

16941696169716971699-

breien

170317031705-

breien
breien
breien, spellen
en lezen
breien, spellen
en lezen
breien, spellen
en lezen

17051705-

1707-

breien

170817081710-(1712)
1715-1729

lezen, spellen
en breien

1716-(1730)
17191722-1728
1724-(1730)
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en breien
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Maria Versole, wed. Josias
Vermaire
Susanna Versole

1724-(1730)

Barbel de Swaef
Maria Bus
Anna Margarita Haek
Janna Pieters, wed. Andries
van de Lede
Helena Verberkmoes, wed.
Jan de Swart
Maria Bernoelje, e.v.
Cornelis van Ots
Cornelia Melssen
Catalijntje Carels de Brant,
wed. Dignus Ribbe
Jacoba Munter

1726-(1728)
17271730.
1730-

Sara Kleijn
Elisabeth Leenderdse

17351736-

Elisabeth Matthijsse

1738-

Geertruyd Braams, e.v.
Bastiaan Keijmole
Francina Gruson, wed.
Jacobus Slabber
Jacoba Snelders

1738-1752 †

Maria van der Heyde

1740-

Martina van de Leene, e.v.
Jan van Rosendaal
Janneke Marinus, e.v.
Andries Koreman
Maria Parasijs, e.v. Pieter
Kouweliere
Cornelia de Vos, wed.
Hendrik van der Kiel
Jeliertje Bus, e.v. Jan
Minzeer
Jobje Verak, e.v. Jan Sonius

1740-

Joanna de Volder

1746-

Johanna Hendrina, Christina
Sabina en Anna Godina
Deijts
Crina Koorens, e.v. Gerard
Jason
Catharina Kets, wed. Jan
Blondeel
Maria de Soet

1748-

Susanna van Schuylen

1749-

Dina van Noord
Maria Catharina Prins, e.v.
Jac. Wouters
Joanna Keijmole

17491751-

Adriana Bil, e.v. Willeboord
Marinusse

1752-

812

1725-

lezen, spellen
en breien

173017301731-1732
17321734-1742

17381739-

1740-1742 †
1742174217421744-

spellen, lezen
en breien
spellen, lezen
en breien
spellen, lezen
en breien
spellen, lezen
en breien
spellen, lezen
en breien
spellen, lezen
en breien
spellen, lezen
en breien
spellen, lezen
en breien
spellen, lezen
en breien
spellen, lezen
en breien
spellen, lezen
en breien
spellen, lezen
en breien
spellen, lezen
en breien
handwerken

174917491749-

1752-

spellen, lezen
en breien
spellen, lezen
en breien
spellen, lezen
en breien
spellen, lezen
en breien
spellen, lezen
en breien
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Maria de Klerk, wed.
Leenderd du Mon
Johanna Boederij

1753-

Crina Koorens, e.v. Gerard
Jason
Crina Koorens, wed. Gerard
Jason
Elisabeth Ouwendijk, wed.
Anthonij Noordhoeve
Cornelia Paret, e.v. Jacobus
Proost
Catharina Proost, e.v. Pieter
Sonius
Johanna Schaalje
Jacomina de Mol, wed. Jan
Verstraate
Sibilla Bax, wed. Jan de
Vries, en Sara de Vries
Isabella Keesel

1753-

Johanna Domburg, wed.
Bartel Caasbeke
Anna Maria Kesselaar
Elisabeth Kuijpers, wed.
Cornelis de Klerk
Josina Jans, wed. Jan Baden
Christina Scholtens

1762-

Antonina Vervenne
Johanna de Jonge, e.v.
Robertus van Nol
Machelina Haak
Stoffelina en Elisabeth Mus

17671768-

Jacoba Hartog, wed.
Dammes Duindam
Janna van Beijselaar, e.v.
Adr. Blommert
Adriana Bil, e.v. Willeboord
Marinusse
Cornelia du Persij, wed.
Everwijn Anthonisse
Zuijsanna Anthonisse, wed.
J.A. Slink
Maria Proos
Tannetje van Zunder
Jannetje van Klinken
Margaretha Baaden, wed.
Zeger de Hond
Maria Zegers, ex e.v.
Jacobus Rijnders
Maria van Hoorn, e.v. Jan
Verheule
Sara Goossen
Maria Zegers, ex e.v.
Jacobus Rijnders
Pieternella de Kouter, wed.
Hendr. Zwieter
Antonetta van Huizen

1770-1774 †

Sara Dekker, e.v. Marinus
de Beste

1753-

17571758-

spellen, lezen
en breien
spellen, lezen
en breien
spellen, lezen
en breien
spellen, lezen
en breien

1760176017611761-1787 †
17611762-

1763176517661766-

1768-1788 †
1768-

breien en
naaien
spellen, lezen
en breien

lezen en breien
lezen en breien
spellen, lezen
en breien
lezen en breien
lezen en breien

lezen en
handwerken

1770-

lezen en breien

1771-

lezen en breien

1774-1783

spellen, lezen
en breien

17741775-(1803)
1777 †
17771779-1784 †
1780-1786
ontsl.
1785-(1803)
1785-(1793)
1787-(1803)
1787-(1803)
1789-1796
ontsl.
1794-

lezen en breien

Pieternella de Klerk, e.v. Mar.
van Poelje
Louwijsa Battij
Maria van Uije
Antonetta van Huizen

1796-(1799)

lezen en breien

(1797)
(1797)
1799-(1803)

naaien
naaien
spellen, lezen
en breien

GOES – Franse schoolmeesters
Anthonij van den Broucke
(1589-1590)
Thomas Betton
-1590 ?
Dominique Goijvaerts
-1594
David Roelants
(1596)-1611
Philips des Pres
1611-(1612)
Abraham van Overbeque
1622
Jonas du Ribreux
(c.1623)
Charles Tourlon
1624-1627
Johan Mispelblomme
Jacob de Fleron

1627-1649 †
1656-1659

Pierre du Fresne de oude
Pierre du Fresne de jonge

1662-1665 †
1666-1677

Abraham van Bemmel
Andries Minet

1673-(1676)
1677-1679

Cornelis Vogelaar
Abraham Charpentier
Anthoni Marechal
Cornelis de Jager
Pieter du Flo

1679-1687 †
1681-1683
1696(1726)-1739
†
1732-1739

Etienne Dupuij
Jaques Antoine Bourdon
Louis Bourdon
Jean Alexandre la Rue

1740-1752
1752-1762
1757-1758
1762-1779

Josephus Barthelmi Buisson 1767-1768
Josephus Barthelmi Buisson 1768Jacques Jenoteau
1780-1806
GOES – Franse schoolvrouwen
Anna Artus
1589-(1591)
Paesschynken Jansen van
-1592
der Eycken
Johanna Aerts
(1592)-1599
Helena van Alphen, e.v. van 1647
Simon Perier
Agniete Buenix
1681Catharina Galland, wed.
1719Jean de Romieu
Judith en Jeanne Louise
1732-1742
Maurice
Martha en Magdaleena
1743-(1745)
Pellet

ondermeester
tevens Nederduits stadsschoolmeester
idem
stadsschoolmeester
idem
idem; vanaf
1670 tevens
Nederduits
schoolmeester
stadsschoolmeester
idem

stadsschoolmeester
stadsschoolmeester
idem
idem
ondermeester
stadsschoolmeester
privaat-docent
Frans
stadsschoolmeester

Jeanne Louise Maurice, e.v.
J.B. Goujon
Marie Formeij, e.v. J.B.
Buisson
Jacomyna Susanna
Breekpot
Marguerithe Edet

1743-1767

Helena Augusta Loo
Jacomyna Susanna
Breekpot
Jacomyna Susanna
Breekpot

1788-1790
1795-

GOES – Latijnse school
N.N.
Gilles Zelnius
Pieter Carpentier
Jarich Claesz.
Petrus Bertius sr.
Petrus Bertius jr.
Daniel Lansbergius
Jacob Heindricxen Oijvaer
Hubrecht van de Venne
Franciscus Meyerus

176717731780-1783

kostschoolhoudster

1801-(1803)

1576-1578?
1578-1579
1581-1582
1582-1583
1583-1591
1583-1589
1589-1592
(1591)-1594

Charles Mahieu
Adrianus Arnoldi Hekusius
Samuel Nothaeus
Marcus Nothaeus
David Paludanus
N.N. Paludanus jr.
Johannes Ederwaert
Georgius Paludanus
Salomon Paludanus
Abraham Beeckman
Aegidius Adriani
Simon Perier

1592-1594?
1593/1594?1595
1595-1601
1607-1608
1608?-1628 †
1628-1633
1633-1646 †
1633-1634
1634-1640
1640-1646
1645
1646-1652
1646-1647 †
1647

Jacob Gruterus
Petrus van Leeuwen
Hendrik Wyfrynk
Salomon Paludanus

1647-1648
1648-1653
1648-1653
1653-1657

Zacharias Silvius
Petrus Surendonck
Petrus Surendonck
Jacobus Wallekam
Abraham Barkelius
Godefridus Deys
Johannes Nicolaij
Elias Surendonck
Jacobus Surendonck
Cornelis de Leeuw
Cornelis de Leeuw
Jacobus Surendonck
Robert Fysou

1653-1659
1655-1659
1659-1670
1660-1661
1661-1662
1662-1667
1667
1667-1668
1668-1669
1669
1669-1675
1670-1671
1671-1673
ontsl.
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rector
onderschoolmeester
rector
rector
rector
rector
rector
rector
rector
conrector
conrector
conrector
conrector
rector
conrector
preceptor/
schrijfmeester
conrector
preceptor
conrector
preceptor/conrector
rector
conrector
rector
conrector
conrector
conrector
preceptor
conrector
conrector
preceptor
conrector
rector
preceptor
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Cornelis Boddingius

1673-1698 †

Johannes Willaerts
Zacharias Boddingius

1675-1678 †
1679-1681
ontsl.
1681-1683
1683-1686 †
1686-1689
1689-1716 †
1716-1721
1723-1727

Johannes de Bisschop
Cornelius Swanenburgh
Thomas Hoogh
Sebastiaan van Arke
Adolphus Ketelaar
Johan Stanislaus de la
Mothe
Johannes Gebhard
Paldanus
Carolus Conradus Reitz
Joannes Hendrik Voyer
Carel Jan Kies de Vlieger
Joannes van der Dussen
Hendrik Jan Roosen
Jean Alexandre La Rue

preceptor/conrector
rector
rector
rector
rector
rector
rector
rector
rector

1729 †

rector

1730-1741
1741-1773
1773-1774
1774
1775-1776
1775-1779

rector
rector
rector
rector
rector
schrijven en
cijferen
rector
rector

Roelof Gabriël Bennet
Everhardus van Driel

1776-1781
1782-1788

GOES – Lectoren
Carolus Conradus Reitz

1739-1741

Adriaan Huisman

1769-1783 †

Hendrik Jan Roosen
Everhardus van Driel

1776
1783-1788

Jan Albert van
Nieuwenhuize

1791-1795

geschiedenis
en welsprekendheid
anatomie,
chirurgie en
verloskunde
rechten
geschiedenis
en welsprekendheid
verloskunde

’s-GRAVENPOLDER - Schoolmeesters
N.N.
(1582)-1583
Jan Heyndricxsen
1583-1615 †
Charles Simons Petitblé
1616-1617
Jan Soots
1617-1622
Zacharias de Raet
1623-1627
Jan van Nieuwenhuyse
1627-1653
Johan Dabbout
1655-1699 †
Cornelis Verbrugge
1700-1713 †
Hendrick van Uijen
1714-1740 †
Jan Pieterse Minderhoud
1740-1743
Guiliame Caljouw
1743-1744 †
Joachim Vermeijde
1744-1800 †
Pieter Elsman
1800-1813 †
’s-HEER ABTSKERKE - Schoolmeesters
Maerten de Vliegere
1586-1625 †
Jan de Vliegere
1626-1644 †
Heijndrick Cadam
1644-1647
Inghel Adrijaenssen van
1647-1650
Oosten

814
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Johannes de Sadelaer
Johannes de Sadelaer
Huijbregt Verschelling
Simon Heindricksen
Cornelis Marinisse Forse
Marinis Cornelisse Forse

1650-1677 †
1677-1713 †
1714-1722 †
1722-1731 †
1732-1759 †
1759-1805 †

’s-HEER ARENDSKERKE - Schoolmeesters
Jan d’Oosterlijnck
1582-1583
Jacobus Henricus Oijvaer
1583-1584
Jan Joossen
1584-1584
Raphael Canisius
1585-1592
Jacobus van Rentergem
1592-1593
Jan van der Stichele
1594-1608
Adriaen Willemsen du Rieu 1608-1641 †
Jacob Beck
1642-1645
Jacobus van Laecke
1645-1662
Jacob Craeije
1662-1664
Andries Helleweele
1664-1679
ontsl.
Johannis Helleweele
1679-1703 †
Jacobus Vertregt
1703-1709
Stephanus Poelman
1711-1716
Jan Hollestelle
1716-1720 †
Leendert van der Ploeg
1720-1731 †
Ariaan op ’t Hoff
1732-1744
Willem de Puijt
1744-1745
waarnemend
Aarnout Westveer
1745-1794
Cornelis Westveer
1794-1817 †
’s-HEER HENDRIKSKINDEREN (EN WISSEKERKE) Schoolmeesters
Dierck Cornelissen Wijten
1586-1589
Jan Willemssen
1589-1603
Abraham Vertregt
1605-1636 †
Pieter Mathijsen C(h)ien
1636-1647 †
Cornelis de Keijser
1647-1648
Joos Donderleijn
1648-1653
Gillis van der Beke
1653-1656
Andries Helleweele
1656-1664
Henderick Diell
1664-1679 †
Abraham van Rooden
1679-1710 †
Jacobus de Jager de jonge
1711-1737
ontslagen
Marinus Haaij
1737-1751
Jacob Omerse Kieboom
1751-1753
Johan de Klerk
1753
waarnemend
Marinus Braams
1753-1763
Johan de Klerk
1763
waarnemend
Cornelis Sanderse
1763-1766
Adriaan Blanker
1766-1781 †
Adriaan van Velsen
1781-1790
Adriaan Maartense
1790-1802
Vermerris
’s-HEERENHOEK - Schoolmeesters
Jacob Verstappen
1646-

Aernout Jansen van
Tuerenhout
Johannes Melsse(n)
Geerard Polij
Jacobus Slabber
Gideon Slabber
Isaak de Keijzer
Pieter Cok
Johannis Paassen
Marinis Matthijsse Poelman
Jacob Marinisse Tolleman
Josias Wagenaar

(1652)-1683
†
1683-1686 †
1686-1707 †
1707-1711
1709-1711
1711-1714 †
1714-1720
1721-1748 †
1748-1750
1751-1752
1752-1807

HEINKENSZAND - Schoolmeesters
Jan Jansz.
1579-1580
Louys de Martelaer
1580-1581
Jan Baroen
1581-1585
Jan Joossen
1585-1585
Dierick Wouters
1585-1603 †
Aernout Fruitier
1604-1605
Jan Danckaert
1605-1610?
Aernout Fruitier
1610-1614
Francooijs de Bocq
1615-1616
Willem Willemsz.
1617
Abraham van der Schagen
1618-1632 †
Jacob Gillissen Alewijn
1632-1642 †
Paulus Abeel
1642-1651
Tobias de Brawanter
1652-1685 †
Cornelis van der Hicke
1685-1693
Carelsz.
Jacobus van der Mussele
1694?-1697
ontsl.
Cornelis de Maker
1697?-1704
Cornelis de Jager
1704-1709
Witte Breijman
1709-1737 †
Jan Jansz. van Atten
1737-1748 †
diens weduwe
1749-1752
Jacob Sandijk
1752-1758
ontsl.
Pieter Pietersz. Cok
1758-1773
Jan Hoevenagel
1773-1785
Wijnant Kanaar
1785-1788
Jakob Dekker
1788-1789
Jacob ’t Jong
1789-1796
Job Minnaar
1797-1803
HOEDEKENSKERKE - Schoolmeesters
Querijn Adriaensz.
1581-1582
Franchoys Braets
1582-1583
Jan Melancxs
1583-1585
Jan van der Heyde
1585-1612 †
Nicolaes Enghels de Bonte
1612-1627
Zacharias de Raet
1627-1641 †
Joris de Raet
1641-1643
Wilhelmus Janse van
1643-1662 †
Lantschot
Johannes Doorninck
1662-1663

ondermeester

waarnemend

waarnemend

waarnemend

Theodorus van der Mussele
Job van Iperen Both
Nicolaes Bastaert
Cornelis de Rooij
Marinus (Laurissen)
Zuijddijk
Adriaan Janse Vleugel
Cornelis Moens
Jacob Dekker
KAPELLE - Schoolmeesters
Achillis van der Eycke
Pieter Oste
Anthonis Smet
Floris de Vleyschouwer
Jacques Herbault
Franchois van Gheelberghe
Floris de Vleeschouwer
Melchior Ingelse de Bondt
Jacob du Rieu
Simon Perier
Jacob Feschierre
Pieter van der Mussele
Cornelis (Carelse) van der
Hicke
Marinus Dominicus
d’Orange
Jacobus de Jager
Josias de Jager (Jacobusz.)
Heinderik de Jager
Leunis Hugense
Johannis Staal

1663-1667
1667-1685 †
1685-1719 †
1720-1727
1728-1761 †
1762-1796 †
1796-1800
1800-1806

1579-1583
1583-1586?
1586-1590 †
1590-1597
1598-1605
1605-1606
-(1612)
1613-1634
1634-1647 †
1647-1652
1652-1662
1662-1666
1666-1684

tevens te
Biezelinge
idem
idem

16841685-1708
1708-1728
1728-1766 †
1767-1783
1783-1827 †

KATTENDIJKE - Schoolmeesters
Daniël van Speijbrock
1588N.N.
1612?
Jan Geeraartsen
1615-1621
Pieter Joossen van Doorne 1622-1627 †
Gheert Janssen
1627-1636 †
Jan Gerritsen
1636-1644 †
Andries de Beer (Beijer)
1645-1646
Willem de Vriere
1646-1666
Cornelis Snoep
1666-1679
Cornelis Huijbrechts Vliet
1679-1699
Aelbregt Snoep
1699-1708
Leendert Catsman
1708-1712
Jan Jacobsen van Liere
1712-1763 †
Frans Blommer
1763-1798 †
Cornelis Jansz. Bakker
1798-1829
KLOETINGE - Schoolmeesters
Adriaen Abels Weesel
1583-1585
Rogier (Jansz.) de Vriese
1586-1598
Remeeus Michielsen Bauw 1598-1602 †
Jan van Goetthem
1602-1606
Samuel van den Steene
1615-1627
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Benjamin van den Steene
Adrianus de Buck
Melchior Ingelse de Bonte
Jacob de Brawanter
Hector Baudaer
Joos Donderleijn
Pieter van der Mussele
Gillis Sohier
Cornelis Willem Craeije
Cornelis Versele
Cornelis Snoep
Huibrecht Snoep
Pieter Cok
Engel Corneliszn. Westveer
Marinis Matthijsse Poelman
Cornelis Sanderse
Gosuinus Diepenhorst
Leendert Diepenhorst
Kornelis van Zoom
Cornelis Douw
Jan Waling
Hendrik van Wijngaarden
Isaak de Wilde

1628-1632
1632-1634
1634-1636 †
1637-1638
1638-1648 †
1648
1648-1649
1649-1656
1656-1669 †
1669-1679
1679-1702 †
1702-1720 †
1720-1736 †
1736-1750 †
1750-1766
1766-1778 †
1778-1781
(1779)
1781-1786
1786-1790
(1789)-1790
1790-1791,
afgezet
1791-1848 †

KRABBENDIJKE - Schoolmeesters
Pieter Baecke
1610-(1612)
Geleijn Maertenssen
(1623)-1629
Marinus Cornelissen Vogel
1630-1633 †
Jan Pietersen de Hooge
1633-1653
Leendert Laurissen Mirus
1660-1692 †
Lieven ’s Gravemoer
1692-1731
Engel Cornelisz. Westveer
1731-1735
Maarten Verschuijre
1735-1737 †
Cornelis Janse van Dale(n)
1738-1739
Guiliame Caljouw
1740-1743
Jacobus Westveer
1744-1754
Abraham Janse Krijger
1755-1765
Leunis Hugense
1765-1766
Heijndrick van der Ploeg
1767-1777 †
Joris van Boven
-1776
Adriaan de Wagemaker
1777-1780
Huibregt de Wagemaker
1780
Kornelis Minderhoud
1780-1808 †

waarnemend

waarnemend

1669-1676
1676-1723 †
1724-1727
1727-1738 †
1739-1753 †
1754
1754-1771 †
1771-1776
(1774)
1776-1810 †

waarnemend

ondermeester

NIEUWDORP - Schoolmeester
Hermanus Reijnick
(1747)

ondermeester

ondermeester

ondermeester
ondermeester

KRUININGEN - Schoolmeesters
Henric de Muntere
-1581?
Lieven de Meij
1581-1582
Hendrick Bouhuisen
1582-1583
Mathijs Hubrechtsen
1583-1584
Cornelis Jansz.
1585-1624 †
Jacob L(e)ijnaerts
1624-1627 †
Aelbreght Hermanssen
1627-1630 †
Engel Adriaensen Boone
1630-1633
Dingenis Jan Foortsen van
1633-1662 †
Dale
Cornelis Versele
1663-1669
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Johannes Scheel
Pieter de Keijser
Zacharias (Jonasse) Maars
Pieter Pleyte
Cornelis Janse van Dale(n)
Andries Waalwijk
Cornelis van Neure
Andreas van Bodegom
Abraham Zuurkappij
Foort de Back

DE SCHOLEN SYN PLANTHOVEN VAN DE GEMEENTE

NISSE - Schoolmeesters
Hendrick Jansz.
Jan Vroijlicke
Thomas Wulframs
Ferdinandus Sampsons
Jan van Nieuwenhuijse
Lauwerens Dooreman
Abraham van Schagen
Franchoeys Matthijsz. de
Vriese
Cornelis Jansen Hollander
Jacob Jaspersen
Jan Andriesen de Vriese
Huijbrecht de Vriese
Jacobus Slabber
Jacobus de Blok
Daniel Bordeijn
Andries Onderdijk
Foort Adriaansen de
Wagemaker
Willem de Puyt
Cornelis van der Weel
Adriaan Luijkenaar
Francois Villée
Cornelis Alegoed

-1582 afgezet
1581-1583
1583-1595
1597-1598 afgezet
1599-1600
1600-1603
1603-(1605)
(1607)-1629 †
1629-1630
1630-1639 †
1640-1666
1666-1711 †
1711-1713
1713-1715 †
1716-1718 †
1718-1738
738-1746
1746-1747
1747-1750
1750-1784 †
1784-1786
1786-1817

OUDELANDE - Schoolmeesters
Geeraert Coene
1589-1597
Remeeus Michielsen Bauw 1591-1595
Anthonis Janse Vaerwijck
1597
Jacob van Wijmeersch
1598-1604 †
Abraham van der Schagen
?-1610
Huybrecht Crynsz.
1610-1612
Francois de Vie (Vije)
1613-1620 †
Pieter Pietersen Wils
1620-1625
Jan Janssen Barbier
1625-1635
Balten Marijnisz.
1635-1669 †
Andries de Mesel
11669-1701
†
Paulus Baas
1701-1706
Simon Marijnisse
1706-1737 †
Leendert Pietersz. Tapper
1738-1742
Aarnout Westveer
1743-1745

Jacob Jacobsz. Zuurkappij
Simon Wiskerke
Gillis Timmerman
Pieter de Wild
Johannes Kooreman
Johannes Mol

1745-1747
1748-1750
1750-1761
1761-1786
overl
1787-1796
1797-1821 †

OVEZANDE - Schoolmeesters
Jan Gillissen
1580-1582
afgezet
Jan van der Stichele
1583-(1585)
Jan de Jaghere
1586-1601 †
Jan Gillissen Cauwerijn
1601-1627 †
Jan Bake
Barent Abelsen
Cornelis Jansen Barbier
Geeraert van Laken
Jan Paessen
Willeboord Cornelissen
Leijssen
Francois Pietersen
Jacobus Versole
Laurens Drijver
Pieter Cok
Mattheus Jansen Krubbe
Boudewijn Gillessen
Couwen
Abraham de Rijcke
Adriaan Janse Vleugel
Karel van Helput
Willem Kempe
Jan de Bruijne

waarnemend

tot 1615 tevens
van Driewegen

1627-1628
1628-1634
1634-1635
1635-1678
1679-1683
1683-1684 †
1685-1687 †
1687-1690
1690-1712
1712-1714
1714-1720
1721-1738
1740-1753 †
1754-1762
1763-1779 †
1779-1796
1796-1816

REIMERSWAAL - Schoolmeesters
Henric Bouhuisen
(1581)-1582
Ingelbrecht Joesz. Mol
1582-1592
Jan Speeck
1593-1595 overl
Jan Dregghe
1595-1601 †
Jacobus van Rentergem
1601
Jan Taelman
1601-1615
Charles Symons
1615-1616
Cornelis Sissen
1616-1626 †
Gilles Pantens
1626-1629 †
David Schepens
1629-1639
RILLAND (Reigersbergse polder) - Schoolmeesters
Hendrik Zuijdweg
1779-1793 †
Joos Wagenaar
1793-1819 †
SCHORE EN VLAKE - Schoolmeesters
Pieter van Melle
1591-1593?
Samuel de la Val
1620-1631
Jan Anthonissen
1631-1637
Ghesquiere
Adam Lantsheer
1638-1640
Joos Lantsheere
1641-1643 †

Anthoni Geeraartsen
(Decker)
Geerardus Decker
Marinus Dominicus
d’Orange
Nicolaes Cornelissen Sijncke
Gideon Slabber
Cornelis Westveer
Cornelis Vleugel Azn.

1644-1672
1672-1680
1680-1684
1684-1712 ontsl.
1712-1768 †
1768-1793 †
1793-1843

SINOUTSKERKE - Schoolmeesters
Cornelis Jacobsz.
(1621-1630)
Cornelis Jansse Hollander
1639-1657 †
Cornelis Oudecamer
(1658)-1666 †
Jan Paessen
(1667)-1668
Cornelis Snoep
1668-1676
Geerart Dircxsen
1679-1680? †
Jan de Reuse
1680-1698
Huijbregt Snoep
1699-1702
Jacob van Liere
1703-1730 †
Cornelis Marinusse Forse
1730-1732 †
VALKENISSE - Schoolmeesters
Jacob de Keijser
1660-1662
Pieter Arentsen
Francois Pietersen

1662-1671 †
1671-1682

WAARDE - Schoolmeesters
Franciscus Syonckeren
1582-1585
afgezet
Chaerle van der Schaghe
1585-1605
Heijndrick Kaerls
1604-1605?
Jan Jacobsen
1609-1645
Adriaen Cooman
1645-1651
Gillis van der Beke
1651-1653
Jacob de Keijser
Daniel de Bonte
Jacob van Schore
Adriaan van Schore
Jan Jansz. Van Atten
Jacobus Pattenier
Cornelis Moens
Jan Leenders
Joos van Duijne
Marinus van de Velde
Jan Staal

tevens van
Waarde

tevens van
Valkenisse

1660-1662
1654-1664 †
1664-1705 †
1706-1734 †
1734-1737
1737-1739
1739-1741
1741-1743 †
1743-1753 †
1753-1797 †
1798-(1806)

WEMELDINGE - Schoolmeesters
Gheleyn van Orliens
1580-1582
Chaerle van der Schaghe
1582-1583
Mattheus Boudeloot
1583-1584
Anthoine van der Schagen 1584-1603
Govaert Janssen
1603-1622 †
Jacob de Brawanter
1622-1637
Cornelis Pietersen de Vriere 1637-1640
Michiel van Moerkercke
1640-1642
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Jacob van den Abeele
Johannes van de Caserij
Jacob de Keijser
Marinus Oliphant
Jacob Vermander
Marinus (Theodorus) Genn
Adriaen Adriaensen
Wagemaker
Jacobus Versole
Johannis Jansse (Paas)
Remeijnse
Leendert de Keijser
Mattheus Jansen Krubbe
Jan Donker
Marijnis Brandt
Marinus Reinoutze

1642-1643
1643-1662 †
1662-1669 †
1669-1673 †
1673-1676 †
1677-1683
1683-1690 †
1690-1701 †
1701-1708 †
1708-1720 †
1720-1728 †
1729-1751 †
1751-1801
1801-1809 †

WEMELDINGE - Schoolvrouwen
Aleida Hagens
1772Margrieta Kosten
1772-(1789)
WOLPHAARTSDIJK - Schoolmeesters
Jacob Hermansz.
1581-1582
Tobias Jacobsz. de Volder
1586-1589
Jacob de Volder
1590-(1605)
Thobias Jacobsz. de Volder -1611
Daniel Canisius
1611-1616
Jacob de Brawanter
1616-1622
Jacob Gillissen Alewijn
1622-1633
Olivier Charels
1633-1636
Abraham Brijde
1636-1637
Jonas Minnaert
1637-1658
Tobias de Volder
1658-1667
Jacob Minnaardt
1667-1717 †
Marinus de Jager
1717-1752 †
Henricus Schael-even
1752-1770 †
Christoffel Schaaleven Hz.
1770-1805

YERSEKE - Schoolmeesters
Jacob Jacobs Joossen

(1561/1562)1582
Marinus Duemessen
1582-1583
afgezet
Paschasius le Febuer
1583 †
Jaques Cornelissen Holleman 1583-1584
Cornelis de Backer
1585-1587
Gherardus Hendrici
1587-1591
ontsl.
Jan de la Gay
1591-1597
Hendrick Deurhoff
1597-1601
Jacop de Brawanter
1601-1602
Michiel Jacobsen
1602-1637
Jacob de Brawanter
1638 †
Marinus Willemsen van
1639-1650 †
Rokegem
Tobias de Brawanter
1651-1652
Cornelis Willemsen Craeije
1652-1656
Johannes Heijlinck
1656-1663
Huijbrecht van
1664-1669 †
Nieuwenhuijse
Jonas Minnaert
1669-1692 †
Hendrick de Jager
1692-1702 †
Huijbregt Snoep
1702
Adriaen Jansse (Paes)
1703-1712 †
Remeijnse
Jacobus Hugo
1712-1725
Willem Kelle
1725-1727
Cornelis Trimpe
1727-1754
afgezet
Jan Marinissen Poelman
1754-1771
Cornelis Kaalje
(1766-1768) ondermeester
Pieter Aenmeij
1771-1774
Frans Schoonderwalt
1774-1787
Jacob ’t Jong
1787-1789
Cornelis Verschelling
1789-1839

THOLEN
(OUD-)VOSSEMEER - Schoolmeesters
Anthonis Laureyszoon
1578
Anthonis Frans
1585
Ephraïm Jansz. Dierckens
1585-1586
Loys Philipsz. van Mallerij
1587-1588
Geraert van der Tale
1588-1595
Adriaen Commers
1593-1617
Charles Symonsen Petitblé 1617-1621
Dionisius Vercruijce
1621-1640 †
David Schepens
1640-1676 †
Daniel Schefler
1676-1692 †
Martinus van den Boogaert 1692-1712 †
Johannes van Tombe
1712-1727 †
Pieter Johannes van
1727-1747 †
’t Rosevelt
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Johannes van
Simonsbergen
Jan Dane
Leendert Gunst
Kornelis de Korte
Jan Verton
Leenderd Ariaanse de Jong
Cornelis Pieter Gunst

1748-1762 †
1762-1771 †
1772-1802
(1774)
(1778)
(1778)-1779
1794-(1799)

POORTVLIET – Schoolmeesters
Jan Camerlincx
1578-1588
Jan de la Gay
1588-1591
Jacobus Cornet
1592-1594
Jacob Heyndricxen Oijvaer 1594-1595
Guilliame Dalles
1595-1599

ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester

Joannes Paschasius (Pascali)
Hugo Lenaerts
Franchois van Gheelberghe
Cornelis Florissen
Abraham Geerardus
Cuijlenborch
Nicolaes Gabriëlsen
Gideon Heylinck
Adriaen van der Poel
Andries van Luchtenburgh
Jacobus Schepens
Maerten Siervelt
Cornelis Hutspot
Nicolaes Brant
Laurens van Luchtenburgh
Jan Verstappen
Matthijs Spiering
Mattheus Smage
Adriaan van de Graaf
Andries Jongepier
Hermanus Christiaanse
Dirk Suurland
Willem Andreas Suurland

1599-1600
1600-1601
1601-1604
1604-1605
1605-1640 †
1640-1641 †
1641-1661 †
1661-1667 †
1667-1670
1670-1677 †
1677-1679
1679-1691
1691-1693
1694-1697
1698-1700
1700-1735
-1730
1736-1777 †
-1754
1777-1778
1778-1830 †
(1799)

Abraham Buydens
Zeger Pit
Lauwereys van Honsbergen
Pauwels van Brussel
Jasper Bernardts
Pieter Cornelissen Vrier
Carel de Ven
Apsalom de Buf
Johannes Anthonisse van
der Weele
Johannes Mattheusse
Smage
Johannes van Vechelen
Johannes van Rosevelt
Joost Bestebroer
Hendrik van Wijngaarden
ondermeester
ondermeester
waarnemend
ondermeester

POORTVLIET – Schoolvrouw
Tanneken van de Voorde
1672 verboden
SCHAKERLOO - Schoolmeesters
Abraham Bartholomeussen 1601-(1604)
Jan Taelman
1615-1619 †
Adriaen Commers
1619-1622
Jan Adriaens Commers
1622-1623
Gillis Pape
1623 †
Job Pietersen Vorst
1623-1630
Jan Hendrick Verlaer
1630-1636 †
Johan Ghijsels
1639-1645
Willem de Vriere
1645-1646
Cornelis Abrahamsen
1646-1657? †
Quackel
Jacobus Schepens
1657-1658
Gillis Schoekfener
1658-1661
Abraham Wisse
1661-1664
Pieter Marinissen Sempel
1664-1700 †
Cornelis Verdonck
1700-1725 †
Pleun Aarnoutse Pleune
1725-1739
NN
-1750 †
Anthonij van Vessem
1750-1752 †
Marinus Noordijke
1752-1758 †
Marinus Suurland
1758-1790 †
Dirk Marinuszn. Suurland
1790-1796
Pieter Jansen Aarnoutse
1796-1811
SCHERPENISSE - Schoolmeesters
Jan Camerlincx
(1577)
Anthonius Laurentii
1581
Mathijs Hubrechtsen
(1586)-1590
Cornelis Dignusse
(1587)

1591-1594
1594-1596
1596-1601
1601-1602
1602-1630 †
1630-1650 †
1650-1655 †
1655-1693 †
1693-1704
1704-1727 †
1728-1757 †
1758-1787 †
1787-1800 †
1800-1816

SCHERPENISSE – Schoolvrouw
Lysbeth Jans Cabelsdr.
(1630-1631)
SINT ANNALAND - Schoolmeesters
Gherardus Hendrici
1586-1587
Jan Speeck
1587-1590
Christiaen Coolbrant
1590
Joos de Rycke
1590-1594 †
Levinus de Meulemeester
1593-1601
Jan de la Gay
1601-1604
Lieven van Hecke
1604-1606
Jan Heijlinck
1606-1626
Cornelis Pancra(e)s
1626-1632 †
Gideon Heylinck
1632-1634
Philippus de Leeuwale
1634-1635
Gideon Heylinck
1636-1641
Jacob Beck
1641-1642
Dingneman Jansz. Hasardt 1642-1659 †
Theodorus van der Mussele 1659-1663
David van der Mussele
1663-1664
Abraham Wisse
1664-1667 †
Pieter Roelands van Siervelt 1667-1668
Philippus Feschierre
1668-1669
Johannes Steijger
1669-1680
Jacobus Schem
1680-1720 †
Geubel Cornelisse
1718-1720
Geubel Cornelisse
1720-1729 †
Cornelis de Bruijne
1729-1737
Leendert Bliek
1738-1762
Gerard Westplate
(1756)-1757
Andries Jongepier
1762-1785
Jacob van der Bel
(1767)
Jacob van der Bel
1769-1771
Jacob van der Bel
1785-1796
Abraham van der Bel
1797-1839 †

waarnemend

ondermeester

ondermeester
ondermeester
ondermeester

SINT MAARTENSDIJK – Schoolmeesters
Henryc van Cuyck
(1576)-1579
Merten Passer
-1582
Pieter Happaert
1582-(1587)
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Jacob Willemssen
Joos Boschaert
Adriaen Montmorency
Lucas Coutereels
Aernout Fruitier
Jan Franssen (van
’s-Gravenpolder)
Thomas Pigge
Jan Verstappen
Jan Heijlinck
Cornelis Barentssen
Abraham Cornelis de
Hollander
Marinus Leenderts Ribbe
Boudewijn Geene
Vincent Vergult
Abraham Charpentier
Hendrick Adriaensen Jabaij
Leendert van Stee
Jacobus van Erkel
Abraham Hollestelle
Willem Polderman
Cornelis Blom
Frans Schoonderwalt
Jan Verton
Pieter Blom
Andries de Graaff
Leendert van Schraven
Cornelis Douw Mz.
Joost Bestebroer
Adriaan van Sluijs
Jan Blom
Reinhart Werner
Johannes van der Bel
Cornelis de Meij
Francois Was

(1586-1587)
(1589)-1596
1596-1603
1603-1605
1605-1610
1610-1622

Witte Adriaensen
Scherpenisse
Johannes van Vessem
Dirk Viszer
Jan de Jong
Arij Bestebroer
Frans Bestebroer
Leendert Gunst
Willem van der Nood
Jan Verton
Jan Verton
Ambrosius Knoote
Andries de Graaff
Cornelis Douw Czn.

1622-(1624)
1625-1626
1626-1639
(1642?)
(1648)-1652 †
1653-1661 †
16521661-1662
1662-1683
1683-1709 †
1685-1686
verboden
1709-1741 †
1741-1747
1748-1764
1764
1764-1805 †
(1771)-1773
1772
(1774)-1779
1783-1784
-1785
1785
1786-1787
-1792
1792-1794
-1796
-1798
1799-1800
1800-1803

waarnemend

waarnemend
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester

SINT MAARTENSDIJK – Schoolvrouwen
Catarijna Octavius, e.v.
1701 verboden
Hendrick Geloude
Alida Maatjes, wed. Willem (1797)
Polderman
STAVENISSE - Schoolmeesters
Pieter Pietersz. Steyaert
1602Rochus Savegreijn
1618-1627
Christiaen Adriaensen
1628-1630
(Grijpskercke)
Geleijn Maertenssen
1631-1634 †
Jonas Minnaert
1635-1637
Christiaen Adriaensen
1638-1640
(Grijpskercke)
Adriaen van Rossem
1641-1652 †
Johan Vleerbosch
1652-1654
Rochus Dominicus Apostel 1654-1671 †
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THOLEN - Schoolmeesters
Nicolaes Cauwegontius
Jan Camerlincx
Anthuenis Lievenssen
Jan Janssen Strijt
Mathijs Hubrechtsen
Johannes Pascali
(Paschasius)
Cornelis Florissen
Jan Camerlingh
Franchois van Gheelberghe
Elias Marinuszoon
Arnoldus de Coninck
Jan Aenraet
Guillaume Dalles
Josias Leeu
Jaques Dalles
Jacob Michielssen
Herman Meeussen
Jan Bodel
Jacobus Schepens
Jacob Polij
Willem Oostdijk
Andries van Luchtenburgh
Marinus Genn
Maarten Siervelt
Jan Jansse Smit
Johannes Steijger
Abraham Stuijt
Nicolaes Brant
Johannes van der Weele
Hendrik van Arentsvelt
Cornelis van den Bosch
Johannes van Vechelen
Quirijn Laven
Adriaan Denisse Moeilijker
Cornelis Pijl
Johannes van Weel
Anthonij van Vessem
Korstiaen Bestebroer
Korstiaen Bestebroer

1671-1701 †
1701-1746 †
1746-1747 †
1748 †
1748-1756
1757-1781
-1758
(1766)-1767
1782-1784
1784-1791 †
1791
1791-1796
1796-1839

1575-1578
(1575-1576)
1578-1579
1578-1581
1581-1583
1600?1603/1604
1603
1604-(1613)
1606-1608
(1607)-1625
1608-1623 †
(1612)
-1621 †
1624-1635
16241624-, 1633(1635)
1635-1649 †
1649-1662
1662-1670
1663-1666
1666-1674
1670-1684
1674-1676
16791680-1683
1684-1690
1690-1693
1693-1703 †
1704-1709
1709-1721
1721-1749 †
1722-1729
1729-1731
1731
1731-1735 †
1736
1736-1743
1743-1749
1750-1785

ondermeester
ondermeester
substituut
substituut

ondermeester

ondermeester
ondermeester

ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester

ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester

Frans Bestebroer
Reinier van ’t Groenewoud
Marinus Hoek
Joost Bestebroer
Kornelis van Zoom
Jacob Dekker
Cornelis Douw Mz.
Pieter Douw Lz.
Johannes Engelvaart

-1752
1753-1756
(1762-1763)
(1773)
1786-1791
1786-1787
1791-1837
(1799)
1801-(1803)

THOLEN - Schoolvrouw
Digne

-1595 verboden

THOLEN – Franse schoolmeesters
Jaques de la Motte
1594-1597
Louis Jaussaud
1688-1694
Jean Francois le Mahieu
1741-1742
Isaac Senij
1742-1743
Abraham Crince
1744-1747 †
Benjamin Monnereau
1749-1750
David Guignard
1751-1782 †
Nicolas Jacques Bourdon
1783-1787
Isaac Roud
1788-1789
Johannis Franciscus d’Hulst 1790-1792
Nicolas Jacques Bourdon
1792-1798
Hendrik Calvert
1798-1800

ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester

tevens
Nederduits
schoolmeester

THOLEN – Franse schoolvrouwen
Mane de Brefier
1670
Maria Lucks
-1672
N.N. de Coeur
1724?-(1726)
THOLEN – Docent wiskunde
Cornelis de Bije
1708-1723 †
THOLEN – Latijnse school (tenzij anders vermeld
rectoren)
Hendrick Bouhuisen
1583-1585 † tevens Frans
Adriaen Tresel
1585-1586
tevens Frans en
Grieks
Coenraedt de Voghel
1586-1591
Johannes Dambrinus
1591-1594
tevens Frans en
Grieks
Abraham Buydens
1594-1597
Zeger Pit
1597-1604
Everhardus Widenveldius
-1624
ondermeester
Jacobus Burs
1624Everhardus Widenveldius
1624-1633
conrector
Nicolaes Sucx
1645-(1646)
Egbertus Holthuysen
1660preceptor
Abraham Beeckman sr.
1662-1663 †
Abraham Beeckman jr.
1663-1670
Casparus Philippus Sanderis 1670Josephus de la Court
(1690-1693)

WESTKERKE - Schoolmeesters
Rochus Savegreijn
c.1630
Theodorus Genn
1659-1668
Cornelis Gillissen Manneken 1669-1678
Franciscus Gradus
1678-1683 ontsl.
Cornelis Ciens
1683-1685
Marinus Pieters (van)
1686-1703 †
Damme
Jacob Cornelissen Otter
1703-1743 †
Jan Hendrikse
1745-1761 †
Johannes de Vos
1761-1762
Willem Polderman
1762-1784 †
Cornelis IJzerman
1785-1803?
NIEUW-VOSSEMEER - Schoolmeesters
Hermannus Haen
(1629)-1632
Philippus de Croij
1649-1654
Abraham Backerus
1655
Jan Claessen Watervliet
1655-1658
Jacobus Schepens
1658-1662
Boudewijn Geene
1662-1666 †
Johan Eldertsen van Lier
1667-1697 †
Leonart van der Blieck
1697-1710 ontsl.
Cornelis van Ravesteijn
1710 †
Johannes van Tombe
1711-1712
Abraham Heron
1712-1747 †
Anthonij Pieterse Quist
1748-1764 †
Leendert Gunst
1764-1772
Arie van der Graaf
1772-1782 †
Abraham Jacobse
1782-1784
Zuurkappij
Barend Hokke
1785-1805 †
SINT PHILIPSLAND - Schoolmeesters
Theodorus Genn
1657-1659
Adriaen Antonisse Braber
1659-1671
Pieter Roelandsen van
1671-1706 †
Sierevelt
Pieter Schem
1706-1707
Pieter de Bruijne
1708-1712
Cornelis Noordhoek
1713-1740 †
Dirk Viszer
1740-1746
Jan de Jong
1746-1748
Nicolaas Goedhart
1748-1763 ontsl.
Marinus Hoek
1764-1767
Philippus van der Linde
1767-1785 †
Johannes Endhoven
1785-1819
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NOORD-BEVELAND
COLIJNSPLAAT - Schoolmeesters
Lambrecht Janssen
1599-1601? †
Lucas Coutereels
1601-1603
Anthonis Gerritsz.
1603-1604?
Boudewijn Ingelsen de
1609-1631
Bonte
Paulus de Heere
(1624-1627)
Zacharias Wulgaert
1632-1646
Pieter IJmantsen ’t Hooft
1646-1669
Daniel Buret
1670-1681 †
Adriaan Schaaleven
1681-1682 †
Marinus Genn
1683-1697 †
Laurens van Lugtenburgh
1697-1709 †
Anthonij Genn
1709-1727 †
Marcus Boeren
1728-1748 †
Laurens Boeren
(1740)
Simon Wiskerke
(1747)-1748
Gillis Hoevenagel
1749-1769 †
Jacobus Minderhout
1754-1755
Abraham de Steur
(1758-1759)
Hendrik IJzerman
1769-1808
Jacobus van der Graaff
1770-1771
Willem Kempe
-1779
KATS - Schoolmeesters
Jan Maertensz.
Salomon Janssen Storm
Willem Willemsen
Gabriel Jansen
Adriaen Cornelis Brabander
Jan Adriaanse de Clerck

Nicolaas de Buth
Samuel Eliasse Kuijper
Christiaan Schrijer
Cornelis Onderdijk
Aart Aartse Tazelaar
Claas de Wild
Adriaan de Wagemaker
Jacobus Kooyman

ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester

1619-1621
1620-1624
1624-1625
1625-1634
1636-1640 †
1640-1656 †

1657-1676 ontsl.
1676-1705 †
1706-1719 †
1719-1722
1722-1749 †
1749-1770 †
1771-1777
1777-1806 †

KORTGENE - Schoolmeesters
Abraham Duriez
1690-1712 †
Marcus Boeren
1712-1728
Adriaan van Dijk
1729-1768 †
Reinier Sloos
1768-1773
Cornelis Barentsen Hokke
1774-1799
Huijbrecht Stoutjesdijk
-1777
Barend Hocke
-1785
Cornelis Verschelling
-1789
Cornelis Moens
-1796
Cornelis N. de Vos
1799-1833
WISSENKERKE - Schoolmeesters
Johan Quintinissen
1659-1670 †
Boudewijn Keest
1670-1712 †
Jan Hoelands
1713-1728 †
Jan Onderdijk
1729-1758 †
Isaak Hoek
1759-1774
Jan Brouwer
1775-1783 †
Jacob de Visser
-1777
Cornelis van Prooijen
1784-1810 †

ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester

ondermeester

STAATS-VLAANDEREN – VRIJE VAN SLUIS
AARDENBURG - Schoolmeesters
Charles Gillemont
1579-(1581)
Coenraedt de Voghel
1580-1583
Floris de Vleyshouwer
-1583
Nicolaus de Valliere
1605-1609
Andries Betz
1607-1618 †
Hendrick van Dille
1608-1609
Jan van den Putte
1609-1611
Joannes Mathix Vogelius
1618-1621
Pieter IJsebaert
1617-1621
verboden
Zegerus Pit
1621/16231625 †
Isack van den Driessche
1623-1625
Isack van den Driessche
1625-1626 †
Gillis van Uxem
1626-1638
Matthaeus de Coninck
1639-1643
Jacob Fechierre
1644-1652
Francois Mortier
1652
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Jan Simoens
Jan Bovijn
Gideon de Beunnie
Johannes Casparus Pistorius
Johannes van Hommel
Abraham Backerus
Daniel Ame
Johannis Opdebeeck
Adriaen Blauwkamer
Gerrit Kroon

ondermeester

DE SCHOLEN SYN PLANTHOVEN VAN DE GEMEENTE

Jacobus Beckens

1652-1658 †
1659-1666 †
1667-1670 †
1670-1678 †
1670-1672
1675?-1680
1679-1707 †
1706
1707-1750 †
17261727/1728 †
1728-

Leopold Hallo
Pieter Sohier
Dankert de Jager
Marinus de Jager

1751
1752-1778
1778 †
1778-1786 †

Cornelis Engelse

(1780)

avondschool in
cijferen

adjunct
adjunct, 17781785
ondermeester

Jan Blonker
Jan Blonker

1787
1787-1816 †

ondermeester

AARDENBURG – Binnenvaders tevens schoolmeesters in
het Weeshuis
Johannes Casparus Pistorius 1674-1678 †
J. Wijdoogen
1712-1713
Frans Crama
1714-1721
Francois van den Houcke
1721-1735 †
Johannes de Knegt
1735-1741
AARDENBURG - Schoolvrouwen
Maiken Davids, e.v. Chr. Vinck 1726Johanna Becu, e.v. Jan
1728-(1729)
Semet
Maria Oije
1752Jacomina de Hondt wed.
1790-1807 †
Izak Strain
AARDENBURG – Franse schoolmeesters
Jan du Gert
1654-1660
Godefridus Huyoel
1682-1683
Isaac Seulin
1686-1687
Pierre Joly
1687-1689
Pierre Richard
1689-1703 †
Benjamin Charlet
1703-1720 †
Jean Pierre Sagne
1706
Steven Corsange
1707-1708
Nicolas Martin
1708Antoni Berlin
1711-(1714)
Jean Baptiste Herman
1720-1735 †
Jean Baptiste Caesuet
1731Isaac Crince
1735-1737
Moise Martin de Campagnie 1737-1746 †
Leopold Hallo
1747-1748
David Mazel
1749-1776 †
Pierre Hochart
1776-1786
Pierre Maquin
1787-1821
AARDENBURG – Franse schoolvrouwen
Pieternelle Tyssaart
1722Marthe en Magdelaine
1741-1743
Pellet
BRESKENS - Schoolmeesters
Pieter de Meijer
5.1612-1617
Logier Claijssen
1617-1630
ontsl.
Boudewijn van der Beke
1630-1631
Abraham van (der) Leene
1632-1633
Laurens Pietersz.
1633-1634
Christiaen van den Abeele
1636-1637
Paulus Abeel
1637-1638
Paulus Pieterssen
1639-1658 †
David Segersen Moijaert
1658-1677 †
Adriaen Anthonissen
1677-1687 †
Jan Janse Geens
1688-1701 †
Daniel van Nieuwkerken
1702-1707

tevens Latijn

Jan Josias Leunisse
Pieter Ridderhuis de jonge
Abraham Clarisse
Pieter du Flo
Laurens Schiettekatte
Adriaan de Priester
Floris de Radder
Jan Appel
Dirk Aenmeij

1707-1711
1711-1714
1714-1727
1727-1729
1730-1732
1732-1782
-1782
1782-1785
1785-1804

CADZAND - Schoolmeesters
Jan Allenseune
1604-1611
Jan van de Putte
1611-1614
Bartholomeus Stremmius
1614-1624
Jan de Weert
1624-1630
Johannes Engelaer
1630-1636
Cornelis Barbier
1636-1637 †
Seger Moijaert
1637-1642
Paulus van de Walle
1642-1646 †
Jacob de Beer
1646-1648 †
Jacob Wilsens
1648-1652
Johannes Brackman
1652-1676 †
Jacob Lermire
-1666 †
Pieter van der Mussele
1666-1667 †
Theodorus van der Mussele 1667-1669
Johannis Leunisse Truije
1669-1676?
Corijn Leijns
1676-1725 †
Laurens Schiettekatte
1725-1730
Gerard de Vos
1730 †
Pieter van den Ameele
1730-1732 †
Willem Pleyte sr.
1732-1775
Willem Pleyte jr.
1775-1784
Willem Perduin
1784 †
Cornelis Seny
1785-1790
Abraham Timmerman
1790-1796 †
Mattheus Verstelle
1796-1797
Mattheus Verstelle
1797-1837 †

ondermeester

ondermeester

CADZAND – Franse schoolmeesters
Jacob Cochefer
1685-1689
David Manescau
1689-1690 †
Noé Allart
1690-1700 †
Matthieu de Superville
1701-1712 †
Abraham Morel
1712-1713 †
Nicolaas Martin
1713-1722 †
Isaäk Clarisse
1722-1732
Barthélémy le Grand
1733-1775 †
Jean Jaques Bieller
1775-1802? †
EEDE - Schoolmeesters
Jan Simons
Jacob Timmers
Jacob van den Abeele
Christoffel Schulder
Godefridus Cronenburgh
Louwijs de Nolff

1650-1652
1653-1661 †
1661-1673
1673-1678?
1678-1680?
1680-1685 †
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Louijs Labruijere
Johannes Verhage
Barent van Velpe
Johannes Rombouts
Abraham de Munk
Servaas Tak
Hendrik Scharlet
Pieter Johannes van Vooren

1685-1706 †
1706-1720 †
1720-1733 †
1733-1759 †
-1753
1759-1797
(1796)
1798-1825

avondschool

1614-1618
1618-1624
(1621)-1622
16221624-1634 †
1634-1636
1636-1642
1642-1653 †
1653-1662
1662-1667
1667-1680
1680-1693 †
1694-1706
1706-1709
1709-1735 †
1735-1776 †
1774-1776
1776-1817

GROEDE – Franse schoolmeesters
Isaac van Damme
1636-1656
Hubrecht Thibault
1656-1662 †
Elias Vincent
1662-1664 †
Jean Campus (de oude)
1664-1669 †
Jean Campus
1669-1672
ontsl.
Louijs Gabriels
(1677)
Jonathan du Castel
(1680)-1691
Abraham Clarisse (de oude) 1691-1726 †
Pierre Bourié
1727-1746 †
Pierre Jouvinelle
1746-1749
Jean Boursier
1749-1750 †
Daniel du Sautoy
1750-1775 †
F. Frelier
1773-1775?
Charles Louis Herman
1755-1762
Albert Henri Bourdeau
1775-1796
GROEDE - Schoolvrouwen
Janneke Clarisse, e.v.
Abraham Mallefas
Jacoba Schreurs
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substituut

HOOFDPLAAT - Schoolmeester
Abraham van Belois
1784-1814

FORT SLIKKENBURG (bij Oostburg) - Schoolmeesters
Aernout Plevier
(1660-1661) kinderen van
soldaten
GROEDE - Schoolmeesters
Joannes Badisco
Cornelis Horthemels
Cornelis van Hille
Cornelis van Hille
Noë van der Wee
David Haultin
Jacob de Luijck
Seger Moijaert
Jan Carré
Johannes Abrahamsen
Neeff
David van der Mussele
Maerten Thomas
Heindrik Broun
Jacob Petit
Frederik Carlier
Isaac du Flo
Willem Dommisse
Andreas van Bodegom

GROEDE – Lutherse schoolmeesters
Zacharias Eggl
1733-1752 †
Gottfried Emanuel
1736-1739 †
Schumann
Andreas Eggl
1751-1752
Andreas Eggl
1752-1794 †

illegaal
avondschool

NIEUWVLIET - Schoolmeesters
Jan de Weert
1631Jan Gillissen van
1659-1669
Cruijningen
Noe Lalard
1669-1672 †
Jacob Aillie
1672-1695 †
Jan Abrahamsz. Klein
1695-1728 †
Cornelis Willemsen Olijvier 1722-1728
Cornelis Willemsen Olijvier
Willem Johannes de Bond
Jean Petit

ondermeester

1728-1769 †
1770 †
1770-1810?

OOSTBURG - Schoolmeesters
Adriaan Poingon
(1582)
Pieter de Leeuw
1608-1609
Pieter de Leeuw
1608-1629 †
Abraham van de Leen
1629-1630
Paulus Bogaert
1630-1631
Benjamin Robberts
1631-1643
Joos Goethals
1643-1652 †
Jacob Wilsens
1652-1674 †
Pieter Wijnandt
1674-1707 †
Daniel van Nieukerken
1707-1732 †
Laurens Schiettekatte
1732-1750 †
Leopold Hallo
1750-1751
Leopold Hallo
1751-1782 †
Petrus Nijtthus
1783-1790
Joost Bestebroer
1791-1820 †
Paulus de Meulmeester
1791-1793
Cornelis Moens
1793Gilles Joosse Braam
1796Jan Jacobsen
-1801
OOSTBURG – Schoolvrouw
Janna Meynaart
1738-

ondermeester

(1740)
(1798)
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ondermeester/
substituut

OOSTBURG – Franse schoolmeesters
Noé de Laval
1686 †
Anthony Meusnier
1686-1689
Michel du Plessy
1689
Abraham Acar
1689-1706 †
Pierre Obijn
1706-1712
Pierre Le Viel
1712-1716 †
Guillaume Dubiau
1717-1727
Jean Charles Baillye
1727-1747 †
Guillaume Dubiau
1748-1749 †

waarnemend

ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester

Jacques Guequierre
Jean Louis Jouvinelle

1750-(1792)
1784-1786

ORANJEPOLDER
Joos de Hoop

(1655)

Jaques Hauteijn
Jacob Dierman
Pieter van den Berge
Jan de Bels
Pieter Chieux
Wilhem van Welle
Jacob van Cruijningen
Philips Bodrij
Hendrick Joris
Jan Dankers
Hermannus Ghyben
Hermannus Ghyben
Jacobus van den Ameele
Izaak Bekkens

RETRANCHEMENT - Schoolmeesters
Jan de Weert
1623-1624
Cornelis Remeeusz.
1627Herman de Haen
1632-1634
Jan Vermeere
1635 †
Arent Pietersz. Rubbens
1635-1641
Cornelis den Herder
1641-1646
Jacob Wilsens
1646-1648
Paulus de Puyt
1648-1650
Jacob Lormie
1650-1665
Jacobus Lacodreije
-1669
Johannis Leunissen Truije
(1682)-1690 †
Adriaen Pietersen Wijnant
1689-1697 †
Johannes Proevesteijn
1697-1705 †
Benjamin Allaart
1705-1706
Johannis Opdebeeck
1706Jan Missa
1707-1709 †
Matthijs Herbout
1709-1713 †
Anthonius van Soest
1713-1740 †
Pieter Loensma
1740-1744
Johannes de Knegt
1744-1771 †
Hendrik Jan Veldwijk
1771-1772
Johan de Grooten Heckraats 1772-1781 †
Martinus Hogenstrijt
1781-1782
Jacob Hendrik Joosten
1782 †
Dirk Houben
1783-1785
Jacob Senij
1785 †
Leonardus Erasmus Duijtz
1785-1789
Johannes de Graaf
1789-1794 †
Paulus de Meulemeester
1795-1811
SCHOONDIJKE – Schoolmeesters
Joannes Dinckelsen
1655-1659
Jacobus Gallo
1659-1670 †
Isaac Seloivre
1670-1683
Willem Huybrechtsen
1683-1708
Jan de Voogt
1708-1716 †
Hendrik Jacobse
1709-1710
Willem Gillis de Backer
1716-1747 †
Arnold Waeijhaert
1748-1791 †
Jan Bronswijk
1792-1822
Paulus de Meulemeester
1793-1795
SCHOONDIJKE – Lutherse schoolmeesters
Andreas Pruner
1733-1745 †
Johan Christoph Billing
1745-1777 †
SINT ANNA TER MUIDEN - Schoolmeesters
Jean Adam
(1583)
Franchoys de Meester
1611Boudewijnsz.

1616-1627 †
1.4.16271639 †
1639-1640
1640-1642 †
1642-1661 †
1661-1691 †
1691-1695 †
1695-1700 †
1700-1703
1703?-1711
1703-1711
1711-1747 †
1747-1787 †
1788-(1796)

ondermeester

SINT KRUIS - Schoolmeesters
Mattheus van Recht
(1580)-1581
Francois Simons
1653-1657
Nicolaus de la Haije
1657-1664 †
Marcelis Hoeffnagel
1664-1680
Adriaen Damissen Kleijman 1680-1716 †
Willem van Hekke
1716-1725 †
Isaac Gillissen Verschage
1725-1733 †
Pieter van Tol
1733-1746 †
Jan Hendrik van Maltha
1746-1747
Jacobus Casteleijn
1747-1775 †
Gerrit Scholten
1775-1779
Abraham Crince
1779-1816 †

ondermeester

ondermeester

SLUIS – Schoolmeesters
Claes Luicks
Jan Bake
Coenraedt de Voghel
Joos Tuck
Anthonius de Meijere
Thomas Bosscheloen
Floris de Vleyshouwer
Joris de Costere
Jaques Herbault
Abraham van der Beke

(1579-1580)
1579-(1581)
1580-1582
1582-1583
1583-(1585)
1583-1584 †
1584-1587
1585-(1586)
1605-1617 †
1617-(1622)

Pieter Snepgat
Cornelis Cledijck
Pieter van den Berge
Pieter Fervaque

(1622)
(1638)
16401653-1667 †

Johannes Casparus Pistorius
Wilhem van Welle
Richard van den Vivre
Martinus Fervaque

1658-1660
-1661
1661-(1678)
1667-1669 †

Theodorus van der Mussele

1669-1680

David van der Mussele

1680-1689

Alexander du Bois

1689-1705 †
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Philips Bodrij
Heindrik Broun

(1694)-1695
1706-1707 †

Johannes de Vos

1707-1750

N.N. (korporaal)
Isac Crince

-1744
verboden
1750-1808

Hendrik de Zager
Willem van de Riviere
Lieven Jeliers

-1761
1794-1798
1796 †

Willem Boude

(1796)

SLUIS – Schoolmeester op de Grote Pas
Cornelis Laurier
(1666)
SLUIS - Schoolvrouw
Catharina Tesse
(1761-1764)
SLUIS – Franse schoolmeesters
Abraham van der Beke
1614-(1622)

Lucas Coutereels

1630-1632

Jaques van Assche

1632-1653

Johan Capelaen
Jean du Gert
Samuel Jourdain
Pierre Rosier

(1656)
1660-1667 †
1668-1676
(1675)-1689
†
1689-1692
1692-1741 †
1742-1771 †
17711779/1786 †
1786-(1794)

Anthoine Regnault
Pierre Tessier
Jean Francois le Mahieu
Jacques Second
Jean Louis Jouvinelle

stadsschoolmeester
stadsschoolmeester
illegaal
stadsschoolmeester
ondermeester
ondermeester
onderwijs aan
armenkinderen

illegaal

vanaf 1617
tevens Nederduits schoolmeester
stadsschoolmeester
stadsschoolmeester

SLUIS – Binnenvaders tevens schoolmeesters van het
Weeshuis (opgeheven per 1796)
Pieter van den Berghe
1640-(1652)
Reinier Joris
(1677)-1680 †
Theodorus van der Mussele 1680-1698 †
Barend Aardse
1709-1715 †
Pieter Kluijt
1715-1719
Marinus Boogert
1724-1743 ontsl.
Johannes Donckers
-1750 †
Jan van Oderom
1750-1782
Frans Moermans
1782-1785 †
Dirk Houben
1785-1789
Lieven Jeliers
1789-1796
SLUIS – Latijnse school
Jean Frison
Abraham Wilsens
Johannes Kinghma
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1638tevens Frans
c.1649-1660?
1661?-1666
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Martinis Martini
Cornelius Hardecap
Salomon Paludanus
Augustinus de Backer

1666-1667
1667-1670
(1674)
(1682-1683)

WATERLANDKERKJE (Oude Man) - Schoolmeesters
Joos de Hoop
1658
Nicolas Segers
1658-1669 †
Maerten Thomas
1669-1680
Pieter Slok
1680-1720 †
Martinis Baard
1718-1720
substituut
Gerrit Lenkhoff
1720-1750 †
Jan Hendrik van Maltha
1750-1786 †
Jan Bronswijk
1786-1792
Jacob de Reus
1792-1818
IJZENDIJKE - Schoolmeesters
Pieter de Leeuw
1606-1608
Anthoni van Eede (de oude) 1609-1620
Nicolaas Woutersen
1620-1621
Anthoni van Eede (de
(1627)-1630
jonge)
Jasper van Wou
1627
Jan Aertsen
1629
Daniel de Mol
Jan Carré
Hendrick van Dijcke
Anthonie de Haan
Gillis Janz.
Abraham Legrand
Jan Josias Leunisse
Hendrik Jacobse
Jasper Pierheine
Jan Josias Leunisse
Pieter du Flo
Isaac du Flo
Pieter Kluijt
Nicolaus Allart
Jacobus van de Velde
Adriaan Slabber
Jan Hoevenagel

1630-1661 †
1662-1670 †
1670-1689 †
1689-1693 †
1693-1711 †
1696-? †
(1705)-1707
1708-1709
1709-1711
1711-1729 †
1729-1731
1731-1735
1735-1737
1737-1758 †
1758-1773 †
1773-1784 †
1785-1812

illegaal
illegaal Frans
schoolmeester

ondermeester
ondermeester
ondermeester
ondermeester

IJZENDIJKE – Binnenvaders en –moeders tevens
schoolmeesters en schoolvrouwen van het Weeshuis
(opgericht 1678, geliquideerd 1710)
Johannis Cornelissen
1678Jacob Aertze
-1681
Jacob Brevett
1681-1682 †
Pieter Bovij
1682 gevlucht
Jillis Willemse Praat
1682-1684
Andries Boogaert
1684-1688
Michiel Baenstroo
1688-1692
Jan de Visser
1692-1701
Maria van Pielworm wed.
1701-1705
Jan de Fraeij
Anna Maria Willemsen wed. 1705-1708
Esaias de Coster

Katharijna Haek wed. Jan
Gijsels

1708-1710

Jan Seuije
Johannes Kleynpenning
Adriaan Vorsters
Balthasar Bocx
Baarent van Verssevelt
Pieter Dames
Cornelis van der Weele
Isaac Senij
Reinhard Werner
Dirk Houben
Pieter Callaart
Willem van de Riviere

IJZENDIJKE - Schoolvrouw
Anna Tant
-1725 †
IJZENDIJKE – Luthers schoolmeester
Gottfried Emauel Schumann 1733-1736
ZUIDZANDE - Schoolmeesters
Jan Jansz. van den Engel
1620-1637
Jan Willemsen de Groote
-1657
Elias Danckaert
1657Jacob Crom
1659-1665
Meijndert Jansen
1665 †
Cornelis Jobsen
1665-1694
Jan van Latum
1694-

1696-1700 †
1700-1719 †
1719-1720
1720-1723
1723-1726 †
1727-1738
1738-1743 †
1743-1789 †
1788-1789
1789-1795
1795-1798
1798-1821 †

ondermeester

ZUIDZANDE – Luthers schoolmeester
Melchior Gruber
1733

STAATS-VLAANDEREN – COMMITTIMUS
AXEL – Schoolmeesters
Jacob Zegers
Sebastiaan de Scheppere
Daniel Correet
Lambrecht Meneg(h)eer
Jacques Pietersz.
Jan de Crauwelaer
Maerten Andriessen
Vernimmen
Gysbrecht van Hijfte
Pieter Sterck
Jeremias
Johannes Drabitius
Abraham Backerus
Willem Koff
Apollonius Loncée
Frans Crama
Willem Kelle
Abraham Crama
Izaäk Crince sr.
Leendert van de Sande
Isaäk Crince jr.
Pieter Blom
Daniel Buijze
Leendert ’t Gilde
AXEL – Schoolvrouwen
Esther van Damme
Cornelia van Doorn, e.v. Jan
van den Broeke
Paulina Huijssen

AXEL – Binnenvader tevens schoolmeester in het
Weeshuis
Abel de Hees
1671-1675

1579-1581
(1581)
1590?-1592
1592-1598
15981599-1614
1614-1639 †
1639-1641 †
1641-1650 †
(1642-1645)
1650-1655 †
1655-1673
1673-1712 †
17121721-1725
1727-1729 †
(1730)-1747
gevlucht
1747-1750
1751-1769 †
1769-(1786)
17861790-1816
-1793

-1670
verboden
17741777-

AXEL – Latijnse school
Enoch Sterthemius

1603-1614

BEOOSTENBLIJ - Schoolmeester
Adolf Segers
(1581)

illegaal

ondermeester
ondermeester

naaien en
breien
naaien en
breien

BIERVLIET - Schoolmeesters
Jan de Stundere
1593-1594 †
Jasper Jansz.
1594-1596
Dijngenus d’Hooghe
1596-1603
Jan Heijlinck
1603-1604
Pieter de Leeuw
1604-1606
David Jasperssen
1609-1611 †
Jan Carvier (of Carnier)
1611-1616 †
Antoni van Eede
1616-1617
Jan de Weert
1617-1623
Claes Bolle (Bollius)
1623-1652 †
Jan Cornelisz. Prommel
1653-1655
ontsl.
Cornelis Aertsen de Fremij
1655-1686 †
Gillis Janz.
1686-1693
Reynier Isebaert
1693-1699
Theodorus Koff
1700-1703 †
Adriaen Blauwkamer
1703-1707
Jan de Visser
1708-1710
Jan Hoelands
1710-1713
Adriaan Beeckman
1714-1730 †
Isaac du Flo
1730-1732
Jeremias Willemse
1732-1755 †
Francois van Schaverbeke
1755-1791
Reinhart Werner
1789-
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Abraham Andisé
Bartholomeus Dhondt
Leendert ’t Gilde
Hubrecht Stoutjesdijk
Andries Quintus

-1790
1791-1793 †
1793-1799
1799-1804
-1801

ondermeester

ondermeester

BOSCHKAPELLE - Schoolmeesters
Cornelis de Putter
(1766)-1792 †
Isaac Crinse
1793-1795
HOEK (Vremdijke/Mauritsfort) - Schoolmeesters
IJsebrandt de Mijtre
1589-1591
Jan de Slovere
1591-1601
Heijndrick Heijndricksen
1601-1621 †
Fransois de Vriese
1621-1631 †
Robrecht de Vlieger
1631-1635 †
Gijsbrecht van Hijfte
1635-1639
Willem de Kempenaer
1639-1641 †
Adriaen Braems
1641-1645
Boudewijn Maerschalck
1645-1648
Cornelis de Keyser
1648-1693 †
Abraham Koff
1693
Jan Katoir
1693-1694 †
Adriaen de Visser
1695-1703
ontsl.
Dingenis Janze Paassen
1704-1706 †
Abraham Koff
1707-1708
Aelbregt Snoep
1708-1752 †
Joos Bostelaar
1752-1771
Daniel Platteeuw
1771-1790
Coenraat van Lieshout
1790-1793
Johannes Waeijhaert
1792-1793
ondermeester
Johannes Waeijhaert
1793-1838
OVERSLAG - Schoolmeester
Hubertus Franciscus Samijn -1767
TERNEUZEN - Schoolmeesters
Mattheus Boudeloot
-1589 †
Jan de Slovere
1589-1591
Remeeus Michielsen Bauw 1591-1595
Thomas Wulframs
1595-1603 †
Anthonis van der Schagen
1603-1633 †
Charles Braems
1634-1640
Cornelis Pietersen de Vryer 1640-1642
Michiel van Moerkercke
1642-1647
ontsl.
Wouter van Hoochstraten
1647-1693 †
Nicolaas Bastaert
1675-1685
Pieter de Keyser
1686-(1688)
Jan Katoir
1689-1693
Cornelis Visser
1693-1714 †
Pieter Ridderhuis de jonge
1714-1736 †
Izaäk Crijnse
1737-1747
Leopold Hallo
1747-1750
Simon Wiskerke
1750-1802
Andries Quintus
1801-1802
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TERNEUZEN – Schoolvrouwen
Grietje Bast, e.v. Dirck Nevil (1654)-1664 verboden
TRINITEIT (bij Terneuzen)
Jan Pietersz.

ZAAMSLAG - Schoolmeesters
Adriaen Cooman
1651-1653
Jan Fredericx van Melingen 1653-1668 †
Jan Paessen
1668-1675
ontsl.
Johannes Jacobus van
1675-1701
Amerongen
Pieter de Keyser
1676
Wijnand van Amerongen
1702-1704
Johannes Italiaen
1704-1705
Quirijn Verbeecke
1705-1706 †
Manasse Charpentier
1707-1719 †
Pieter Kluijt
1719-1735
Floris Pleyte
1735-1767
Cornelis Pleyte
1759-1764
Daniel Platteeuw
1764Hendrik de Zager
1768-1802
Cornelis Huijssen
1796-1836
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illegaal

onwettig

ondermeester
ondermeester

ZAAMSLAG – Schoolvrouwen
N.N., e.v. Jacobus Montan
1749Katarina Bartil, e.v. Jan
1769
Bolleman
N.N., wed. Anthonij van Wijk 1785-(1786)
ZUIDDORPE-MOERSPUI - Schoolmeesters
Abraham Hochepiedt
1648-1676? †
Andries Persoon
1655-1657
Pieter Boogaert
1662-1664
Cornelis van der Vliet
1664-1665
Francois Fierens
1665-1669
Jan Steens
1670-1679
Cornelis Hochepied
1679-1683
Pieter de Does
1683-1708
Jan de Cubber
Jan de Cubber
Isaak de Kraker
Adriaan Kuijpers
Heijndrick van der Ploeg
Jan Jooszn. Stouthamer

ondermeester

1662-(1664)

1708-1717
1717-1723 †
1724-1727?
1727-1764
1764-1767
1768-1778

Zuiddorpe
Zuiddorpe
Zuiddorpe
Zuiddorpe
Zuiddorpe
tevens te
Moerspui tot
1688
waarnemend

STAATS-VLAANDEREN - HULSTERAMBACHT
CAMPEN - Schoolmeester
Cornelis Keukelaar

1710

uitsluitend
lezen

GRAAUW (Melo en Willem Hendrikspolder) Schoolmeesters
Jan Rulsen
1704
illegaal
verboden
Jacob Lippens
1706-1710
Jan Jansen
1710-1714
Adriaan Verstraaten
1716-1719 †
Nicolaas Smith
1719-1732
Jacobus Lippens
1732-1740
Cornelis Hase
1740-1744
Jacobus Lippens
1744-1755
ontsl.
Jacobus Hoelands
1755-1761
Leendert de Regt
1761-1784
Jan Westveer
1784-1797
HENGSTDIJK - Schoolmeesters
Jan de Jonckere
voor 1591(1596)
Gillis Sohier
1648-1649
Simon Pavi
Pieter de la Fosse
Anthony de la Fosse
Pieter Koeke
Jan Jaques
Adriaan Hoelands
Jacobus Hoelands
Marinus Geenen
Joost Coolhaas
Johannes Hase

tevens van
Pauluspolder
1649-1670? † idem
1670-1678 †
1678-1694 † tevens van
Pauluspolder
1693-1715 † idem
1716-1719 † idem
1719-1753 † idem
1753
ondermeester
1753-1755 † tevens van
Pauluspolder
1755-1756 †
1756-1804

HONTENISSE - Schoolmeesters
Anthonius van Hoflaat
(1580)
Pieter Goris
(1580)
Jan van de Stichele
1592-1593
Gillis Laureys
1593-1596
Judocus Impens
Adriaen Robbijt
Matthijs Robbijt
Samuel van Coppenole
Hans Wolf van Harnas
Pieter van Waas
Willem Weije
Johannes Francois Cuper
Everardus Koecke
Cornelis Hase
Christoffel Schaaleven
Pieter Cock

tevens van
Ossenisse

(1621)
1648-1660 †
1660-1677 †
1677-1703? †
1704-1708
1708-1710 †
1711-1720 †
1720-1732
1732-1747 †
1747-1773 †
1768-1771
ondermeester
1773-1775 †

Johannes Hoelands
Johannes Hoelands
HULST – Schoolmeesters
Jacques Herbault
Laureys van Maeldeghem
Matthys Franchoisen
Pieter Pietersen
Pieter de Glin
Pieter de Glin
Charles Braem
Jan Seys
Jan de Vriendt
Pieter de Smedt
Jan Monsieur
Rombout Schinkelius
Joosephus Garcia
Engelbert Jansen
Willebrord Comijns
Pelgrim van der Beke
Pieter van Staeijen
Pieter van Staeijen
Gelein Geus
Wilhelmus Albodel
Valentijn Oostwalt
Augustij Nieuwlant
Cornelis van der Vliet
Daniel le Duc
Philips de Plessy
Jacobus Lacodreije
Abraham Roos
Johan Rombouts
Jacob van Bensschop
Jan Gabriel
Abraham Roos
Willem Roos
Cornelis van der Weel
Willem Krook
Willem Krook
Gerard Westplate
Jan David Timmerman
Pieter Blom
Cornelis van Belois
HULST - Schoolvrouwen
N.N. e.v. Maarten Borgois en
hun dochter
Neeltjen Dirx
Neeltjen alias Scheefhals
Rachael de Gast
Katharina Kroon, e.v. Joseph
Tissie

(1774)-1775
1775-1818

1591-1597
1598-1604 †
16041606/1607
1607-1608
1607-1608
1608-1610
1610
1611-1613
1613-1617
1618-1619
1620-1622
1622-1628
1629-1635
1636-1640
1630-1645
1646-1649 †
1646-1649
1649-1665 †
1660
1669-(1672)
-1672
(1672)
1672-1675 †
1672-1680
(1674-1678)
1675-1705 †
1705-1717 †
1709
verboden
1717-1760 †
17391744
1744-1745
1745-1747
1749-1760
1760 †
1761-1786 †
(1773)-1797
†
1785-1786
1786-1816 †

ondermeester

ondermeester

ondermeester

illegaal

huisonderwijzer, illegaal
avondschool in
cijferen
ondermeester
ondermeester
ondermeester
substituut

ondermeester

(1676)
(1676)
(1676)
(1722)
1743-1747
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N.N., wed. Arij van der Burgt 1751
verboden
Elizabeth Luijks, wed. Jan
1751
Baptist Schelleman
verboden
N.N., e.v. Touché
(1756)
N.N., e.v. Jan Davids
(1756)
Jenne Marij Vissers
1757
verboden
N.N., wed. Van de Voorde
1757
verboden
Catarina Hoets
1757
verboden
Catharina Driessen, e.v.
1762-1764 †
Hendrik Arend Konings
Anna Maria Armson, wed.
1770-1789 †
Lambertus Josephus
Lambrechts
Anna van Roosendaal
1773-1777 †
Helena Helleput
1777-(1798)
Catharina Bakker, e.v.
1793Wilhelm Frederich Cochius

illegaal
illegaal

illegaal
illegaal
illegaal

HULST – Schoolmeester in het Weeshuis
Jacob L. van Dijck
(1718-1722)
HULST – Franse schoolmeesters
Henry Lancel
1648-1654
Jen de Wisten
Gerard du Sans

(1654)
1654-1657

Jaques Cappron

1657-1675

Jacobus de Roij
Elias Paillaret
Christoffel Bernard Tilenius
Francois Chalus de la Motte
Anna Francoise en Maria
Jacoba Chalus
Gideon de Gast
Pierre Derbaud
Jacobus Nauta
André Sogné
Benedictus Blondel
Antoine Frederik Carton
Johannes Leenders

tevens
Nederduits
schoolmeester
tevens
Nederduits
schoolmeester
tevens
Nederduits
schoolmeester

1680-1705
1700-1707
17051707-1712 †
1713-1714
1714-1721
1721-1727
1728-1757 †
1757-1776 †
1776-1784 †
1785-1792
1793-(1798)

HULST – Latijnse school (tenzij anders vermeld rectoren)
Josephus de la Court
1670-1681
Albertus Oevering
1681-1686
Petrus Franciscus de Smith 1710
Georgius Preijers
1718-1721
Johannes Hubertus Jungius 1721-1728
Pierre Derbaud
1722-1727
conrector
Ernestus Ludovicus
1728-1729
Diderickx
Jacobus Obreen
1729-1737 †
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Hubertus Absaloms
Johan Wilhelm Paris

1738-1751 †
1751-1776

KIELDRECHT - Schoolmeesters
Matthijs Robbijt
1657-1660
Marinus Steenaert
1661-1674 †
Jan de Roij
1677Johan Ketelaer
1686-1701
KUITAART - Schoolmeesters
N.N.
1616Judocus Impens
1618LAMSWAARDE - Schoolmeesters
Jaques Cappron
1652-1657
Willem Polleman
1657-(1665)
Francoijs Fierens
1669Jacobus de Roij
(1672)-1680
Adriaen Robbijt
1680-1691
Pieter Christiaanse
1691-1701 †
Willem Weije
1702-1711
Jan Jaques
1711-1716
Jacobus Lippens
1716-1723
Benjamin Janssen
1723-1738 †
Johan David Kourix
1738-1751
Jan Weesepoel
1748-1749?
Johannes Hase
1751-1756
Reinier van ‘t Groenewoud
1756-1758
Abraham Kourix
1758-1789 †
Adriaan Johannes Hoelands 1789-1813 †

substituut

OSSENISSE - Schoolmeesters
Adriaen Adriaense Robbijt
1648-1665? †
Samuel van Coppenole
1665-1677
Adriaen de Swarte
1678-1691 †
Adriaan Robbijt
1691-1720 †
Johannes Jansen
1720-1735 †
Jan Anthony Wattey
1735-1736
ondermeester
Nicolaas Smith
1736-1761 †
Jacobus Hoelands
1761-(1797)
Jan Bal
c.1799-1849
PAULUSPOLDER - Schoolmeesters
Jacob van Wijmeersch
1592-(1594)
Adriaan de Beer
1655-(1661)
Willem Weije
1691-1702
Christiaan Christiaanse
1702-1710 ontsl.
Jacob Lippens
1710-1716
Everardus Koecke
1716-1732
Nicolaas Smith
1732-1736
Abraham Roose
1736-1744
Cornelis Hase
1744-1747
Cornelis Rommaal
1747-1751
Willem Hase
1751-1784 †
Johannes Bernardus van
1784-1831 †
Brissen

POLDER VAN NAMEN - Schoolmeesters
Frans Gillart
(1594)
Jan Mostaert
(1595)
Pieter van den Bosch
1648-(1671)
Jacobus Snouck
1674-1682

Remigius Deumen
Cornelis Hase
Marinus Geenen
Jacobus van de Velde
Arnoldus Verstege
Johannes Valentijn
Ammama
Lambert van Gilst
Fredericus Johannes
Ammama

FORT SINT ANNA - Schoolmeesters
Pieter de Vriese
1649-1667 †
Antonij Koucke
1667-1712 †
Johan Henrik van Heel
1713-1718
SINT JANSTEEN - Schoolmeesters
Adriaan Vercouteren
(1657)Jan du Bois
1657
Andries Persoon
1657-1669 †
Cornelis van der Vliet
1669-1672 gevlucht
Adriaen de Swarte
1672-1678
Mattijs Engelssen
1678-1679 †
Jan van Groeningen
1680-1691
Barent Aartsen
1691-1709
Witte Breijman
1709
Willem van der Hegge
1709-1719 †
Jacob Lambregt van Dijck
1720-1728 †

1729 †
1730-1747
1749-1753
1753-1758
1758-1761
1761-1784 †
1784-1790
1790-1807

STOPPELDIJK (Rapenburg) - Schoolmeesters
Huygh Janse Ridder
1676-, 1688Hans Wolf van Harnas
1703-1704
Johannes Rombout
1704Pieter van der Plas
1714-1735 †
Abraham Roose
1735-1736
Jan Anthony Wattey
1736-1766 †
schoolmeestersplaats
1766
voorlopig opgeheven
Cornelis de Putter
1769-1792 † tevens van
Boschkapelle

STAATS-VLAANDEREN – OVERIG DEEL
PHILIPPINE - Schoolmeesters
Francois Veesaert
1634-1637
Pieter Janssen
1637-1690 †
Johannes Pieters
1690Hendrik van Ens
-1714
Nicolaas Oprel
1714-1720 †
Hendrik van Asperen
1720-1721 †
Jan Dames
1721-1737 †
Willem van der Wolff
1737-1749
Willem van Dremmen
1749-1761
Laurens Zijnen
1761-1794
Pieter Voerman
1794SAS VAN GENT - Schoolmeesters
Hendrik le Grand
1644
Lucas Janssen
1644-(1650)
Pieter Wijcksteen
1645-1649 †
Daniel van Houcke
1649-1652
Jan de Vos
1650-(1655)
Richard van den Thoren
1653-1677 †
Jan de Vos
1678-1688
Cornelis Lana
(1678)
Johan van Hoogstraten
1688-1693 †
Abraham Koff
1693-1705
geschorst
Jan Eerckelens
(1693-1704)
Pieter Ridderhuijs
1705-1711
ontsl.
Pieter van der Quick
1711-1719
Johan Willem Rosier
1719-1759 †

Laurens Schalk
Cornelis Engelse
Francois Villee
Cornelis Jansz. van
Roosendaal
Cornelis Jansz. van
Roosendaal
Denis Joseph Deprez

ondermeester

1759-1785 †
1781-1782
1782-1783
1783-1786

ondermeester
ondermeester
ondermeester

1786-1794
1794-1816

SAS VAN GENT – Franse schoolmeesters
Lambert Vincent
1654Elias Vincent
-1662
Conrad Lanoy
1675-1687 †
Philippe Galopin
1687
Jean le Maitre
1687Pierre Buvon(s)
1692-1729 †
J.W. Promiet
1699Jean Toulon
1729-1746
Adriaan Jozef Bourdon
-1738
Isaac Bertheux
1746-1747
Jean Souman
1748-1749
Pierre Bertrand
1749-1774 †
Simon David Ritter
1774-1776
David Frederik Nicole
1776-1794
Laurens Straub
1781Denis Joseph Deprez
1789-1794
Denis Joseph Deprez
1794-1816

waarnemend
ondermeester
ondermeester

SAS VAN GENT - Schoolvrouwen
Neeltje Gesels
-1726 verboden
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Maria van der Quick
N.N., wed. J. Krijnse

(1738)
(1738)

WESTDORPE (Autrichepolder) - Schoolmeesters
Laureijs Claes
(1640)-1687 †
Pieter Heijdricks
1687?-

Jan de Munck
(1747)-1790
Louis Gillis
1790Johannes Baptiste Josephus (1801)-1815
Leeman

STAATS-VLAANDEREN – FORTEN
FREDERIK HENDRIK EN KRUISSCHANS - Schoolmeesters
Pieter Smith
1641vanaf 1663 alleen
Fred.Hendrik
Mels uijt den
1663-1669
alleen Kruisschans
Boomgaert
Wessel Gerritsen
1668-1677
vanaf 1669 ook
van Kruisschans
LIEFKENSHOEK - Schoolmeesters
Dirck Lauwers
1611-1622 †
Andries Franck
1622-1625
Hendrick Hermanssen
1625-1633 †
Harthouwer
Abraham van der Leen
1633-1647
Johan Bodel
1647-1649
Machiel Carlier
1649-1654 †
Joannes Vleerbosch
1654-1658 †
Jan Claesen Watervliet
1658-1665 †
Cornelis Danckerse
1666-1673
Cornelis van Siervelt
1674
Cornelis Smijtegelt
1674-1690 †
Gillis Pietersen Deurwaarder 1690-1711
Leendert Catsman
1712-1724
Johannes van der Jagt
1724-1732
Hubertus Adriaan Minne
1732-1743
Jan Jansen Leerdam
1743-1768 †
Theunis van Heemst
1768-1771 †
Jacob van der Bel
1771-1772
Pieter van Leerdam
1772-1786
LILLO - Schoolmeesters
Jan Camerlincx
Anthony Symonssen van
Bretaingnie
Jan Camerlincx
Heynricus Olivarius

832

(1593-1594)
(1595)-1598
1598-1604
1604-1607
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Lauwereys Uutendale
Jan Aenraet
Herman Meeussen
Jacob de Hont
Willem Munsterman
Machiel Carlier
Johannis Stroobant
Cornelis van Schetsen
Andries de Jager
Cornelis Beuvel
Jacobus Hugo
Johannes van der Jagt
Joannes Cazelles jr.
Robbert de Bruijn
Augustus Wilhelmus
Jacob van der Bel

1607-1613 †
1613-1618
1618-1635
(1625)
1635-(1642)
1647
1648-1682 †
1682-1706
1706-1724 †
(1721)
1724-1732
1732-1750 †
1751-1754
1755-1772
(1762)
1772-1785

LILLO - Schoolvrouwen
Catharina Imans
Dina Roelands
Pieternella Dronkers
Joanna Pieters Claassen
Elizabeth Schneijder
Elisabeth Hutjes
Magdalena Federhof
Anna Catharina Moorman

(1754)
17551763-(1764)
17661773177617781781-

OUDEN DOEL - Schoolmeesters
Pieter van Leerdam
1761
Jacobus Jans Dronkers
(1762)
Pieter van Leerdam
1763
Pieter van Leerdam
1769-1772
Cornelis van Leerdam
1772-1779
Bastiaan Verpoorte
1780-1784

illegaal
waarnemend

waarnemend

illigiaal

Index op geografische namen
De namen in de bijlagen zijn niet in deze index opgenomen.

Aagtekerke

Aardenburg

Abeele
Alkmaar
Amerika
Amersfoort
Amsterdam

Angerlo
Angola
Antwerpen

Arnemuiden

Arnhem
Assenede
Atrecht (Arras)
Austrichepolder
Axel

Axelerambacht
Baarland

Baarsdorp
Baarzande
Balkan

56, 57, 78, 79, 88, 161, 224, 238,
273, 274, 292, 305, 339, 344, 356,
376, 384, 399, 424, 428, 654, 661663
32, 35, 36, 38, 40, 62, 63, 77, 99,
122, 130, 132, 137, 164, 182, 192,
198, 204, 208, 212, 213, 216, 218,
236, 238, 242-244, 250, 258, 261,
271, 273, 274, 291, 292, 305, 308,
313, 314, 327, 332, 335, 344, 348,
352, 357, 368, 370, 374, 376, 377,
380, 397, 404, 405, 410, 413, 415,
431, 439, 441, 445, 447, 462, 474,
485, 490, 497, 516, 528, 532, 542,
548, 562, 573, 611, 628, 631-635,
653, 656-659, 661, 662, 664, 671,
676
88
613
570
668
46, 131, 240, 299, 320, 350, 482,
501, 537, 539, 540, 545, 548, 553,
572, 581, 583, 587, 593, 594, 615,
639, 641, 667, 670-674
295
570
35, 38, 49, 51, 61, 70-73, 75-77,
97, 98, 136, 291, 295, 403, 411,
473, 479
32, 44, 54, 76, 84, 86, 87, 136139, 141, 170, 180, 221, 238, 280,
293, 311, 317, 330, 333, 335, 342,
344, 346, 352, 353, 356, 368, 370,
396, 403, 409-412, 420, 426, 457,
472, 497, 518, 523, 536, 555, 562,
607, 618, 620, 621, 624, 633, 634,
636, 651, 661
419, 443, 461, 538
77, 78
34
67, 205
32, 34-36, 40, 41, 62, 95, 96, 112,
113, 115-117, 121, 137, 140, 165,
181, 191, 205, 242, 307, 311, 332,
333, 344, 352, 356, 380, 384, 397,
401, 410, 415, 441, 471, 482, 492,
568, 592, 634, 636, 637, 643, 647,
656, 660, 663, 676, 687
96, 100
59, 142, 193, 209, 254, 261, 266,
288, 289, 318, 330, 337, 356, 379,
385, 428, 434, 626
92, 301, 344
202
674

Barneveld
Barsingerhorn
Bath, Fort
België
Belle
Bergen (Noorwegen)
Bergen op Zoom

285
80, 494
36, 92, 230, 356, 444, 607, 677
674
76
206
44, 76, 77, 79, 93, 94, 101, 105,
106, 113, 120, 149, 151, 154, 156,
158, 160, 178, 180, 186, 189, 210,
255-262, 272, 289, 291, 316, 318,
321, 337, 388, 396, 403, 473, 478,
565, 597, 643
Betuwe
460
Beveren
35, 98
Bielefeld
31
Biervliet
35-37, 40, 62, 95, 113, 116, 137,
181, 213, 221, 222, 229, 238, 242,
254, 260, 268, 275, 319, 343, 344,
353, 356, 437, 451, 517, 661, 676,
687
Biezelinge
32, 39, 47, 58-60, 161, 184, 195,
216, 221, 228, 239, 326, 345, 357,
359, 361, 384, 427, 518, 558, 618,
656
Biggekerke
46, 57, 77, 78, 143, 221, 222, 254,
291, 295, 307, 312, 313, 319, 356,
379, 424, 427, 517, 595, 607, 611,
677
Bodegraven
171, 287
Bommenede
146
Borssele
85, 91, 159, 163, 188, 197, 313,
314, 345, 356, 359, 377, 382, 607,
618, 655, 677
Bosch, Den
Zie ’s-Hertogenbosch
Boschkapelle
96
Brabant, Spaans/Oostenrijks 18, 20, 34, 56, 70-75, 78, 79, 204,
688
Brabant, Staats- (Noord-)
93, 103, 120, 149, 158, 201, 203,
205, 239, 259, 285, 286, 290, 473,
609, 630, 674
Brazilië
570
Breda
125, 251, 581, 592, 634, 638, 652
Breskens
35, 36, 64, 129, 148, 151, 156,
197, 229, 238, 248, 252, 277, 299,
309, 313, 315, 318, 319, 332, 335,
340, 357, 370, 423, 424, 437, 439,
448, 460, 506, 630, 635, 654, 656
Breukelen
507
Brielle (Den Briel)
32, 47, 76, 521, 568, 631, 644
Brigdamme
86, 87, 228, 415
Brouwershaven
32, 44, 55, 77, 78, 136-139, 147,
155, 161-163, 175-177, 181, 182,
187, 219, 221, 231, 253, 257, 266,
285, 288, 295, 301, 315, 318, 324,
330, 332, 335, 340, 342, 344, 352,
371, 396, 403, 408, 411, 426, 441,
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Brugge
Bruinisse

Brussel
Burgh

Buttinge
Cadsandria
Cadzand

Calishoeck
Cambridge
Campen
Campensnieuwland
Chatham
Clinge
Colchester
Colijnsplaat

Committimus

Coudorpe
Culemborg
Delfland
Delfshaven
Delft

Dendermonde
Denemarken
Deventer
Diemen
Diest
Dinther
Dodewaard
Doel
Doesburg
Doetinchem
Domburg
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443, 460, 466, 481, 490, 495-498,
503, 515, 517, 518, 529, 539, 541,
558, 561, 565, 566, 568, 573, 617,
620, 624, 626, 627, 631, 633, 636,
639, 644-646, 649, 654, 657, 661663, 666
35, 38, 62, 70, 71, 76, 78, 358,
402, 633
58, 148, 154, 155, 161, 189, 193,
202, 224, 250, 267, 299, 300, 304,
313, 319, 326, 338, 340, 355, 384,
424, 426, 427, 437, 442, 445, 458,
474, 475, 490, 517, 528, 543, 565,
599, 607, 618, 620, 631, 644-646,
648, 654, 664, 671
38
58, 142, 144, 160, 163, 168, 184,
190, 218, 228, 243, 253, 299, 300,
303, 313, 332, 334, 338, 374, 383,
391, 424, 455, 578, 607, 625, 663,
677
88, 400
35
35, 63, 64, 114, 118, 128-130,
150, 183, 213, 242, 292, 299, 302,
326, 335, 340, 357, 359, 361, 386,
404, 425, 430, 442, 444, 542, 669,
670
92
296
100
95
471
66
50
83, 94, 95, 144, 145, 161, 164,
211, 247, 248, 250, 254, 297, 309,
319, 328, 360, 371, 372, 382, 410,
428, 443, 453, 457, 461, 485, 505507, 607, 636, 655, 656, 663
36, 41, 45, 62, 69-72, 75, 80, 85,
95, 115, 117, 149, 161, 181, 203,
242, 285, 356, 357, 687
90
219, 251
9, 68, 73
213, 386, 570
50, 53, 68, 73, 76, 79, 247, 320,
350, 386, 413, 414, 586, 588, 594,
615, 634, 638, 644
78
674
350, 483, 581, 586
287, 388
293
290
565
98, 205, 659
20
638
32, 56, 70, 78, 79, 81, 112, 136,
153, 161, 180, 221, 242, 248, 283,
292, 298, 332, 346, 353, 355, 356,
361, 383, 399, 407, 425, 426, 438,
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Doornik
Dordrecht

Dowaai
Dreischor

Drenthe
Driewegen

Duinkerken
Duitse landen
Duitsland
Duiveland
Duivendijke
Edam
Eede

Eindhoven
Ekeren
Elburg
Elkerzee

Ellemeet
Ellewoutsdijk
Emden
Engeland
Esch
Etten
Europa
Folkstone
Fontainebleau
Franeker
Frankrijk

Frederik Hendrik, Fort
Friesland
Fijnaart
Gapinge

490, 528, 534, 550, 560, 579, 597,
623, 631, 634, 635, 645, 654, 656
358, 634
18, 20, 42, 43, 68, 69, 73, 106108, 153, 261, 262, 291, 320, 349,
350, 396, 397, 422, 474, 496, 514,
515, 517, 519, 521, 523, 530, 542,
552, 580, 581, 584, 587, 590, 615,
634, 637, 639, 651, 692
292
77-80, 83, 148, 197, 218, 257,
266, 291, 299, 315, 319, 338, 359,
378, 424, 428, 451, 490, 495, 542,
565, 598, 599, 607, 618, 633, 655,
673
40, 576, 674, 681
60, 90, 44, 159, 160, 211, 223,
295, 306, 332, 335, 357, 365, 458,
620, 649, 677
53, 324
285, 286, 289, 482, 552, 565, 594,
674
73
19, 33, 43, 49, 57, 58, 60, 83, 88,
89, 94, 149, 427, 598
176, 677
348
99, 118-120, 122, 129, 151, 204,
216, 221, 253, 304, 330, 335, 344,
357, 402, 431, 458, 463, 466, 610,
633, 635, 659
151
77
320
58, 90, 144, 145, 218, 221, 242,
295, 332, 333, 338, 355, 359, 361,
373, 427, 434, 458, 467, 560, 569,
572, 607, 618, 620, 655, 677
89, 90, 144, 145, 218, 224, 301,
365, 607, 618, 620
60, 221, 223, 247, 295, 323, 356,
378, 380, 385, 427, 525, 607, 619
38, 477
39, 47-49, 70, 72, 77, 124, 286,
289, 420, 500, 546, 674
290
290
681
265
36
576, 579, 580, 586, 665
35, 36, 40, 70, 75, 219, 285, 286,
288, 289, 359, 368, 373, 403, 404,
406, 432, 482, 483, 568, 590, 610,
674
97, 149, 285, 356
21, 69, 107, 108, 286, 672, 674
295
56, 57, 147, 209, 239, 268, 269,
303, 310, 311, 313, 314, 317, 327,
333, 341, 343, 344, 353, 355, 356,
424, 426, 427, 429, 450, 466, 473,
481, 490, 495, 518, 529, 531, 630,
656, 661, 664, 667

Geersdijk
Geertruidenberg
Gelderland

Genève
Gent

Goedereede
Goes

Gorinchem
Gouda
Graauw
Graft
Grave
’s-Gravenhage

’s Gravenhoek
’s-Gravenpolder

Griekenland
Grobbendonk
Groede

95
631
20, 69, 75, 107, 108, 142, 258,
269, 286, 337, 448, 474, 482, 615,
674
509, 551, 581
34-36, 38, 40, 62-64, 67, 70-73,
76-78, 97, 205, 219, 291, 293,
296, 319, 358
238, 307
26-28, 30, 33, 34, 38, 39, 42-44,
46, 52, 53, 59, 68, 82, 85, 91, 92,
95, 96, 102, 107, 109, 111, 114,
117, 125, 134, 135, 137-140, 142,
146, 147, 159, 167, 170-173,
187-190, 192, 201, 204, 207, 209,
216-221, 224, 235, 236, 240, 241,
243, 245-247, 252, 262, 264-267,
270, 274, 275, 284, 286, 292,
293, 295-297, 302, 308, 314-316,
320-326, 330, 333, 335, 337, 344,
348-353, 355, 356, 361, 368, 374,
376, 378, 379, 381, 383, 390, 396,
397, 402-404, 411-419, 424-426,
432, 433, 437, 440-443, 445, 446,
448, 449, 452-454, 463, 467, 468,
470-472, 475, 476, 478, 479, 483,
484, 497, 498, 500, 501, 505, 508,
509, 511, 516, 518, 519, 521, 522,
526, 529, 536, 541, 546, 548-554,
556, 557, 561, 566, 567, 574, 575,
577, 580, 582, 589-592, 597, 605,
608-614, 621, 623, 626, 629, 630,
633, 635-639, 641, 645-647, 649,
652, 653, 657, 659, 667, 672, 676,
677, 679, 688, 692
275, 320, 589, 638
136, 244, 350, 553, 634
65, 100, 115, 248, 277, 331, 431,
457
501, 670, 671
288
22, 47, 54, 55, 103, 106, 107, 113,
117, 118, 121, 125, 128, 131, 132,
149, 151, 152, 187, 189, 213, 219,
223, 227, 228, 240, 247, 251, 271,
272, 320, 341, 350, 368, 375, 397,
406, 496, 532, 567, 591, 596, 614,
637
95
59, 161, 195, 216, 223, 247, 260,
270, 317, 322, 326, 338, 357, 361,
410, 428, 450, 466, 484, 486, 488,
492, 494, 518, 655, 656
27
77
35, 63, 64, 76, 99, 118, 120, 128130, 157, 161, 163, 164, 166, 197,
202, 207, 238, 242, 249, 268, 274,
287, 290, 292, 298, 299, 304, 309,
310, 313, 319, 331, 333, 340, 357,
363, 370, 378, 400, 402, 404, 405,
410, 430, 448, 456, 463, 465, 506,
518, 534, 538, 541, 546, 548, 601,

Groningen

Grote Pasfort
Grijpskerke

Guinea
Guines (bij Calais)
Haag, Den
Haamstede

Haarlem
Haastrecht
Halsteren
Ham
Hamburg
Hannover
Harderwijk
Heen, De
’s-Heer Abtskerke

’s-Heer Arendskerke

’s-Heer Hendrikskinderen
’s-Heerenhoek

Heerle
Heille
Heinkenszand

Heist
Hekelingen
Hendrik Ido Ambacht
Hengstdijk

Herbajum
Herborn
Herenthals
Herkingen
’s-Hertogenbosch

Hien
Hillegersberg
Hillegom

607, 609, 617, 623, 635, 643, 645,
649, 656, 676, 677
20, 73, 107, 142, 258, 286, 350,
446, 448, 474, 482, 483, 572, 576,
580, 587, 674
202
88, 144, 160-162, 190, 237, 254,
300, 307, 311, 327, 329, 331, 338,
355, 356, 365, 400, 423, 448, 455,
459, 460, 472, 516, 541, 561, 607,
618, 649, 652, 654, 655, 677
570
129
Zie ’s-Gravenhage
32, 57, 58, 77, 79, 88, 112, 142,
144, 148, 159, 163, 168, 190, 210,
249, 254, 266, 268, 269, 277, 298,
300, 304, 313, 314, 332, 338, 343,
345, 399, 408, 423, 424, 434, 453,
455, 460, 491, 518, 558, 578, 599,
605, 607, 625, 677
68, 73, 108, 136, 275, 309, 349,
350, 551, 589, 590, 599, 615
287
318, 337
583
525, 567
590
309, 320, 553, 576, 577, 581
89
91, 144, 161, 216, 221, 229, 304,
338, 357, 427, 441, 466, 532, 655,
677
32, 59, 60, 76-78, 92, 145, 188,
195, 266, 290, 300, 322, 345, 357,
372, 428, 466, 513, 515, 619, 630,
655
267, 290, 291, 335, 345, 357, 428
92, 127, 145, 195, 221, 230, 238,
274, 275, 357, 377, 382, 434, 442,
443, 617
291
633, 635, 659
60, 125, 145, 161, 164, 188, 193,
194, 223, 244, 275, 300, 311, 318,
357, 367, 374, 379, 383, 390, 434,
458, 492, 607, 655
76
239
269
64-66, 96, 100, 115, 203, 259,
307, 357, 358, 376, 400, 430, 431,
490, 633
537
585
71
239
18, 20, 67, 69, 101, 126, 136, 151,
152, 156, 239, 264, 335, 350, 367,
420, 461, 581, 607, 609, 610, 634,
638
565
287
370
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Hilversum
Hoedekenskerke
Hoek

Hoeven
Hoge Zwaluwe
Holland

Hongarije
Hontenisse

Hoofdplaat
Hoogelande
Hulst

Hulsterambacht

Ieper
Isabellapolder
Italië
Kampen
Kapelle

Kapellen bij Ekeren
Kats

Kattendijke
Kennemerland
Kerkwerve

Kessel
Keulen
Kieldrecht
Kleverskerke
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287
32, 77, 196, 222, 268, 308, 356,
365, 370, 427
62, 95, 115, 116, 162, 196, 209,
247, 260, 262, 273, 295, 316, 317,
324, 332, 356, 359, 372, 382, 492,
562, 676
120
276
33, 34, 39, 42, 67-70, 72-75, 107,
108, 111, 142, 187, 190, 204, 258,
262, 264, 285-287, 299, 304, 341,
413, 419, 448, 461, 484, 485, 508,
509, 511, 517, 552, 553, 557, 576578, 591, 592, 599, 615, 634, 649,
690
286, 289
64, 66, 100, 124-128, 131, 212,
275, 307, 326, 357, 369, 374, 376,
430, 431, 444, 633
36, 96, 311, 356, 444
32
26, 32, 34-37, 40, 63-66, 69, 74,
75, 77, 79, 82, 100, 103, 115, 118,
120, 125, 131, 132, 137-139, 147,
149, 156, 157, 181, 203, 236, 247,
251, 254, 264, 272, 275, 293, 302,
310, 319, 330, 332, 333, 335, 336,
338, 342, 349, 352, 357, 362, 375,
376, 380, 381, 396, 398, 404, 415,
417, 421, 423, 424, 431, 433, 470,
490, 513, 548, 556, 573, 612, 636,
639, 647, 653, 654, 657-659, 661,
662, 664, 676, 687
21, 35, 36, 40, 64-67, 69, 74, 100,
101, 114, 115, 117, 118, 124-128,
132, 147, 149, 156, 203, 205, 242,
264, 277, 285, 326, 330, 331, 336,
340-342, 357, 374, 376, 400, 430,
431, 444, 457, 596, 632, 688
37, 47
447
674
291
26, 32, 47, 58, 60, 63, 78, 81, 148,
188, 194, 195, 228, 295, 319, 332,
357, 359, 385, 413, 427, 433, 472
71
89, 95, 144, 145, 301, 313, 314,
316, 328, 333, 361, 365, 506, 507,
568, 662
90, 168, 190, 229, 356, 360, 382,
427, 458, 619
68
85, 88, 89, 195, 254, 274, 299,
303, 305, 338, 427, 442, 456, 458,
631, 677
290
28
65, 66, 100, 147, 345, 357, 430,
632
87, 146, 254, 305, 319, 333, 353,
356, 365, 424, 438, 457, 458, 607,
619, 655
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Klinge
Kloetinge

Kloosterzande
Klundert
Kortgene

Kortrijk
Koudekerke

Kraayertpolders
Krabbendijke
Krommenhoeke
Kruiningen

Kruisschans, Fort
Kruisweg
Lamswaarde
Landegem
Lateranen
Ledenberg
Leeuwarden
Leiden

Leipzig
Lekkerkerk
Leuven
Liefkenshoek

Liemers, de
Lille
Lillo

Limburg, StaatsLingen
Londen
Loon op Zand
Looperskapelle
Loosduinen
Lubeck
Lyon
Maasdam
Maasland
Maassluis
Maastricht
Maldegem
Mechelen

204
148, 161, 167, 193, 211, 221, 239,
248, 273, 291, 318, 332, 337, 338,
340, 344, 356, 357, 361, 428, 441,
458, 506, 569, 598, 616, 618, 631,
663
444
173, 370
95, 136, 180, 209, 299, 328, 334,
345, 360, 375, 441, 446, 451, 462,
466, 474, 495, 607
358
57, 75, 78, 81, 229, 248, 298, 310,
355, 356, 359, 361, 525, 528, 539,
595, 598, 607, 611, 618, 650, 656,
663
92
91, 259, 307, 357, 365, 371, 607,
618, 677
254
49, 54, 79, 91, 154, 158, 190, 191,
193, 229, 239, 276, 317, 321, 344,
356, 359, 361, 434, 444, 456, 473,
558
97, 149
97
65,75, 100, 115, 125, 127, 242,
376, 431, 444
291
25
293
291, 479, 484
73, 76, 78, 108, 136, 204, 226,
247, 248, 250, 309, 350, 480, 482,
483, 552, 553, 568, 576-581, 590,
592, 594, 613, 615, 620, 636, 638,
639, 643, 650, 665, 692
31
490
28, 38
35, 36, 92, 97-99, 113, 146, 147,
149, 163, 166, 205, 241, 254, 260,
285, 321, 323, 331, 333, 338, 356,
371, 428, 441, 444, 490, 659, 663
20
Zie Rijsel
35, 36, 62, 79, 83, 92, 97, 99, 113,
115, 146, 149, 203, 285, 291, 306,
317, 324, 332, 333, 344, 356, 398,
400, 410, 421, 428, 439, 444, 621
286, 674
639
38, 71, 77, 477, 542
242
144
542
583
291
295, 631
609, 673
500
156, 250, 288
77, 204, 659
76

Medemblik
Meliskerke

480
46, 57, 76, 143, 160, 161, 222,
273, 327, 356, 384, 428, 429, 456,
656, 667, 677
Middelburg
21, 23, 25-33, 37-39, 41, 42, 46,
50-52, 54, 59, 63, 71-73, 76-79,
84-88, 91, 95, 98, 102, 104, 106108, 111, 113, 116, 123, 133-140,
143, 147, 150, 153, 161, 165,
168, 169, 171, 175, 176, 179, 180,
189, 201, 204, 206, 208, 212-218,
220, 222, 223, 225-227, 230, 232,
236-238, 240, 241, 243-248, 252,
264-267, 270, 274-284, 286, 288,
291-293, 296-298, 300, 302, 305,
308, 309, 311, 312, 315, 317-325,
331, 333, 335, 341, 345-347, 349,
350, 352-354, 356, 361-363, 368370, 372, 373, 375, 377, 379, 380,
382, 383, 385-387, 392, 393, 396398, 402, 406, 407, 410, 412-422,
425, 426, 429, 430, 432, 433, 437,
438, 440-443, 445-450, 452, 454,
460, 461, 463, 467-472, 477-483,
485, 491-493, 495-505, 507-510,
512, 513, 515, 518-521, 523-526,
528-531, 533, 535-559, 561-590,
592-597, 599-601, 608-615,
619-624, 626-628, 631, 633-646,
649-653, 655, 657, 660, 664-667,
672, 676, 677, 681, 682, 684, 688,
689, 692
Middelburg (Vlaanderen)
204, 633, 659, 677
Middelburgsepolder
87, 113, 429, 646
Middelharnis
324, 631
Moermond
144, 383
Moerspui, Fort
76, 95, 430
Montfoort
668
Moordrecht
287
Moriaanshoofd
202
Munster
35, 40, 66, 67, 93, 96
Naaldwijk
73
Nevele
77
Nieuw-Beijerland
508
Nieuwdorp
92
Nieuwe Veer
400
Nieuwerbrug
260
Nieuwerkerk (Duiveland)
32, 77, 83, 164, 194, 254, 257,
268, 295, 299, 313, 314, 321, 332,
338, 340, 343, 355, 359, 360, 366,
375, 427, 440, 441, 445, 450, 451,
461, 473, 474, 481, 495, 506, 518,
529, 535, 541, 561, 564, 565, 607,
619, 654, 655
Nieuwerkerke (Schouwen) 85, 89, 145, 223, 301, 322, 335,
338, 458, 485, 560, 599, 607, 620
Nieuwerve
147
Nieuwland (en Sint Joosland) 87, 113, 148, 209, 211, 221, 228,
239, 275, 311, 332, 346, 356, 370,
372, 429, 433, 445, 452, 453, 460,
528, 568, 598, 646, 677
Nieuwpoort
35
Nieuwvliet
36, 64, 99, 129, 164, 205, 221,
229, 300, 307, 321, 335, 340, 346,

Nieuw-Vossemeer
Nispen
Nisse

Noord-Beveland

Noorderkwartier
Noordgouwe

Noord-Holland
Noordwelle

Noordwijk
Noorwegen
Oegstgeest
Oisterwijk
Ommelanden (Groningen)
Oostburg

Oostende
Oostenrijkse Nederlanden
Oosterhout
Oosterland

Oosterweel
Oost-Indië
Oostkapelle

Oost-Souburg
Oostwold
Ophemert
Ossendrecht
Ossenisse
Ouddorp
Oudeland
Oudelande

357, 656
85, 93, 101, 201, 217, 289, 356,
360, 428, 429, 439, 607, 619
470
59, 91, 188, 193, 197, 202, 211,
221, 256, 266, 270, 313, 321, 330,
332, 339, 357, 361, 374, 378, 427,
428, 457, 458, 492, 517, 563, 607,
619, 651, 655, 656, 677
83, 94, 95, 102, 149, 224, 242,
284, 285, 294, 328, 342, 356, 445,
474, 475, 483, 495, 546, 565, 568,
599, 636, 661, 668, 676
672
161, 218, 242, 243, 248, 254, 268,
273, 334, 338, 342, 391, 428, 438,
439, 484, 506, 592, 607, 633, 658,
663
80, 377, 674
144, 147, 184, 186, 210, 260, 268,
269, 295, 298, 313, 319, 323, 338,
370, 372, 379, 447, 456, 482, 518,
522, 562, 598, 607, 657, 677
639
674
68
609
73, 461
26, 32, 35, 36, 63, 99, 129, 130,
137, 140, 212, 213, 219, 221, 247,
250, 252, 295, 311, 313, 317, 332,
334, 341-343, 353, 354, 357, 363,
391, 400-402, 404, 405, 407, 410,
431, 438, 442, 444, 456, 464, 470,
479, 513, 517, 535, 549, 610, 613,
620, 623, 624, 634, 635, 645, 655,
656, 661, 676
35
92, 219, 285, 286, 289, 359, 428,
610, 633, 634, 659
177, 276
58, 60, 80, 164, 179, 192, 193,
261, 266, 268, 296, 298, 299, 309,
332, 333, 338, 341, 345, 347, 355,
365-367, 374, 378-380, 425, 427,
450, 451, 453, 533, 558, 569, 573,
607, 618, 645, 667, 677
38
92, 175, 322, 323, 369, 383, 649,
660, 667
46, 56, 57, 63, 76, 252, 296, 311,
319, 327, 330, 356, 359, 426, 433,
435, 579, 677
85, 88, 112, 221, 276, 307, 311,
353, 355, 356, 379, 677
483
324
120, 151
64-66, 100, 120, 124, 125, 248,
259, 271, 357, 430, 431, 633, 658
177
93
196, 223, 224, 228, 239, 258, 344,
345, 356, 360, 365, 427, 442, 607,
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Oudeman(spolder)
Oudenaarde
Oudenbosch
Ouden Doel
Oude Tonge
Oud-Lillo
Oud-Loosdrecht
Oud Sint Jooslandpolder
Oud-Vlissingen
Oud-Vossemeer

Ouwerkerk

Overmaze, Landen van
Overschie
Overslag
Overijssel
Ovezande

Papendrecht
Parijs
Pauluspolder
Peelland
Philippine

Picardië
Piëmont
Polder van Namen
Poortugaal
Poortvliet

Popkensburg
Poppekerke
Portugal
Provence
Pruisen
Pijnacker
Rapenburg
Reigersbergsepolder
Reimerswaal
Renesse

Rengerskerke
Renswoude
Retranchement

838

619, 655, 677
41, 99, 430
70, 112
151
98, 205, 285, 357, 458
176
203
254
87
88, 240, 410
60, 61, 78, 79, 194, 289, 300, 306,
342-344, 360, 378, 399, 400, 427,
480, 607, 611, 618, 626
58, 83, 89, 147, 161, 229, 238,
239, 254, 266, 268, 270, 298, 310,
326, 331, 333, 338, 355, 360, 378,
380, 382, 427, 452, 482, 531, 558,
563, 565, 566, 598, 607, 619, 626,
649
158, 264
634
67, 96, 205
107, 286, 482, 527, 576, 674
59, 60, 90, 144, 145, 192, 193,
223, 239, 254, 317, 323, 332, 341,
345, 357, 361, 365, 427, 434, 442,
458, 655, 677
223
28, 219, 292, 551, 590
64-66, 100, 115, 203, 242, 357
156
35, 36, 62, 121, 181, 285, 310,
329, 332, 335, 338, 353, 390, 430,
461, 466, 496, 676
292
478
64-66, 100, 333, 357, 358, 360
631
32, 42, 60, 61, 79, 80, 146, 210,
211, 238, 268, 307, 322, 325, 343,
344, 365, 371, 388, 399, 408, 427,
428, 447, 460, 515, 536, 537, 559,
607, 618, 630, 633, 655
333
332
674
403
674
297
65, 115
85, 92, 444
26, 30, 32, 33, 38, 42, 48, 49, 71,
83, 93, 111, 149, 296, 356
58, 63, 118, 144, 184, 210, 243,
268, 290, 307, 332, 365, 370, 383,
441, 485, 522, 599, 607, 628, 643,
677
89, 90, 243, 301, 332, 335, 343,
443, 444, 562, 607, 619
567
35, 93, 99, 114, 123, 129, 151,
229, 250, 290, 300, 319, 321, 330,
340, 344, 357, 359, 375, 430, 444,
457, 560, 677
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Rhenen
Rilland
Ritthem

Rome
Roosendaal
Rooversberg, Schans
Rotterdam

Rusland
Rijsel (Lille)
Rijswijk
Saaftinge
Salzburg
Sandwich
Sas van Gent

Saumur
Schagen
Schakerloo
Schellach
Scherpenisse

Schiedam
Schieland
Schoondijke

Schore
Schotland
Schouwen
Schouwen-Duiveland

Serooskerke (Schouwen)
Serooskerke (Walcheren)

Siegburg (bij Bonn)
Sinoutskerke

668
92, 357, 444, 607, 618, 677
56, 57, 143, 147, 295, 307, 310,
327, 330, 353, 356, 433, 452, 531,
607, 618, 654, 658, 677
27, 64, 547, 550
240, 320, 370, 461, 470, 634
400
20, 68, 251, 293, 320, 350, 373,
401, 492, 523-525, 553, 567, 569,
572, 574, 590, 592, 593, 615, 626,
628, 636-638, 643, 667
674
287, 292, 404
634
34, 35, 91
207, 689
50
35, 36, 62, 67, 76, 121, 123, 137,
164, 181, 213, 216, 275, 276, 285,
292, 310, 332, 335, 342, 352, 357,
375, 385, 400, 404, 405, 410, 430,
435, 492, 516, 591, 635, 639, 647,
653, 676
580
80
85, 93, 188, 270, 301, 458, 607
32
32, 42, 44, 61, 161, 185, 187, 198,
199, 211, 295, 298, 308, 314, 332,
338, 343, 346, 357, 361, 364, 367,
380, 398, 399, 401, 403, 447, 448,
515, 559, 607, 619, 633, 655
260, 320, 589
159
35, 99, 122, 132, 151, 207, 307,
331, 332, 342, 345, 357, 431, 438,
441, 444, 456, 635, 655, 667
60, 90, 187, 194, 238, 316, 332,
356, 359, 365, 428, 629, 677
286, 289, 324, 420, 674
19, 33, 38, 43, 49, 57, 58, 60, 83,
88, 89, 149, 202, 427, 598, 676
85, 88, 90, 94, 101, 109, 145, 147,
153-155, 159, 168, 171, 175, 184186, 189, 191, 192, 202, 218, 224,
243, 254, 255, 257, 258, 260, 262,
263, 266, 268, 272, 284, 285, 290,
294, 299, 300, 322, 331, 338, 339,
342, 343, 356, 364, 368, 374, 375,
378, 382, 399, 429, 446, 447, 474,
475, 481, 483, 485, 495, 515, 522,
527, 528, 546, 555, 561, 565, 578,
579, 599, 644, 661, 668, 676, 690,
692
88, 90, 184, 185, 218, 365, 372,
447, 482, 598, 599, 677
56, 57, 86, 108, 143, 147, 148,
167, 209, 248, 274, 283, 303, 311,
313, 314, 319, 327, 333, 355, 356,
365, 378, 424, 427, 441, 511, 516,
605, 607, 618, 654, 677
288
91,144, 193, 252, 301, 357, 365,

Sint Andries, Fort
Sint Anna, Fort
Sint Annaland

Sint Anna ter Muiden

Sint Cathelijne, Schans
Sint Gillis
Sint Jansteen

Sint Joosland
Sint Kruis
Sint Laurens

Sint Maartensdijk

Sint Marck, Fort
Sint Philipsland

Sirjansland

Slikkenburg, Fort
Sluis

Sommelsdijk

Sonsbeek
Souburg
Spaanse Nederlanden

427, 466
96
35, 65, 100, 357, 360, 374, 430,
439
32, 77, 188, 189, 195, 198, 241,
248, 252, 268, 269, 274, 298, 301,
315, 319, 322, 333, 342-344, 359,
370, 371, 403, 428, 547, 607, 617,
619, 626, 630, 631, 645
36, 63, 76, 87, 124, 128, 132, 137,
151, 156, 212, 308, 327, 330, 333,
335, 353, 357, 358, 386, 458, 517,
565, 568, 594, 655, 656, 667
400
291
35, 36, 41, 65, 66, 100, 120, 125,
204, 254, 259, 330, 335, 357, 423,
430, 631
87
99, 132, 152, 274, 330, 342, 344,
375, 457
56, 86, 87, 164, 228, 237, 249,
255, 256, 302, 310, 313, 319, 330,
331, 333, 334, 346, 356, 365, 366,
439, 455, 480, 485, 517, 562, 564,
617, 655, 677
17, 32, 53, 56, 77, 136, 163, 166,
175, 177-180, 185, 186, 238, 239,
248, 298, 309, 310, 319, 322, 326,
332, 333, 340-342, 344, 352, 356,
365-367, 378, 398, 403, 410, 415,
423, 428, 429, 434, 435, 439, 443,
448, 457, 459, 465, 541, 573, 607,
611, 619, 625, 630, 656, 661
96
33, 34, 85, 93, 94, 101, 113, 149,
160, 164, 238, 252, 285, 304, 309,
311, 316, 321, 331, 333, 344, 345,
347, 356, 360, 383, 408, 423, 429,
443, 458, 474, 475, 483, 518, 546,
564, 565, 599, 619, 655, 661-663,
667, 668, 676-678
58, 76, 88, 89, 191, 310, 333, 335,
341, 344, 345, 356, 365, 373, 427,
458, 607, 618, 631, 645, 659
400
26, 31, 32, 34-36, 40, 62-64, 69,
78, 99, 103, 118, 119, 124, 130,
132, 137-139, 152, 156, 157, 168,
182-184, 202, 203, 212, 224, 236,
253, 287, 291, 313, 319, 321, 331,
352, 357, 362, 379, 387, 396, 400,
402, 404, 415, 424, 430, 431, 441,
453, 466, 483, 497, 499, 500, 502,
504, 506, 515-517, 521, 525, 528,
529, 536, 543, 567, 616, 617, 621,
626, 627, 636, 650, 653, 654, 657,
661, 663, 676
32, 57, 58, 101, 149, 155, 185,
186, 199, 285, 330, 356, 384, 399,
407, 410, 433, 485, 568, 592, 631
460
57
97, 204, 286

Spaans/Oostenrijks Brabant
Spanje
Spui
Staats-Brabant
Staats-Vlaanderen
Standaardbuiten
Stavenisse

Steenbergen
Steenvoorde
Steinfurt
Stolwijk
Stoppeldijk
Straatsburg
Ter Aar
Terneuzen

Tholen (eiland)

Tholen (stad)

Tiel
Tielt
Triniteit
Tsjechië
Utrecht

Valkenisse
Veere

Zie Brabant
35, 39, 674
96
Zie Brabant
passim
93
93, 202, 247, 260, 295, 299, 301,
309, 312, 313, 321, 337, 345, 359,
368, 380, 429, 649
89, 106, 470
38
582
177
65, 96, 100, 115, 400, 401
508
508
35-37, 40, 62, 78, 85, 95, 96, 112,
113, 115, 116, 137, 140, 164, 165,
196, 261, 262, 289, 352, 356, 401,
408, 410, 414, 422, 424, 427, 431,
439, 441, 448, 473, 630, 653, 654,
676
19, 42, 43, 46, 60, 61, 77, 78, 93,
94, 101, 105, 106, 113, 120, 145,
149, 151, 153, 154, 156, 158, 160,
186, 188, 201, 204, 210, 224, 255262, 272, 284, 285, 289, 294, 316,
337, 342, 356, 364, 378, 427, 429,
445, 446, 448, 495, 636, 661, 668,
676
26-28, 32-34, 39, 53, 54, 76, 79,
82, 85, 93, 102, 111, 134, 135,
137-139, 143, 170, 171, 173, 220,
236, 238, 265, 270, 284, 295, 307,
321, 330, 332, 344, 346, 349, 351,
352, 356, 370, 371, 396, 403, 406,
407, 414, 422, 425, 426, 440, 443,
448, 449, 470, 473, 485, 497, 508,
512, 555, 573, 577, 592, 597, 608,
619, 621, 631, 633, 639, 652, 672,
676, 677, 688
330
76, 77
96
551
18, 20, 21, 34, 68, 69, 101, 107,
142, 228, 239, 251, 258, 264, 269,
285, 286, 320, 346, 350, 367, 377,
404, 448, 461, 474, 507, 556, 569,
576, 581, 587, 634, 638-640, 666,
668, 673, 674, 679
92
27, 30-33, 38-40, 42, 44, 45, 48,
54, 71, 82, 84-87, 90, 102, 107,
109, 111, 134, 135, 137-139, 147,
171, 172, 190, 215, 217, 218, 224,
235, 236, 240-242, 244, 245, 247,
250-252, 264-267, 270, 274, 284,
286, 292, 296, 297, 308, 311, 318,
320-322, 330, 335, 338, 342, 345,
349, 351-354, 356, 362, 368, 374,
381, 396, 398, 399, 401-404, 406,
408, 411-423, 425, 426, 439, 441,
443, 445, 448, 449, 451, 453, 458,
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Verrebroek
Viane (Duiveland)
Vier Ambachten
Vierbannen van Duiveland
Vlaanderen
Vlake
Vlissingen

Voorburg
Vosselaere
Vossemeer
Vreeswijk
Vremdijke
Vrouwenpolder

Vrije van Sluis

Waarde
Waarschoot
Waas, Land van
Waddeneilanden
Wageningen
Walcheren

840

460-462, 464, 465, 472, 481, 483,
494-502, 504, 505, 508, 509, 512,
515, 518, 523, 525, 526, 531,
541-543, 545-547, 549, 550, 553,
555, 556, 560-562, 564, 565, 567,
571, 572, 575, 577-579, 596, 597,
605-612, 614, 618, 620, 622, 623,
630, 636-638, 642, 645, 647, 648,
651, 652, 664, 672, 676, 677, 688
632
310
34
194, 639
19, 34, 35, 40, 56, 61, 70-76, 78,
79, 114, 204, 205, 291
60, 90, 187, 194, 316, 332, 356,
359, 365, 629
26, 28, 32, 36, 38, 39, 42, 44, 47,
48, 54, 63, 76, 84, 85, 88, 102,
111, 125, 134, 135, 137-139, 142,
143, 147, 150, 153, 160-163, 165,
166, 170, 171, 174, 175, 208, 213,
215-218, 220, 222, 224, 227, 228,
232, 236, 240, 241, 244-246, 248,
250, 251, 254, 262, 264, 265, 267,
275, 276, 284, 286, 292, 293, 295,
296, 308, 315, 316, 320, 321, 323,
325, 328, 331-333, 337, 345-354,
356, 362, 363, 367, 369, 374, 377,
381, 385, 387, 396, 406, 408, 414417, 419, 420, 422, 425, 426, 430,
432-434, 436, 441, 442, 445, 446,
448-452, 454, 460, 461, 467-472,
474, 475, 481, 483, 485, 487, 492,
496-501, 504, 507-509, 511-513,
515-518, 523, 524, 528-532, 536538, 540-543, 547-550, 553, 556,
557, 561-565, 567, 569, 572, 574,
575, 577, 580, 588-590, 593-595,
597, 599, 600, 605-612, 614, 615,
621, 623, 624, 634-641, 643-646,
649, 651, 652, 657, 666, 667, 673,
676, 677, 681, 688, 692
508, 644
291
Zie Oud-Vossemeer
507
62, 75, 289
56, 86, 209, 239, 257, 267, 311,
327, 356, 429, 443, 458, 518, 656,
677
21, 36, 63, 64, 69, 100, 101, 114,
115, 118, 122, 123, 128-130, 157,
203, 207, 242, 253, 255, 271, 285,
286, 292, 336, 341, 346, 375, 400,
430, 444, 639, 688
59, 60, 127, 188, 228, 310, 332,
333, 356, 567
567
78, 291
672
639
19, 33, 34, 38, 40, 42, 43, 46, 47,
50, 56, 58, 60, 69, 80, 83-86, 94,
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Wales
Warnsveld
Waspik
Waterland
Waterlandkerkje
Welzinge
Wemeldinge

Werkendam
Westdorpe
West-Friesland
Westhove
West-Indië
Westkapelle

Westkapelle-buiten
Westkerke

West-Souburg

West-Zaandam
Willem Hendrikspolder
Willemstad
Wissenkerke

Woensdrecht
Woerden
Wolphaartsdijk

Wijk bij Duurstede
Yerseke
IJsselmonde
IJsselstein
IJzendijke

96, 99, 101, 105, 106, 108, 109,
112-115, 117-124, 143-145, 147,
149-154, 156-158, 166, 181, 182,
192, 196, 197, 205, 206, 209, 221,
224, 252, 255-262, 267, 272, 273,
283-286, 294, 298, 300, 310, 316,
317, 323, 327, 328, 339, 340, 343,
348, 353, 360, 364, 368, 378, 379,
388, 389, 399, 400, 404, 448, 456,
481, 495, 515, 521, 527, 543, 576578, 583, 592, 598, 614, 636, 661,
668, 676, 677, 692
674
544
291
41
99, 151, 156, 212, 309, 357, 430,
438, 444, 561
147
32, 76, 164, 188, 193, 254, 295,
338, 357, 359, 365, 372, 428, 458,
514, 525, 530, 562, 635, 655, 662,
663
273
36, 67, 205
107, 108, 190, 341, 649, 672
579
322, 323, 570
56, 76, 136, 148, 161, 166, 180,
211, 221, 237-239, 273, 283, 296,
303, 310, 311, 318, 328, 332, 344,
353, 355, 399, 410, 415, 419, 420,
428, 429, 453, 456, 518, 528, 533,
543, 563, 575, 607, 611, 619, 656,
658, 661, 663
332
93, 94, 199, 253, 301, 317, 318,
321, 322, 367, 427, 429, 435, 458,
607
32, 42, 56, 85, 196, 209, 238, 248,
254, 308, 353, 355, 356, 457, 482,
521, 626, 649, 650, 661, 677
251
205
267
95, 242, 248, 254, 268, 269, 276,
299, 300, 306, 336, 344, 359, 361,
365, 424, 566, 607, 618, 656
93, 289, 290
93
34, 59, 189, 190, 195, 205, 211,
221, 229, 230, 298, 302, 338, 344,
357, 361, 428, 434, 473, 483, 523,
569, 619
668
32, 59, 60, 79, 295, 317, 356, 359,
361, 378, 382, 390, 428, 607, 619
240
638
35, 41, 63, 99, 122, 123, 128, 137,
206, 207, 247, 255, 260, 304, 309,
332, 352, 357, 404, 410, 415, 417,
430, 473, 506, 516, 635, 639, 654,
655, 661, 663, 664, 676

York
Zaamslag

Zaltbommel
Zanddijk
Zeeland
Zeeland beoosten Schelde
Zeeland bewesten Schelde
Zevenbergen
Zierikzee

Zomergem
Zonnemaire

Zoutelande
Zuid-Beveland

Zuiddorpe
Zuidelijke Nederlanden
Zuid-Holland

420
32, 96, 190-192, 221, 242, 252254, 260, 290, 302, 321, 345, 346,
356, 359, 385, 410, 424, 434, 655,
676
292, 324
86, 87, 102, 307, 630
passim
42, 94
4
238, 251
26-28, 30, 32, 33, 38, 39, 42, 49,
50, 55, 57, 67, 76, 77, 80, 82, 84,
85, 90, 94, 102, 104, 106, 107,
111, 113, 133-135, 137-140, 146148, 155, 162, 168, 171, 172, 175,
182, 194, 195, 197, 202, 217, 218,
222, 223, 231, 236, 238, 240-243,
245-247, 251, 257, 262-268, 270,
273, 274, 284, 286, 288, 291-293,
296, 298, 299, 304-306, 315, 317,
320, 321, 323, 333, 341, 342,
344-347, 349-356, 362, 370, 373,
375, 385, 387, 396, 402, 403, 406,
411-417, 419, 425, 426, 430, 432,
433, 437-440, 442-445, 448-454,
460, 461, 463, 465, 466, 468, 470472, 474, 475, 478, 480, 481, 495,
497, 498, 508, 509, 511, 513, 518,
519, 522-524, 526, 529, 533, 534,
537, 538, 542, 547-550, 554, 556,
557, 562, 566, 567, 569, 571-575,
577, 578, 589-592, 597, 599-601,
608, 610, 611, 614, 615, 617, 620,
621, 624, 627, 629, 631, 633, 634,
636-639, 641-645, 648-652, 657659, 664, 667, 672, 676, 677, 684,
688, 692
633
58, 78, 90, 146, 218, 219, 254,
257, 260, 266, 268, 269, 299, 300,
302, 304, 332, 345, 360, 365, 368,
375, 376, 378, 442, 450, 455, 463,
465, 466, 506, 514, 530, 564, 631,
661, 666
81, 221, 229, 295, 307, 310, 332,
355, 356, 412, 595, 655, 656, 663
19, 34, 41, 43, 52, 53, 58-60, 64,
65, 67, 69, 78, 80, 81, 84, 90-92,
100-102, 106, 113, 120, 121, 125,
126, 143, 145, 147, 149, 150, 153,
154, 156, 158, 159, 168-170, 185,
187-189, 191-193, 196, 202, 203,
205, 216, 230, 243, 252, 255-257,
259-262, 264, 266, 272, 276, 284,
285, 295, 317, 319, 323, 331, 335,
339, 340, 342, 355, 356, 364, 368,
378, 379, 381, 385, 408, 427, 445,
458, 460, 494, 495, 514, 527, 541,
576, 598, 636, 661, 668, 676, 692
66, 95-97, 115, 116, 318, 356
35, 51, 70-77, 99, 219, 289, 484
40, 73, 150, 155, 337, 377, 461,
672, 674

Zuidland
Zuidzande

Zutphen
Zweden
Zweibrücken (Deux Ponts)
Zwitserland
Zwolle

239
99, 100, 129, 151, 163, 207, 271,
299, 332, 340, 342, 357, 423, 444,
635, 654, 656
502, 544
674, 681
320
289, 385, 504, 568
20, 350, 461, 527, 537
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Index op persoonsnamen
De namen in de bijlagen zijn niet in deze index opgenomen.

Aalstius, Johannes
519, 584
Aartsen, Cornelis
278, 292
Abeel, Paulus
318
Abeele, Jacob van den
118
Abeele, Sara van den
218
Abels, Johannes
198, 305
Abels, Paul H.A.M.
73
Abke, Jan
505
Abrahamsen, Isaak
501
Abrahamsz., Galenus (Geleyn)
470, 639, 640
Abresch, Frederik Lodewijk
302
Acominatus, Nicetas
509
Adam, Jean
63
Adriaans, Matjen
408
Adriaanse, Willem
656
Adriaensdr., Susanna
374
Adriaense, Heyndrick
433
Adriaensen, Andries
78
Adriaensen, Korstiaen
89
Adrianus, keizer
491
Aecken, Joannes van
77
Aelbrechtsen, Jan
319
Aenmeij, Dirk
299
Aenmeij, Pieter
177
Aerndt, Augustijn van der
331
Aerssen, Cornelis van
187
Aerssen, François van
186, 187
Aertsen, Jan
404
Aesopus
552
Agron, Antoine Nicolas
218, 320
Agron, Pierre
218, 291, 542, 547
Alegoed, Cornelis
221, 270, 563
Alexander
490
Allaart, Laurens Gillissen
307
Allan, George
347
Allart, Nicolaus
260
Allenseune, Jan
63
Alphen, Helena van
413
Alphen, Hieronymus van
502, 504
Alva, hertog van Zie Toledo, Ferdinand Alvarez de
Alvarez, Pieter
372
Alvarez, Pieternella
372
Ambrosius, Sint
136
Ame, Daniel
273, 401
Ameele, Jacobus van den
132, 212
Amerongen, Johannes Jacobus van
190, 191, 321, 373,
645
Amerongen, Wijnand van
290
Amoleus, Abraham
237, 238
Amoleus, Joris
652
Amijs, Danker
209
Amijs, Jan
301
Amijs, Johannes
274
Andriessen
162
Andriessen, Andreas
140, 220, 225, 279,
280, 500, 501, 587

Andriessen, Andries
Antheunissen, Pieter
Apollonius, Guillielmus
Apostel, Dominicus Rochussen
Appel, Jacobus
Arenthorst, Maurits van
Arentsvelt, Hendrik van
Aretaeus
Aristoteles
Arke, Sebastiaan van
Arlebout, Paulus
Arminius, Jacobus
Arondeaux, Justinus
Arouet, François-Marie
Arrenberg, Reinier
Artus, Anna
Assche, Jacob (Jaques) van
Assche, Justinus van
Asseur, Pieter
Atten, Jan van
Aijtema, Pieter
Baan, Jacobus van der
Baan, Joost van der
Backere, Niclaeijs de
Backerus, Abraham

572
328
583
314
261, 347
385
173
508
29, 490
614
197
316, 578, 579, 692
638
594
481
411
319, 424
638, 643
337
374
266
471
175, 253, 390
112
165, 289, 344, 380,
647
Badisco, Joannes
76
Baeck, Jan
142
Baecke, Pieter
91
Baert, Martinus
402
Baerts, Johannes Cornelius
227
Bakeroet, Elisabeth
371
Bakker, Iman Janse
370
Bakker, Nelleke
20
Bakker, P.
480, 481
Bakker, Wilhelmus Gillis de
307
Bal
500
Bal, Meerte Marinusse
303
Ballot, Christophorus Henricus Didericus 589
Baltens, Neeltje
301
Barchem, Joh. van
122
Bare, Jan de
86
Barentzonius, Nicolaas
189
Barlemont (Barlamont), Noël de
550
Barselis, Jacob Jorissen
49
Barthelemy, Margriete
413
Bartholomeussen, Abraham
93
Bartil, Katarina
410
Bartjens, Willem
535, 537, 539, 540,
691
Bast, Grijtjen
408
Baster, Job
590
Batavus Zie Bosch, Bernardus
Batista, Jan
96
Baudaer, Hector
142, 143, 249
Baudartius, Wilhelmus
544
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Bauw, Remeeus Michielsen
Bayart, Joseph
Beaufort, Pieter de
Beaufort, Pieter Benjamin de
Beck, David
Beeckman, Abraham
Beeckman, Adriaan
Beeckman, Catelyntje
Beeckman, Isaac
Beeckman, Jacob
Beer, Jacob de
Beke, Abraham van der
Beken, Lucas van der
Beken, Reynier van der
Bekkens, Izaak
Beckens, Jacobus
Bekker, Chrisje
Bekker, Elisabeth (Betje Wolff )
Bekker, Gerardus
Bekker, Jan
Bel, Jacob van der
Bel, Johan van der
Bel, Johannes van der
Bellamy, Jacobus
Belois, Abraham van
Belois, Cornelis van
Below, Georg von
Bemmel, Gijsbrecht van
Bemmelen, Johannes van
Bennet, Johan Balthasar
Bensschop, Jacob van
Benteijn, Isaac
Benteijn, Johannis
Bentle, Jan
Berdt, Pieter de
Berg, Ahasverus van den
Berg, Jacob van den
Berghe, Pieter van den
Berlin, Antoni
Bermeray, Anthony de
Bernard, Elisabeth
Bernardts, Jasper
Bernardus, Jan
Bertius, Petrus
Bertrand, Pierre
Bestebroer, Frans
Bestebroer, Joost
Bestebroer, Joost Cornelisse
Bestebroer, Pieter Corstiaan
Betz, Andries
Beuckelaer, Corneli(u)s
Beveren, Willem Aernout de
Beverlant, Johannes
Bevers, Matthias
Beza, Theodorus
Biche, Guillaume Henri du
Biele, Jan
Bierman, Johannes
Biese, Anthonie
Bilbant, Abraham
Billard, Jean Etienne
Biscop
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80, 85
280, 406
127
179
461, 496
320, 613, 636, 638
661
422
422, 553, 569, 620,
624, 636, 637
624, 636, 637, 642
302, 415
63, 165
241
241
212
573
650
311, 420, 421, 548,
640, 650, 685
197
421, 640
198, 199
198, 199
230
666, 667
311
97
31
177
482
197, 198
131, 132, 272, 433
639, 649
635, 639, 643, 649
165
53, 479
525, 528, 532
269, 298, 539, 598
76, 307
244, 405
402
504
298, 308, 346
627
324, 325, 577
405
380
363
295
485
63, 373, 611
545, 638
588
123
639
526
502
70
585
555, 645
665
308
636
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Bisschop, Jacob
Bisschop, Johannes de
Blancardus (Blankaert), Nicolaas
Blauwkamer, Adriaen
Bliek, Leendert
Block, Dingenis
Blom, Cornelis

Blom, Jan
Blom, Pieter
Blommaerdt, Adriaen
Blondel, Benedictus
Blonker, Jan
Bocx, Balthasar
Boddingius, Zacharias
Bodegom, Andreas van
Boekholt, P.Th.F.M.
Boer, Cornelis den
Boeren, Laurens
Boeren, Marcus
Boerhaave, Herman
Boesses-Schorer, Hillegonda Catharina
Boëthius
Boeije, Johan
Boeije, Samuel
Boeijer, Pieter
Bogaard, Jan Jacob
Bogaard, Vincent Ferdinand
Bois, Jacobus du
Bois, Jan du
Bois, Petrus du
Bolhuis, Lambertus van
Bolle
Bolleman, Jan
Bomble, Anthoni
Bomme, Leendert
Bon, Pieter
Bon, Jacob du
Bond, Willem Johannes de
Bonte, Boudewijn Ingelsen de
Bonte, Daniel de
Boogaart, Joos
Boogaart, Wouter
Boogaert, Pieter
Boom, Jan Jacobsz.
Booms, Eduwaert Adriaensz.
Booms, Maria
Booms, Marinus
Boon, Cornelis Meynertsz.
Boonstra, O.
Boot, Abraham
Boot, Cornelis
Boot, Jacob
Boot, Jacobmijnken
Boot, Jan Cornelisse
Boot, Willem Cornelisse
Boot, Cornelia de
Boot, Johannes van der
Booy, E.P. de
Borcht, Nicolaas van der
Borgers, Matie Marinisze
Borking Gz., David

321
293, 396, 556
582, 583
336, 401
322
655
179, 238, 239, 298,
309, 340, 341, 366,
367, 573, 607, 628
238
238, 275
112
338
218, 242, 250, 376,
532
151
553, 614
239
20
254
321, 368
382
508
311
553
175
638, 639
644
639
639
218
66
165
483
304
410
127
389, 594
218, 260
157
321
95
332
278
660
318
204
94
414
317
68
675, 676
88
626
626
626
434
434
488
266, 537, 571, 573
18, 20, 461, 668
38
492
240

Bors(s)ele, Van
Borssele, Philibert van
Borssele van der Hooghe, Jacob van
Borssele van der Hooge, Jan van
Borstius, Jacobus
Bosch, Bernardus
Bosch, Anthuenis Willemsz. van den
Bosch, Cornelis van den
Bosch, Johannes van den
Boschaert, Joost
Bossche, Claes van den
Bossche, Jan van den
Bosscheloen, Thomas
Bosschenblij, Anthonij
Bosse, Frans Antoni
Bosselaar, Cornelis
Bosselaar, Joos
Bottema, Jaap
Boudeloot, Mattheus
Boudewijns, Anna
Boudewijns, J.
Bouhuisen, Hendrick
Bouillet, Johannes
Bourdon, C.
Bourdon, Jaques Antoine
Bourdon, Nicolas Jacques
Bourgondië, Van
Bourjé, Johan Pieter
Bouwens, Daenken
Boven, Anthonij van
Bovijn, Jan
Boxhorn, Marcus Zuerius
Braams, Marinus
Braems, Adriaen
Braems, Charles
Brager, Carel
Brahé
Brakel, Wilhelmus à
Brande, van den
Brande, Jacoba van den
Brande, Johan Pieter van den
Brandt, Adriana
Brandt, Anna
Brandt, Ghysbrecht
Brandt, Henricus
Brandt, Jacob
Brandt, Marijnis
Brant, Nicolaes
Brants, Claes Jan Claesz.
Brants, Jan Claes
Brantse, Jan Claessen
Brawanter, Tobias de
Bredero, Dionysius
Bree, L.W. de
Breekpot, François
Breekpot, Jacomyna Susanna
Bresijn, Urbanus
Briels, J.
Broecke, Abraham van den
Broecke, Philippus van den
Broeke, Aart van den
Broeke, Bartholomeus van den
Broeke, Jacoba van den
Broeke, Jan van den

27, 471
146
119
471
523, 528
388, 389
77
238
307
77
26
562
62, 402
425
650
295
209
20, 73
76
363
498
49, 54
544
547
347, 623
220, 370
27
422
626
92
258
579
267, 340
630
422
98
174
299
636
225
655
372
372
427
84, 578, 641, 642
384
372
304, 424
626
626
331
188
506
19, 390
598
265, 315
649
71, 74
634
462, 490
218
644
644
569

Broeke, Johannes van den
Brom, Pouwelijntje
Bronswijk, Jan
Broucke, Pieter uut den
Broucke, Anthonij van den
Broucke, Pieter van den
Brousse, Estienne
Brouwer
Brouwer, Jan
Bruelis, Van
Bruine, Samuel Koenraad de
Brussel, Pauwels van
Bruijer, Jean Theodore
Bruijn, Robbert de
Bruyne, Anthony de
Bruijne, Cornelis de
Bruijne, Martinus de
Bruynooge, Jacob
Bruynvisch, Godefridus
Brijman, Witte
Buck, Adriaan de
Buenix, Agniete
Buf, Apsalom du
Buitendijk, Gosuinus van
Bunyan, John
Buret, Daniel
Burger, Bastiaan
Burger, Francois (Bastiaanse)
Burger, Marijnis (Bastiaense)
Burgersdijck, Franco
Burs, Dina
Burs(ius), Gillis
Burs, Melchior
Bushuijs, Wigbold
Busigny, Pierre
Busken, Conrad Rutger
Busken, Jacoba (Coosje) Adriana
Busken, Sibilla Jacomina
Busken Huet, Conrad
Busonius (Buisson), Jodocus (Joost)
Buth, Nicolaas de
Buuck, Jacques Adriaens
Buvon, Pierre
Buydens, Abraham
Buys, Jacobus
Buijtendijk, Willem
Buijze, Daniel
Bijbau, Johannes
Bije, Cornelis de
Bijl, Jan van der
Bijleveld, Cornelis Gerrit
Bijnkershoek, Cornelis van
Caesar, Julius
Caesuet, Jean Baptiste
Caland, Abraham
Calant, Willem
Caljouw, Guiliame
Callenfels, A.L.
Callenfels, Godefridus
Calvijn, Johannes
Camerlincx, Jan
Campagnie, Moise Martin de
Camphuysen, Adam
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644
659
212
78, 88
82
75
438, 442
498
276, 566
148
587
80
250, 645
421, 618, 649
240
298
345
498
303
125
182
413
314, 401
316
507
147
488
484, 488, 494
486, 492, 494, 649
552
643
194, 641, 642
473, 521, 526
290
645
623, 635, 640
640
623, 635
640
508
301, 314
76
405
44, 403
566
491
242, 273, 311, 342
633
573, 631
539
623
552
553
292, 542
663
563
259, 260
481
506, 568
37, 43, 525, 551
80
405, 562
472, 542, 554, 557,
569, 639
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Campus, Jean
Canisius, Daniel
Canisius, W.
Canjes, Hendrik
Capelaen, Johan
Cappron, Jaques
Cappron, Pieter
Carlier, Frederik
Carpentier, Pieter
Carton, Antoine Frederik
Carton, Jean Daniel
Carton, Simon Cornelis
Casand, Wouter van
Casteleijn, Jacobus
Castro, Nicolaas de
Cateau, Benjamin
Cato, Dionysius
Cats, Jacob
Cats, Abel van
Cau, Bonifacius
Cau, Roelant
Cauwegontius, Nicolaes
Cavalhés, Guillaume
Ceterius, Johannes
Ceulen, Johannes van
Ceuvelaer, Francois de
Chalaire, Nicolas
Chalon, Christina
Chalus, Anna Francoise
Chalus de la Motte, Francois
Changuion
Charpentier, Abraham
Christiaanse, Hermanus
Cicero
Citters, van
Citters, Caspar van
Civilis, Claudius
Claessen, Adriaen
Claesz., Jarich
Claphecken, Johannes
Clarisse, Abraham
Clarisse, Johanna
Clauset, Jacob
Clautier, David
Claijssen, Logier
Clayssone, Lucas
Clerck, Jan Adriaensz.
Clercq, Jacobus de
Cleijn, Jacobus
Coccejus, Johannes
Cochefer, Jacob
Cock, David
Cocq van Neerijnen, Zeger de
Coevoets, Catelijne
Cok, Pieter Pietersz.
Cole, Hugo (Lenaerts)
Collen, Maria Agatha van
Colombel, Judith
Colonius, Johannes
Comenius Zie Komenský, Johann Amos
Commers, Adriaen
Companje, Cornelis
Compte, Judique le
Convenent, Paul Joseph
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274
382
501
278
291
75, 310, 423, 431
127
288
44, 52, 53, 68, 402
338, 369
218
297
323
132
38, 42
562
551
561, 627, 649, 685
95
636
125
53
422
509
307
280
413
401, 409, 668
375
375, 548
389
309, 403
210
552
634, 636
117
471
646
44, 52, 53, 402
308, 382
197, 370
293
224, 299, 340
70
332, 448
78, 296
89
645
173
524, 583, 591
129, 425, 542
538
568
373
275, 337, 367
536, 542, 548
210
645
307
343, 399
317
240, 645
567
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Coo, Jan de
Cooman, Adriaen
Cooper, Adriaen
Coorte, David
Coppenole, Samuel van
Cordier (Corderius), Mathurin
Cornelis, Geertruijt
Cornelis, Marijtgen
Cornelisdochter, Anthonia
Cornelisse, Geubel
Cornelissen, Hendrik
Cornelis de visdrager
Cornet, Jacobus
Corsten, Jacob
Costere, Daniel de
Costere, Joris de
Court, Josephus de la
Coutereels, Johan
Coutereels, Lucas
Coutry, David
Couwenberg, Arnoldus
Couwenburgh, Johanna van
Craeije, Jacob
Cragius, Georgius
Crama, Abraham
Cramer, Bastiaan
Cramer, Hermanus
Crane, Ewout de
Cranendonck, Aart
Crince, Isaac
Crince, Isac
Crince jr., Isaäc
Crommon, Marinus van
Croone, Laurens
Crop, David
Crousaz, Jean Pierre De
Croij, Philippus de
Cruijningen, Jacob van
Cruijningen, Jan Gillissen van
Cruininghen, Jaqueline Sibelle van
Cruyningen, P.J. van
Cruysselbergen, Didericus van
Cubber, Jan de
Culenburgh, Gerardus van
Curtius
Cuyck, Henryc van
Cuijlenborch, Abraham Geerardus
Cuylenburg, Abraham
Cijsmus, Lieven
Daansen, Jacob
Dabbout, Jan
Daff, Jan Marinusz. van der
Dale, J.H. van
Dalen, Paas Janssen van
Dallens, Jacques
Dam, Jan van
Dames, Pieter
Damme, Isaac van
Damme, Nicolaes van
Daneau, Lambert
Danckaert, Elias

148
191
82, 83
255
66, 326, 376
551
626
370
627
199, 370, 631, 645
254, 457
655
79
194
638
62, 63, 363
247
363, 364, 403, 536540
188
116, 324
654
633
173, 333, 379
582, 583
132
482
419, 575, 576
88
492
242
504
333
122
325
76
504
93, 289, 290
124
307, 346
422
669, 672, 677
337, 346, 553, 590,
640
116
49
552
56
325
453
298
369, 487, 488
326
186, 187
17
314, 377
46
539
271
331
166, 167, 303, 328,
415
345
423, 424

Danckerse, Cornelis
Daniel, magister
Daniels, Abraham
Daniels, Adriaan
Daniels, Neelken
Danielsdr., Catharina Abraham
Danielsdr., Janneken Abraham
Danton, Thomas
Dapper, Jan
Dassonville, Louis
Datheen, Petrus
David
Decker, Geeraert
Deinse, van
Deinse, Adrianus van
Deinse, Antonius van
Deken, Aagje (Agatha)
Dekker, A.
Dekker, Jeroen
Delen, Dirck van
Delft, Jan Willemse van
Delmerhorst, Dirk van
Delseene, Johanna
Derbaud, Pierre
Desaguliers, Henri
Descartes, René
Deursen, A.Th. van
Deurwaarder, Gillis Pietersen
Deijs, Godefridus
Deyssen, Willem Claesz.
Dhondt, Bartholomeus
Diepenhorst, Leendert
Diephuizen, Johannes Stephanus
Dierckens, Ephraïm
Dierman, Jacob
Digne
Dille, Hendrik van
Dircksen, Cornelis
Dircksen, Willem
Dircxzen, Boudewijn
Dobbelaar, Petrus
Dobbelaar de Wind, Boudewijn
Dodde, N.L.
Dodius, Christina
Doe, Erik van der
Doel, Adriaan van den
Does, Adrianus van der
Doesburg, Jacobus Gerardus van
Doeselaar, Simon Laurense van
Doeveren, Teunis van
Doeveren, Wouter van
D’ooge, Paulus
Dooremans, Laurens
Doorn, M. van
Doorne, Andries van
Doorne, Balthasar van
Doornick, Johannes
Dort, Cornelia van
Dorth, Johannes van
Dorth, Joris van
Dou, Gerard
Doubleth, Philips
Dousa, Janus
Douw Cz., Cornelis

146, 147, 323
25
644
644
644
644
644
265
243
478
49, 542
478
332
636
471
231, 232, 598
311, 420
278
20
33
58
293
278
131, 548
538
316, 553
304, 517, 670, 671
146
567
26
275
250
216, 244
61
358
201, 296
63
321
237, 307
90
114
244
20, 21
303
571
218
644
304
243
639
639
243
561
425
55, 77
324
238
301
522, 523
87
459
188, 189
508
249, 250, 321

Douw Lz., Pieter
Douw Mz., Cornelis
Dregge, Jan
Drelincourt, Laurent
Dremmen, Willem van
Driel, Everhardus van
Driel, L.F. van
Dronkers, Jacobus
Drost, Franciscus
Droz, J.
Drubbels, Johannes
Drijfhout, Ane
Dubiau, Guillaume
Ducq, Daniel le
Ducrocq, Esther
Duemessen, Jan
Duncan, Cornelis
Duncan, Jacobus
Duncan, Levina
Dupper, Leendert
Dupuij, Etienne
Duriez, Abraham
Duvelaer
Duvalois, Jannetje
Duvalois, Willem
Duijm, Pieter
Dijck, Jacob Lambregt van
Dijcke, Hendrick van
Dijserinck Bartelsz., Cornelis
Eeck
Eede, Anthoni van
Eggl, Andreas
Eggl, Zacharias
Ehrenpreis, Stefan
Ekama, Cornelis
Eleazar, Clara
Elsland, Marinus
Elsman, Pieter
Enden, Elizabeth Lodewijks van den
Endhoven, Johannes
Engelaer, Johannes
Engelcken, Christiaan
Engels, burgemeester
Engelse, Cornelis
Erasmus, Desiderius
Erkel, Jacobus van
Ermerins, Jacobus
Ermerins, Robert Carel
Es, David van
Es, Johannes van
Eschenritter, Johannes G.D.
Esseboom, C.
Essen, van
Eversdijck, Cornelis Frans
Eversdijck, Maria
Eversdijck, Mattheus
Eversdijk, Wilhelmus
Evertsen, Cornelis
Evertsen, Herman
Exters, Adriaan Abraham
Eijk, Jan van
Eycke, Achilles van der
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321
239, 273
296
505, 542
466
218, 219, 483, 589,
614
218
98, 381, 562
112
251
263, 298
389, 594
425, 634, 645
381
549, 650
59
636
636
636
407, 631
344
95
636
633
633
65
254
122, 123, 304, 332
633
125
404
310
331
680, 681
572
223
447
488
377
347
542
222, 325
122
323, 383
27, 29, 478, 511,
551
178
389, 572
623
659
444
267
18, 20
634
536, 537
582
582
525
650
650
290
542
70
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Eycken, Paesschynken Jansen van der
Eycken, Pieter van der
Face, Leijn la
Fagel, Gaspar
Fannius, Gerbrant
Farnese, Alexander, hertog van Parma
Farques, Jacques de
Farques, Margaretha de
Faukelius, Hermanus
Febre, Matthieuw le
Felix, Minucius
Ferleman, Anna
Ferleman, Hendrik
Fervaque, Jacob
Fervaque, Jean
Fervaque, Pieter
Feschierre, Philippus
Feuilleteau de Bruyn, Johannes Baptista
Feutrel, Daniël
Fierens, Abraham
Fierens, Francoijs
Fierens, Isaack
Fierens, Jacob
Fierens, Jaques
Fierse, Govert
Filips II, koning van Spanje
Flamet, Michel
Flechon, Pierre
Flo, Isaäk du

Flo, Pieter du
Florisone, Jan
Florissen, Cornelis
Florus
Flos, Adriaan
Fokkens, Jan Frans
Fokker, Johan Pieter
Fordyce, James
Formey, Johann Heinrich Samuel
Formeij, Marie
Forse, Cornelis Marinusse
Forse, Marinis Cornelisse
Fortgens, H.W.
Fortrie, Martin Del
Fosse, Anthonij de la
Fosse, Guillaume de la
Fosse, Pieter de la
Four, Jacques du
Francke, Abraham
Francke, Hendrik
Francken, Aegidius
Frederik Hendrik, prins
Frederiks, J.
Fresne, Pierre du
Fret, Anna
Fruytier, Daniël
Fruytier, Jacobus
Frijhoff, W(illem).Th.M.
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411
176
308
122
175, 176
34, 35, 40, 62, 79
373
414
517, 520, 521
70
553
636
636
298, 305
176, 298, 333, 403,
542, 645
182, 257
189
308
420
303
75
257
175, 521
544
302, 376
32, 34, 35, 39, 42,
204
251, 406
403
238, 242, 288, 292,
304, 309, 310, 346,
402
238, 346, 370
312, 517
80, 307
551
503
640
218, 220, 589
594
547
645
91
221, 304
19
433
376
54
376
402, 412
292, 305
305
299, 500
34, 64, 185-187
21
376
373
643
165, 166, 421, 628,
639, 643
19-21, 392, 407,
578, 592, 593, 615,
683
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Fijlé, Dirk
Fijlé, Jacob
Gaaswijck, Christoffel
Gabriel, Jan
Gabriëlsen, Nicolaes
Galland, Catharina
Gallandat, David Henri
Gallandat, Isaac Henri
Gardijn
Gargon, Mattheus
Gavel, Johannes
Gaij, Jan de la
Geelberghe, Franchoys van
Geenen, Marinus
Geeraartsen, Anthoni
Geeraers, Aaltje
Gelder, Willem van
Geleedts, Maria Roosae
Geleynsen, Laurens
Gellert, Christian Fürchtegott
Gelliers, Carel de
Geneff, Valerius van
Genn, Theodorus
Geoffry, Pierre Antoine
Gerbrands
Germain
Gerritsen, Wessel
Ghijben, Hermanus
Ghyben, Johannes
Gillart, Frans
Gillissen, Jan
Gillissen, Laurens
Gillissen, Zacharias
Godefrooy, Hubrina
Goedegebure, H.
Goethals, Joos
Goedhart, Hermanus
Goedhart, Nicolaes
Goethem, Pieter van
Gomarus, Franciscus
Goon, Jan
Goossen
Goossen, Janna
Gortse, Tanneken
Gouche, Josephus le
Gouwe, Jasper van der
Govaertse, Gilles
Govaertssen, Quirijn
Goijvaerts, Dominique
Graaf, Andries de
Graaf, C.M. van de
Graaf, Adriaan van der
Graaff, Arent de
Graaff, Jan de
Graaff, Diderik de
Gradus, Franciscus
Graeff, Cornelia van der
Grand, Hendrik le
Gravenpolder, Jan Franssen van
Gravezande, Adrianus ’s
Grindet
Groenenbergh, Martinus van
Groenenboom, Maaijke
Groenenboom, Willem

631
631
210
573
146
413
590
508
308
346, 553
372, 665, 667
70, 79
547
631
332
669
210
214
337, 377, 385
481, 504
479
41
94, 321
320, 381, 634, 645
295
50
97
151
309
358
307
307
575
649
443, 444
247
366
383
544
578-580, 692
206, 347
30, 49
315
414
194
379
643
46
80
218
523
210
199
485
250
318
655
76
403
389, 594
162
150
370
370

Groot, Hugo (Huig) de
Groot, Hugo Cornelis de
Groot, Johannis de
Groot, Neeltje Wolphertse de
Groot, Pieter de
Groote, Jan Willemsen de
Groote, Leendert de
Grooten Heckraats, Johan de
Gros de Saint-Hilaire, Claude le
Gruson, Francina de
Gruterus, Isaac
Gruterus, Jacobus
Gruterus, Thomas
Grijpskerke, Jacob Heyndricxzoon van
Guequierre, Jacques
Guldens, Pieternelle
Haack, Petrus
Haaij, Marinus
Haaze, Cornelis de
Haemstede, Adriaen van
Haemstede, Agatha van
Haen, Hermannus
Haerman, Jan
Hagen, Johannes van der
Hagenboucher, Christoffel
Hakvoord, Berend
Haleyn, Anna
Hallo, Leopold
Hamelsveld, IJsbrand van
Handpote, Andries
Hannau, Jan
Hans de kleermaker
Harinck, Cornelis Hendrik
Haringman, Barbara
Hart, S.
Hartog, Jacoba
Hase, Cornelis
Hase, Johannes
Hase, Willem
Hattem, Pontiaan van
Haultin, Bernaerdt
Haultin, David
Hautin, Noë
Haverloo, Celia
Hayman, Cornelis
Hazeu Czn., Johannes
Hecke, Jacobus van
Hecke, Lieven van
Heemskerk, Reinier van
Heemst, Theunis van
Hegge, Willem van der
Heistek, Cornelia
Helena
Hellenbroek, Abraham
Helleweele, Johannes
Helvetius, Arnoud
Helvetius, Philippus Maximiliaan
Hemelaer, de
Hemert, Gerardus van
Hendricxsen, Jaques
Henricxz., Geeraerdt

546
293
267
648
278
423
636
375
582, 583
274
346
308, 526, 553, 577,
578
55
418, 652
130, 221, 405, 656
656
155, 568, 592
238, 290, 291
267, 572
38
250
93
78
315
55, 78, 654
479, 481, 494, 527
412
213, 238, 261, 405
390, 452, 477, 629,
643, 646
218, 221, 242, 569
373
32
639
548
670
344
132, 212
376
242
194, 304, 316, 317
70
166, 274
341
243
89
482
195
298, 403
320, 347, 590, 592
321
125, 259
313
473
361, 473, 500, 523,
528
300
585
585
633
243, 244, 586, 587
148
378

Henry, Matthew
Herbault, Jacques
Herebrordus, Adrianus
Herman, Charles Louis
Hermanse, David
Hermansen, Jacob
Hespel, Hendrik van den
Hesse, Abel van
Heugelenburg, Martinus
Heyde, Jan van der
Heylinck, Gideon
Heijlinck, Jan
Heijman, Pieter
Heyndricxdochter, Janneke
Heijndricksen, Aarnout
Heijndricksen, Heijndrick
Heyndricxsen, Christiaan
Heyns, Peeter
Heijst, Johannes van
Hicke, Cornelis van der
Hildernisse, Isaac
Hille, Cornelis van
Hizenbach, Johannes
Hobius, Marinus
Hochaerte, Margriete
Hochart, Pierre
Hochepiedt, Abraham
Hocke, Barend
Hocke, Cornelis
Hoeck, Bartholomeus de
Hoeck, Cornelis Pieterse van de
Hoecke, Aalbregt van
Hoeffnagel, Marcelis
Hoek, Isaak
Hoek, Marinus
Hoek, P.C.
Hoelands, Jacobus
Hoelands, Jan
Hoen, Pieter ’t
Hoeven, L.M. van der
Hoevenagel, Gillis
Hoevenagel, Tannetje
Hof, W.J. op ‘t
Hoff, Ariaan op ‘t
Hoffer, Anthonie
Hoffkercken, Joannes Adriani van
Hofstede, Petrus
Hogerlinden, Petrus van
Hohenlohe, graaf van
Hokke, Barent
Hokke, Cornelis
Holbein, Hans
Hollander, Adriaen Claessen
Hollander, Abraham Cornelis de
Holleman, Jaques Cornelissen
Hollestelle, Abraham
Holthuyzen, Hendrik
Hommel, Jan van
Homoet, Albertus
Hont, Jacob de
Hoochstraten, Wouter van
Hoofd, Cornelia van der
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500
63, 82, 319
324, 325
292, 538, 546, 623,
635
399
54, 77, 346
482
148
480, 481
427
146
298, 319
375
418
384, 399
75, 273
48
76, 550
187, 449
194, 195
335, 338
400
518, 519, 636, 637
322
291
344
76
631
209, 334
49, 50
263
197, 198
274
268, 306
218
650
248, 331
299
502, 504
21, 287, 461, 561
309, 372
372
637
322
146
396
592
151
83, 111
666
299
31
645
238, 423, 424
59, 60
178, 179
502
274
569
400
96, 112, 165, 401,
441, 630
658
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Hoogenstrijt, Martinus
Hoogerhuis, O.W.
Hoogermole, Johannes
Hoogersteijger, Margarita
Hoogh, Thomas
Hoorebeke, Zacharias van
Hoornbeeck, Isaac van
Hoorne, Geleyn Jansz. d’
Horatius
Horskamp, Maria
Horthemels, Cornelis
Houcke, Daniel van
Houfnagel, Jacop
Houfnagel, Jaques
Houssart, Jeanne
Houte, Geerard van
Houte, Josias van den
Houten, Frederik van
Houwer, Willem
Hove, Nicolaas ten
Hovius, Jacobus
Hubergen, Hendrick Stuyts van
Hübner, Johann
Hubrechtsen, Mathijs
Hudenbroeck, Abraham
Hudgebant, Lieven
Huet, Samuel Theodore
Huijbert, Anthonie de
Huijbert, Jacob de
Huijbert, Justus de
Huijbert, Pieter de
Huybrechtsen,Willem
Huijbrechtsz., Samuel
Huygens, burgemeester
Huygens, Constantijn
Huijgens, Susanna
Huisman, Adriaan
Huisman, F.W.
Huisman, Jacobus
Huizen, Antonetta van
Hulscher, Henricus
Hulsius, Paulus
Huyoel, Godefridus
Huysselaar, Catharina
Huyssen, Johan
Imans, Catharina
Immens, Petrus
Immens, Robert Samuel
Ingels, Janneke Floris
Inia, Johannes
Iperen, Isaak Jacobus van
Iperen, Jozua van
Iperen Both Polswerven, Job van
Isaacksen, Jacob
Isebaert, Reynier
Isenbaert, Pieter
Israel, Abraham
Israel, Jonathan
Jaarsma, Hermanus
Jabaij, Hendrick Adriaensen
Jacobse, Abraham
Jacobsen, Jan
Jacobsz., Cornelis
Jacobsz., Jacob

850

290
672
445, 571
293
324
538
519
50
432, 508, 552
647
161, 298
276
633
633
413
327
184, 522
500
569
271
293
50, 512
525
44, 54, 380, 403
190, 191
273
232, 640
190-192
146, 147
135
123, 190, 191
122
55
85
487
198
216, 591
527
361
224
317
325, 513, 559, 642
397
564
580
115
519
337
376
308
648
648
308
345
181
243, 314, 632
215
200
639, 640
166
296
222
91
196
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Jacobszn., Jacobus
Jacquemin, Louis
Jacusdochter, Janneken Marinis
Jager, de
Jager, Dankert de
Jager, Heinderik de
Jager, Jacobus de
Jager, Josias de
Jager, Marinus de
Jagt, Pieter van der
Jagt, Willem van der
Janeway, James
Jansen, Gerrit
Jansen, Heijndrick
Jansen, Johannes
Jansen, L.F.S.
Jansen, Maria Catharina
Jansse, Marinus
Janssen, Claes
Janssen, Jan
Janssen, Lambrecht
Janssen, Lucas
Janssen, Paes
Jansz., Barthel
Jansz., Claes
Jansz., Gillis
Jaques, Jan
Jefta
Jenoteau, Daniel Henri
Jenoteau, Jacques
Jeras, Andries
Jobsen, Cornelis
Jobsen, Leonaert
Jobsz., Cornelis
Joly, Esther
Joly, Pierre
Jonckere, Jan de
Jong, Cornelis de
Jong, Jacob ’t
Jonge, Anthony de
Jonge, Bonifacius de
Jonge, Cornelis de
Jongepier, Andries
Joossen, Hugo
Joossen, Jacob Jacobs
Joossen, Jan
Jorissen, Aert
Josiassen, Johannes
Jourdain, Samuel
Jouvinelle, Jean Louis
Jozef, aartsvader
Jozef II, keizer
Jumelet, Abram
Jumelet, Daniel
Jumelet, Lijntje
Junius, Hadrianus
Kaas, Dirk
Kaatje
Kaersemaker, Lieven Janszoon
Kanaar, Wijnant

209
567
296, 411
293, 295
250, 292, 368
195
194, 195, 293
195
218, 242, 298, 361,
376, 473
172, 381, 398, 543
278
525
315
76
254, 314, 345
672
315
58
626
327
94
400
159, 160
317
492
307
127
555
375, 549, 641
220, 221, 375, 443,
649
332
656
79, 80, 112
183
650
282, 333, 347, 542,
549, 622, 650
64
244
223, 390
189, 192
638
152, 192, 424, 562
274, 301, 302
51
59
60
77
397
183
513, 549, 623, 624,
634, 635
462, 483
36
144
648
175
551
270, 501
370
472
482

Kanter, Janna de
Kapelle, Adriaen Claessen van
Karel V, keizer
Karrebrouck
Kayser, Coenraad
Keckermann, Bartholomäus
Keetlaer, Adriana Susanna
Keetlaer, Digna Cornelia
Keetlaer, Dignus Cornelis
Keetlaer, Gilles Clement
Keldermans, Rombout
Kelle, Christiaan
Kemp, Pieter
Kemp, Theodorus
Kemp, Johannes van der
Kempe, Hubertus
Kempe, Willem
Kerchem, Arend Willem van
Kerckhoven, Johannes à
Kerkendorp, Jan van
Kerkhoven, Cornelis
Kesselaar, Anna Maria
Ketelaar, Adolphus
Ketelaer, Johan
Keukelaere, Francoijs
Keur, Adriaan
Keijser, Isaak de
Keyser, Karel de
Keijser, Pieter de
Kies de Vlieger, Carel Jan
Kinne, Cornelis
Kips
Kist, Willem
Klaarbout, Christiaan
Klaassen, Leuntje
Klein, Jan Abrahamsz.
Kleinee, Jacobus Johannes
Kleijman, Adriaen Damissen
Kloek, Joost
Klootwijk, Antonie
Klootwijk, Willem
Kluit, Adriaan

Kluyt, Pieter
Knegt, Johannes de
Knegt, Machiel Cornelis de
Knetsch, F.R.J.
Knibbe, David
Knicker, Andries
Knoote, Ambrosius
Knuyt, Johan de
Koeke (Koekee), Everardus
Koeke (Koeké), Pieter
Koelman, Jacobus

Koff, Abraham
Koff, Willem Dircksen
Kok, Pieter
Kok, Th.B.W.
Komenský, Johann Amos
Kooman, Elisabeth

322
89
299
183
97
553
636
636
636
636
31
174
144
49, 50, 645, 649
299, 306
634
223, 323
337
568
88
650, 651
297
614
632
562
180, 221, 457
127
374, 423, 622
191, 276
308, 381
661
96
220, 325, 650
501
502
129, 300
215
375
615
487, 488
488
309, 325, 347, 349,
350, 553, 554, 557,
587, 613, 614, 642,
650
252, 321
290, 305, 401
660
511
524, 525, 650
307
370
186, 250
242, 307
259, 307
118, 119, 168, 169,
202, 449, 453, 525,
627, 646, 650
316, 317, 492
307, 492
317
64
551
488

Koops, Jakob
Koopsen, Egbertus
Kooreman, Johannes
Kooten, Gerardus van
Kooten, Theodorus van
Kooyman, Jacobus
Kosten, Francois
Kourix, Johan David
Kousemaker, Balduinus
Kriekele, Jan de
Krom, Hermanus Johannes

Krook, Willem
Kroon, Gerrit
Krul, Georgius
Kruyenaars, Pieter
Krijger, Abraham
Krijger Czn., Jan
Kuiper, E.J.
Kuipers, Gerardus
Kuyper, Cornelis
Kuijpers, Erika
Labruijere, Louijs
Lacodreije, Jacobus
Lacu, Christopher Thomasse de
Laecke, Jacobus van
Laet, Symon de
Laken, Geeraert van
Lambrechtsen, Nicolaas Cornelis
Lambregtsen, Elisabeth
Lampe, Friedrich Adolph
Lampsins, Jan Cornelis
Lancel, Anthoine
Lancel, Henri
Landsheer, Adam
Langemeersche, Jason van
Langenes, Bernart
Lansbergen, Jacob
Lansheere, Pieter Jacobse
Lantsheer, Adam
Lantsheer, Jacob Frederik
Lantsheer, Pieter
Lantsheere, Adam Joorisse
Lantsheere, Jo(o)ris
Laren, Joos van
Laren, Joost van
Laren, Pieter van
Later, Jacob de
Latere, Anthony de
Laurense, Adriaan
Laurissen, Leendert
Lauwers, Dirck
Laval, Noé de
Ledeboer
Leen, Abraham van der
Leendertsen, Mattheus
Leene, Nicolaes van der
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310
128
223, 224
348
230, 325, 472, 645
313
296
242
528
70, 81
213, 214, 263, 279,
311, 386, 387, 389,
446, 452, 467, 468,
483, 488, 503, 530,
531, 540, 546, 547,
550, 551, 554, 566,
587, 588, 594, 595,
597, 624, 629, 643,
644, 667, 679, 692
272, 424
377, 631
222
570
502, 533
239
108
389, 594
482
670
122
321
77
173
71
332
389, 569, 623, 624
275
524, 528
196
346, 645
346, 493, 645
267, 303
41, 42, 397
508
583
295
295, 315, 502
568
295
295
90, 295
54, 639
639
651
545
492
174, 500
307
97, 331
129
528
250, 400
266
293
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Leerdam, Jan Jansen
Leerdam, Pieter van
Leeuw, Pieter de
Leeuwale, Philippus de
Leicester
Lenaerts, Cornelis
Lenaerts, Hugo
Lenerts, Raesse
Lenkhoff, Gerrit
Lennick, Lucas
Lenson, Willem
Leon, Jacob Jehuda
Lerberghe, Joost van
Leune, J.M.G.
Leunisse, Jan Jozias
Leunissen, Johannes
Leunissen, Leunis
Levy, Jacobus Salomon
Leydecker, Jacobus
Leydecker, Melchior
Leije, Jacobus van der
Leynsz., Heyndrick Willem
Lieburg, M.J. van
Liens, Cornelis
Lievenssen, Anthuenis
Ligny, Jean de
Linde, Krijn van der
Linde, Philippus van der
Lintz, Adam van
Lippens, Jacobus
Liraeus, Justus
Locke, John
Locker, Bartel
Lodenstein, Jodocus van
Lodewijk XIV, koning
Lodewijk Napoleon, koning
Loeff, Manta van der
Loensma, Pieter
Loke, Jacobus
Loke, Servaas
Loncée, Apollonius
Lonis, Nicolaes
Loo, Helena Augusta
Loo, Adriaan van
Loo, Jacobus van
Loo, Steven van
Looff, Johannes
Loosjes Pz., Adriaan
Lootens, Willem
Looysen, Sara Maria
Lore, Pieternella de
Louissen, Abraham
Lourisse, Leijn
Louwerssen, Andries
Louijssen
Louijssen, Leunis Jan
Louyssen Boom, Leonardus
Low, James
Lowijs, Jan
Loyssen, Cornelis
Lozanne, J. de
Luchene, Joos van
Luchtenburgh, Andries van
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333, 371
92, 98
63, 400, 401, 654
315
107
626
Zie: Cole, Hugo
(Lenaerts)
408
309, 561
575
344, 373
567
70, 326, 384
306
247, 248
307
307
640
643
624, 643
374
343
445
186
53
370
238, 261
238
540
277, 370
346, 641, 642
594
598
299
404
36, 369
504
290
148, 197, 506
506
307
292
267
500
124
88, 400
282
546
543
278
566
511
248
561
634
307
568
265
411
358
242
70
307, 346, 370
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Luchtenburgh, Johanna van
Ludlow, Francis
Luining, Johannes
Luther, Maarten
Luyck, Pieter Maartense de
Luijdens, Johannes
Luyken, Jan
Luijkenaar, Adriaan
Lydius, Martinus
Lynden van Blitterswijk, Willem C.H.
baron van
Maagd, Jan de
Maan, Johannes
Maarlants, Martijntje Cornelisdr.
Maars, Zacharias
Maarten, Sint
Mabeson, Maria
Macaré, Dirk
Maerschalck, Boudewijn
Maertens, Didericus
Maertens, Stijnken
Maes, J.
Mahieu, Andreas
Mahieu, Charles
Mahieu, Jean Francois le
Maitland, Charles
Maker, Cornelis de
Maker, Jan de
Maldegem, Daniël van
Maldegem, Ephraim van
Mallefoij, Johan
Mallerij, Loys Philipsz. De
Maltha, Jan Hendrik van
Mandere, van der
Mandere, Adam van der
Manmaker, Elisabeth
Manneken, Cornelis Gillissen
Manuel, Debora
Manui, Fransois de
Maquin, Pierre
Marandes, Heijndrick Janse
Marchal
Marechal, Anthoni
Maresch, Geerard
Maria
Marin, Pierre
Marinusse, Kornelia
Marnix, Philips van, heer van
St. Aldegonde
Mart, Cornelis Cornelissen van der
Martin, Nicolas
Martinet, Johannes Florentius
Marijnisse, Jan
Masson, Jacob
Mattheeusz., Cornelis
Matthias Pous, Bonifacius
Maurice, Jeanne Louise
Maurice, Judith
Maurits, prins
Mede, Marie Madelaine de
Meer (Merius), Abraham van der
Meer II, Noach van der

370
567
332
32, 37
489, 490
251, 414, 542, 548,
623
464, 477
198, 211, 256, 457
577
470, 567
266, 333, 504, 570
538, 573
372
321
457
463
209
335, 562
470
408
480, 481
373
44
130
420
195
354
490
490, 561
296
61
212
634
575, 645
644
322
215
644
336, 462
296
413
403
78
541
547, 550
505
85, 521
243
130
299, 502, 598
646
157
296
389, 624
414
414
34, 35, 79, 99
443
307, 556, 638, 643,
651
439

Meeris, Jacob van
Meester, Franchoys Boudewijnsz. De
Meeuse, Christiaan
Meinaert, Cornelis
Melancxs, Jan
Melchior, Johannes
Meldert, Pieter van
Merris, Abraham van
Merris, Jacob van
Mestach, Levinus
Meteren, Emanuel van
Meulemeester, Levinus de
Meurir, Gabriel
Meusnier, Anthony
Mey, Johannes de
Mey, Lieven de
Meijaardt, Tobias
Meijboom, Herman
Meyer, Calman
Meijer, Francina
Meyer, Jacob
Meijer, Pieter
Meijer, Rudolphus de
Meijer, J.C. van der
Meijere, Anthonius de
Meyvaert, Franciscus
Micron, Marten
Middelhoven, Gijsbertus van
Mieras
Mieris, Laurens de
Miggrode, Jacobus de
Miggrode, Johannes van
Miggrodius, Jacobus
Minderhoudt, Pieternella
Minerva
Minnaert, Jonas
Minne, Hubertus Adriaan
Minne, Jan van der
Mirus (Mierus), Leendert Laurissen (d’)
Mispelblom, Maria
Mispelblomme, Johan
Misson, Johannes
Misson, Pieter
Moens, Adriaan
Moens, Jozias
Moerkerken, Adriaan van
Moerman, Pieter
Mogge, Hubertus
Mogge, Pieter
Mogge Pous, Marinus
Mol, Ingelbrecht Joesz.
Mol, Johannes
Mol, Pieter
Mol, Daniel de
Mol, Jacomina de
Molenaar
Momma, Wilhelmus
Monier, Elias de
Montanus, David
Montanus, Petrus
Moolenburgh, Johannes
Moolenburgh, Leendert
Moonen, Arnold
Moor, Bernhardinus de

373
87
461, 504, 571, 620
41
77
501
346
237, 255, 439, 455
652
304
299
77
550
363
519, 583-585
50, 70
221, 372
304
223
504, 610
502
345
537
617
62, 74, 402
324, 325, 579, 580
521
218, 220, 251
307
307
303
48
519
610
509
260
166, 323, 490
568
307
322
647
544
544
531
346, 415, 531, 554
172
76, 303
144
591, 592, 684, 692
470, 471
49, 344
224
37
255
297
528
583, 584
154
202, 500
307, 308, 320
631
631
483
592

Moor, Clement de
Moor, Tine de
Morée, Cornelis
Moreel, Pieter
Morilyon, Pieter
Morjou, David
Morris, Johannis
Mortiers, Maijken
Morus, Alexander
Mosheim, Johann Lorenz von
Motte, Jaques de la
Motthe, Johan Stanislaus de la
Moulert, Symon
Moijaert, David Segersen
Moyaert, Leonardus
Mozes
Mulder
Muller, Johan Daniel
Mullié, Antoine
Munk, Abraham de
Murdisson, Johannes
Mussele, David van der
Mussele, Isabella van der
Mussele, Jacobus van der
Mussele, Pieter van der
Mussele, Theodorus van der
Muijt, W.
Mijnhardt, Wijnand
Naas, Frans
Naas, Willem
Nachtegale, Yman Jansz.
Nahuys, Gerard Johan
Nant, Alexandre Charles Du
Nassau, Willem Adriaan van,
heer van Odijk
Nassau-Usingen, prins Karel Willem van
Nauta, Jacobus
Nebbens, Elizabeth Adriana
Nebucadnezer
Neef, Daniel de
Neeff, Adriaan de
Nemegheer, Lambrecht
Netscher, Theodoor
Neve, Jan de
Nevil, Dirck
Newbery, John
Newton, Isaac
Nicole, David Frederik
Nicolson, John
Niemeijer, Joseph Christiaan
Niervaert, Cornelis Dirkszoon van
Nieukerken, Daniel van
Nieuwenhuize, Jan Albert van
Nieuwenhuyzen, Jan
Nieuwenhuyzen, Martinus
Nieuwkamer, Pieter Janssen
Nieuwland, Hendrik van
Nieuwold, Johannes Henricus
Nispen Muller, Simon Johannes van
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363
533
177, 219, 221, 253,
340
308, 455
525, 542, 620, 622,
649, 650
165
99
656
581-583
594
403
614
538, 544
315, 630
79
169
471
490, 534, 550, 634,
645
635
402
325, 577, 578
172, 173, 183, 188
370
379
172, 562
183, 248, 370
240
615
562
562, 563
478
368, 386, 387, 406,
484, 593, 594, 667
251
95, 122, 123
388
338, 342, 380
636
170
631, 645
277, 536, 537, 570
384
128
216
408
546
546
385
420, 567
292
479
456, 479, 535, 655
221, 591
348
348, 388, 482, 546,
565
492
223
484, 546
471
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Nisse, Cornelia van der
Nisse, Gerard van der
Nisse, Gillis van der
Nisse, Gillis Cornelis van der
Noeff, Lucretia ter
Noemer, Pieter van
Nood, Elisabeth de
Noom, Gerrit
Noorden, Adriaan van
Noordhoek, Cornelis
Noordhoeve, Anthonij
Noordman, Jan
Noot, Charles van der
Nothaeus, Marcus
Nothaeus, Samuel
Nupoort, Jan
Nussele, Joos van
Nijssen, Jacob
Nijtthus (Nytthus), Petrus
Ockersse, Jan Danielsz.
Oenius, Paschasius
Oeveringh, Albertus
Olijvier, Cornelis Willemsen
Onderdijk, Cornelis
Onderdijk, Jan
Oosterhoud, Petronella van
Oosterwijk Hulshoff, Willem van
Opsomer, Johannes
Oranje, Marinus Dominicus d’
Os, Hendrik van
Osch, Henrik van
Osdorpius, Lucas
Ossewaarde, Jan
Ostade, Adriaan van
Oste, Pieter
Otterby, Gillis
Oude, Adriaan de
Oude Jans, Jan
Outrein, Johannes d’
Ouwendijk, Elisabeth
Overbeque, Abraham van
Oversluis, Pieternella
Ovidius
Oijvaer, Jacob Hendricxen
Pael, Francois
Paep, Jan
Paardekooper, Adriaan
Paardekooper, Leendert
Paassen, Remijnis Janssen van
Paauwijk, Cornelis van
Paessen, Jan
Palm, Johannes Henricus van der
Palm, Kornelis van der

Palma, de la
Paludanus, David
Paludanus, Georgius
Panneel, Gerson
Panneel, Salomon
Pantin, Jan

854

190
96, 190
567
197, 198
373
471
610
252
198
252, 344, 423
297
20
567
324
316
299
656
227
253, 334, 391, 402,
410
197
42
338
129, 242
303, 312, 314, 317
361, 424
202
483
501
194
634
478
150
616
462
78
95
342
78, 473
524, 634, 635, 650
297
141, 346, 493
501
551
77
176, 177, 573
243
302
302
433
673
190-193, 295, 380
225-227, 230, 279,
385, 389
213, 225, 386, 387,
474, 484, 488, 531,
540, 546, 566, 594,
667, 692
538
326
295, 296
642
401
76
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Pape, Jan de
204
Paris, Johannes Wilhelmus
470
Parisius, Eustatius
413
Parker, Jan Wilhem
568
Parma, hertog van Zie Farnese, Alexander
Parma, Margaretha van
38
Passchiers, Jan Oeden
384
Pattenier, Js.
499
Pauli, Gerardus
55
Paulus, apostel
470, 529
Paulus, Pieter
592, 634, 635
Paurier, Cornelis
202
Pauw, Jacobus
295
Pauw, Joos
295
Pauw, Matthijs
266, 644
Pauw, Matthijs Goossens de
257, 295, 338
Pauwels
561
Pauwels, Gabriel
79, 153, 656
Pauwelsen, Jan
346
Payoud, Jaques Baptiste
347, 381
Pellet, Magdalena
548
Pellet, Martha
548
Perier, Simon
413
Perkois, J.
574
Perponcher Sedlnitsky, Cornelis de
195
Perponcher Sedlnitsky, Willem Emmery de 483
Perre, Johan Adriaan van de
225, 387
Perrenoud, Pierre François
347, 407, 475, 550,
566, 596, 597, 650,
660, 665
Persant, Jan
302, 314, 315, 437
Persoon, Andries
66, 423
Petersen, J.W. van
20
Petit, Jean
221
Petitblé, Charles Simons
289
Pettinius, Petrus
307, 317, 584, 585,
650
Philippus
490
Philups, Gerardus Jacobus
499
Pieterman, Salomon
210
Pieters, Jan
46, 86
Pietersen, Jan
307
Pietersen, Francois
243
Pietersz., Jacques
112
Pietersz., Jan
96, 242
Pinto, Jacob Jesurun
567
Pistoor, Johanna
565
Pistorius, Johannes Casparis
330
Pit, Zeger(us)
403, 632
Planke, Anne Marie
461
Plankeel, H.J.
623, 624, 635
Plato
626
Platschorre, Hendrik
221, 310
Platteeuw, Daniel
372
Plessy, Philips de
398
Plevier, Johannes
244, 498
Plevier, Reynout
400
Pleyte
293-295
Pleyte, Adriaan
222, 294
Pleyte, Cornelis
221, 222, 242, 294,
376
Pleyte Cz., Cornelis
221, 294
Pleyte Fz., Cornelis
221, 294
Pleyte, Floris
294, 385, 470

Pleyte, Pieter
Pleyte, Willem
Poele, Adriaen Louissen van der
Poers Jz., J.
Poest, Maycken van der
Polliet Zie Bouillet, Johannes
Polij, Geerard
Pompoene, Pieter
Pon, Du
Ponce, Pieter
Poperinganus, Christiaan
Poppe, Lijn
Porcellius, Matthias
Porquin, Louwijs
Port, Bartholomeus van der
Poulle, Aron van
Pours, Jeremie de
Pous, Cornelis
Pous, Pieter
Praem, Tobias
Prez, Philips del
Priester, Adriaan de
Prins, Adriaan
Pronier, Huybert
Pronk, Cornelis
Proos, Maria
Prooijen, Cornelis van
Provestein, Christoffel
Provo Kluit, P.W.
Pruissen, koning van
Prumers, Walradus
Prüner, Andreas
Pruymelaar, Daniel
Ptolemaeus, Claudius
Puit, Willem de
Punder, Jacob de
Punder, Pieter de
Put, Eddy
Putte, Dana Cornelia van de
Putte, Jan van de
Putte, Neesken van de
Putte, Petrus van den
Putter, Cornelis de
Puyt, Paulus de
Pijl, Pieter
Quien, Jeremie (Jeremias)
Quintinissen, Johan
Quintus, Jan
Rabbe, Thomas Janssen
Rabinel, Henri
Radder, Floris de
Radermacher, Daniel
Raedt, Joris (Georgius) de
Rahm, Casper
Reers, Cornelis
Reinoutze, Marinus
Reitz, Carolus Conradus
Reitz, Frederik Theodoor
Reitz, Karel Koenraad
Reitz, Wilhelm Otto

Renou, Bartoldus

294
294, 299
146
545
363
195, 377, 382
383
162
399
171, 439, 542
565
65
473, 478, 479
304
492
544
113
641
643
548
309, 424
299, 597
176, 288, 318
450
383
277
120, 121
471
388
349, 385, 587
331
570
553
197, 198
148
645
18-20, 407
648
370, 430
542
249, 250
96, 100
114
151, 152
287
301
218, 631
645
212, 220, 280, 641,
645
275
543
47
347, 420
209
372
320, 337, 589, 614
471, 624
624
240, 377, 471, 553,
554, 556, 586, 587,
624, 650
347, 440, 542, 569,

Rentergem, Jacobus van
Requesens y Zuñiga, Luis de
Restaut, Pierre
Reynsse, Cornelis
Reijninck, Hermanus
Rhee, Willem Hendrik van
Ridder, Huijgh Janssen
Ridder, Christoffel de
Ridder, Francois de
Ridderhuijs, Pieter
Riel, Francois van
Rietveld-van Wingerden, Marjoke
Rieu, Adriaen Willemsen de
Riviere, Willem van de
Robbertsen, Jan
Robbreghts, Joos
Robbijt, Adriaen
Robbijt, Matthijs
Rochemont, Susanna Henriette de
Rocquette, Jacques
Rodeyn, Sara
Roelandi, Caesar
Roelands, David
Roels, Christoffel
Roelse, Pieter
Roestijne, Adriaan van de
Roggeveen, Arend
Roggeveen, Jacob
Roi, Francois le
Rollin, Charles
Rombouts, Johan
Rombouts, Johannes
Romieu, Jean de
Roo, de
Rooden, Abraham van
Roos, Abraham
Roose, Abraham
Roose, Willem
Rooseboom, Pieter
Roosen, Hendrik Jan
Roosenboom, H.Th.M.
Roosendaal, Jan Jansse van
Rooveen, Marinis van
Rooy, Adriaan de
Rosevelt, Johannes van
Rosier, Johan Willem
Rosier, Pierre
Rousseau, Jean-Jacques
Roy, Jacobus de
Royen, Hendrik van
Royen, P.C. van
Rubbens, Adriaen
Rubbens, Elisabeth Adriaensdochter
Rubbens, Francois
Rue, de la
Rue, Hendrik de la
Rue, Pieter de la
Rue, Jean Alexandre la
Ruebins, Lucas
Rulsen, Jan
Ruping, Frans
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648
76
33
550
89
92
502
400
215
345, 542
275, 375
199
20
370
299
257
632
66, 125, 259, 370,
376
374
443
590
278
304
486, 493, 494, 537
105
267
525, 626, 649, 650
346, 570
570
218
594
421
304, 463, 465
413
528
291
363
277
223
287
557, 589
18-20, 367, 609
117
120
626
364
405, 653
287
483, 594
333, 647
220, 248, 325, 337,
590
672
76, 411, 437, 633
411
257, 649
538
562
470, 501
240, 554
58, 70
205
215
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Ruyter, Michiel de
Ruijters, Dirck
Rijckaert, Willem
Rijcke, Abraham de
Rijckelem, Johannes
Rijckhoff, Christina
Rijke, Maerten de
Rijkeboer, Karel
Rijnders, Jacobus
Sael, Theodorus
Salatim, Anthonius van
Sallustius
Salomo
Salomon, Josuah
Salomons, Aaltje
Salzmann, Christian Gotthilf
Sandvlucht, Arnoldus
Sandijk, Gerbrand Jacobsen
Sans, Gerard du
Santen, Cornelis van
Sappius, Daniel
Sautoy, Daniel du
Savory, Louise de
Schaaleven, Adriaan
Schaaleven, Christoffel
Schaal-even, Geerard
Schabaelje, Jan Philipsz.
Schaik, Pieter van
Schalk, Laurens
Scharp, Jan
Schaverbeke, François van
Scheel, Johannes
Scheermaecker, Adriaen Willemsz.
Scheffer, Daniel
Schem, Jacobus
Schem, Pieter
Schemering(ius), Tobias
Schenkel, Pieter
Schepens, Gerardus
Schepens, Jacobus
Scherpenisse, Witte Adriaensen
Schetsen, Cornelis van
Scheurkogel, Jan
Scheurwater, Daniel
Schietekatte, Janna
Schiettekatte, Adriaan
Schiettekatte, Cornelis
Schiettekatte, Laurens
Schiettekatte, Samuel Matthijssen
Schild, Johannes
Schilders, Richard
Schillewaert, Karel
Schimer, Lodewijck
Schindler, David
Schlutter, Augustus Hermanus
Schmaling, Ludwig Christoph
Schneither, Jean-Jacques
Schoe, Abraham
Schoe, Izaak
Schonaeus, Cornelis
Schoonderwalt, Frans
Schoonheijt, Johannes
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471, 484, 667, 685
569
86
239
643
375
197
662
383
192, 638
288
551
478, 529
215
216
565
259
298, 313, 372
118, 396
86, 307, 311, 464,
515, 630, 633
130
363, 641, 645
412
371
221
266, 337, 385
507
238, 332, 563
310
301, 568
213
276
374
194
195, 198, 199, 248,
380
310, 319, 563
337, 508
297
83
408
337
98, 317
260, 319
569
278
464, 620
667
292
319
346
520
78
303
251
206
546
250, 483
525, 650
141, 248
68, 108
224
385, 645
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Schoorel, Thomas
Schorer, Isaak
Schorer, Jacob Hendrik
Schorer, Johan Assuërus
Schorer, Nicolaas
Schorer, Willem
Schortinghuis, Wilhelmus
Schotte, Jacob
Schotte, Simon
Schouten, Jan
Schraver, Andries
Schröckh, Johann Matthias
Schröder, Johannes Casparus
Schumann, Gottfried Emanuel
Schurman, Anna Maria van
Schutters, Cornelis
Schuurbeque Boeije, Johan
Schijndel, Bernardus van
Second, Jacques
Securius, Paulus
Segers, Nicolas
Sellij, Rachel
Seloivre, Isaack
Seneca
Serwouters, Isack
Sierevelt, Pieter Roelandsen van
Siffelik, Maria van
Silvius, Johannes
Silvius, Zacharias
Simeon
Simons, Jan
Simons, Jannetje
Simons, Magdaleena
Simons, Maria
Simonsbergen, Johannes van
Simonsdr., Perina Adriaan Willem
Simonsz., Adriaan Willem
Simonsz., Willem Adriaan Willem
Six, Marjanne
Six, Michiel
Slabbaert, Jan
Slabbekoorn, Jan
Slabber, Adriaan
Slabber, Gideon
Slabber, Jacobus
Slabber, Jeremias
Slabber, Maria
Slatius, Cornelis
Slock, Pieter
Slovere, Jan de
Smidt, Petrus Franciscus de
Smit, Jan Jansse
Smith
Smith, Cornelis
Smith, Hendrik
Smitman, Jacobus
Smul, Guilliame
Smijtegelt, Bernardus
Smijters, Antoine
Smijters, Janneken
Snap, Adriaen
Sneevliet, Joost

315, 673
587
220, 225, 283
293
122, 150
251
299
247
638
572
569, 666, 667
547
346, 347
207
640
660
639
440
212, 379
385
99, 430
317
345
491, 552
176, 177
113, 304, 316, 345,
423
275
307
320
541
99
414
408
626
306, 480
575
575, 639
575, 645
377
136, 555
82
278
473
238
167, 238, 274, 370,
562
561
370
643
156
289
293, 396
370
174
298, 573
544
167
575
169, 526, 625
548
548
194, 195
248

Sneevliet, Marinus
Snelders, Jacoba
Snoep, Aelbregt
Snoep, Cornelis
Snoep, Huibrecht
Snoodijk, Dingenis
Snijder, Jan de
Soetbrood Piccardt, R.A.
Soete, Francoys
Soetens, Guarnerus
Sogné, André
Sohier, Pieter
Soin, Johanna le
Solingen, Adriaan van
Somer, Jan de
Somer, Johannes de
Somerman, Jacques
Sonius, Cornelis
Sonnevelt, Daniel van
Sonsbeeck, Jan Willem van
Soute, Nicolaes
Speeck, Jan
Speelman, Johannes Corn.
Speelmans, Sara
Spence, Thomas
Spiegel, Laurens Pieter van de
Spieghele, Jan van de
Spilbout, Magdalena
Spinoza, Baruch de
Spoelder, J.
Sprenger
Sprundel, Cornelis Heijndricksen van
Spruijt, Pieter
Staeijen, Pieter van
Stafmaecker, Francois
Stamperius, Johannes
Standaert, Heyndrick
Stee, Leendert van
Steen, Jan
Steenaart, Jacoba Cornelia
Steengracht, Adriaan
Steengracht, Cornelis
Steengracht, Hubrecht
Stenhuis, Johannes
Stenhuijs, Renatus
Steradius, Florentius
Sterre, Jacobus Willemsen van
Sterthemius, Enoch
Sterve, Anthonia van der
Steur, Jacob
Steury, Melchior
Steveninck, Lucas van
Steyaert, Pieter Pietersz.
Steijger, Johannes
Steijger, Maria
Stichele, Jan van den
Stochius, Nicolaas
Stokmans, Aegidius
Storm, Salomon Janssen
Stoutjesdijk, Hubrecht
Strabbe, Arnold Bastiaan

221, 248, 298, 383,
384, 560
297
116
168
250
372
296
104
37
306
338
380
320, 413
218, 244, 470, 471,
540
489, 560
545
380, 533
660
276
470, 471
191
77
310, 344
278
421
207, 208, 302
55
413
316
556
634
155, 250, 304, 424
221, 223
302, 310, 423
646
643
87, 562
178
436, 439
636
567
209
580
178-180
166
274
116
397, 519
278
363
218, 224, 623, 635,
648
218
93
371, 573, 645
371
79
638
424
247
221, 222
540

Strangerus, Andries
Stremmius, Bartholomeus
Stroobant, Philippus
Struchtmeyer, Johannes Christophorus
Strijen, Jan van
Stryt, Jan Jansse
Student, Jan
Stuerbout, Johannes
Stundere, Jan Willemsz.
Sturm, Johannes
Stijl, Klaas
Superville, Daniel de
Surendonck, Elias
Surendonck, Jacobus
Surendonck, Petrus
Suurland, Dirk
Suurland, Marinus
Swaef, Daniel de
Swaef, Johannes de

Swaef, Samuel de
Swalme, schepen Van der
Swanenburg, Hubertus
Swart, David de
Swart, Jan de
Swart, Katharina de
Swarte, Cornelis de
Swildens, Jan Hendrik
Sijncke, Nicolaas Cornelissen
Syonckeren, Franciscus
Taats, Benjamin
Tack, Gerrit Jansse
Tack, Johanna
Tack, Maeyken
Tack, Magdalena
Taelman, Jan
Taesch, Elizabeth
Tak, Joppa
Tak, Servaas
Tale, Geraert van der
Teellinck, Eeuwout
Teellinck, Joos Eeuwoutse
Teellinck, Justus
Teellinck, Maximiliaan
Teellinck, Theodorus
Teellinck, Willem

Teerling, Samuel
Tegius, Antonius
Telchuijs, Martinus
Telescope, Tom
Telloir, Pieter
Terentius
Tessier, Pierre
Tets, Lambert Jacob van
Teuwe, Jan
Thibault, Hubrecht
Thibaut, Hendrick
Thibaut, Johan Willem
Thomas, Maerten
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240
326
317
553
52
53, 76
120, 121
41, 99
112
508
482
525
613
613
320, 397, 556, 613,
637, 639
210
370
582
46, 47, 168, 279,
300, 305, 345, 346,
463, 500, 536, 627,
628, 646
345, 346, 493
122
587
243
374, 652
243, 244
297, 564
483
316
60
568, 639
490
635
492
310
93
642
376
221
61, 78-80, 399
578, 579
104, 105
637
524, 637
506
168, 169, 518, 519,
521-524, 561, 578,
627, 637
306
577
210
546
322
551
331, 377, 424
406
651
118, 120, 290
96, 583
198
430
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Thomas, Maijken
Thomas, Sint
Thonissen, Cornelis
Thoorn, van den
Thoorn, Adriaan van den
Thybaut
Tichelman, Erasmus
Tienen, Bartholomeus van
Timmerman, Abraham
Timmerman, Gillis
Timmerman, Joos
Tinga, Eelco
Tiquet, Elisabeth
Tiquet, Marie Anne
Tjoeke, Pieter
Tol, Pieter van
Toledo, Ferdinand Alvarez de,
hertog van Alva
Tollen, Gerrit van der
Tourlon, Charles de
Tranquillus, Gaius Suetonius
Trappeleer, Abraham Willemssen
Treitel, Johannes Godefridus
Treitel, Johannes Nicolaas
Tresel, Adriaen
Trimpe, Cornelis
Tromp, Elizabeth
Trotsenburg, Maria
Trou, Pieter du
Troye, Nicolaas de
Truije, Johannes Leunissen
Truije, Leunis Leunissen
Tuinman, Carolus
Tuyll van Serooskercke, Alexander van
Tuyll van Serooskercke, Charlotte van
Tuyll van Serooskercke, Hendrik van
Tuijneman, Johannes
Twinig, Maria
Tyssaart, Pieternelle
Udemans, Godefridus (Cornelisz.)

Uutenbroecke, Pieter
Uijen, Wilhelmus van
Uijttenhooven, Adriaan

Vader, Pieter
Val, Samuel de la
Valcooch, Dirck Adriaensz.
Valkenburg, Francois
Valoys (Valesius), Jan
Veger, Jacob Imanse
Velde, Abraham van de
Velde, Janneken van de
Velde, Jan van den
Velse, Henricus
Velsen, Adriaan van
Velters, Francois
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240
202
375, 378
478
202
538
187
541
299
341
662
216, 325
293
293
343
152
32, 39, 42
537
323
508
611
640
216, 243, 244, 397,
569, 640
54, 76
317, 382
561
374
659
665
307
307, 379
243, 500
184
95
93, 95, 109, 143,
185
341
215
291
67, 88, 89, 154, 168,
169, 176, 257, 449,
463, 511, 522, 555,
557, 558, 561, 627,
629, 646
242
541
231, 232, 474, 475,
483, 485, 546, 565,
568, 599, 619
209
90, 629, 630
80, 449, 489, 494,
514
175
555
55
379
412
492
151, 272
224, 424
192
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Velters, Hendrik
Venne, Hubrecht van der
Verbrugge, Cornelis
Verbrugge, Jan
Vercammen, Jacques
Vercouteren, Adriaen
Vercouteren, Anthonie
Vercruijce, Dionisius
Verenis (van Veere), Antonius
Vergilius
Vergouwe, Jan
Vergult, Vincent
Verheft, Petrus
Verhel, Johan
Verhoeven, Dolly
Verhulst, Wouter
Vergilius
Verhagen, Pauwels
Verheije, Cornelis
Verheije, Jacob
Verhoeff, Adriaen
Verleij, Jan
Verloore, Reynier
Vermeijde, Joachim
Vermeijde, Simon
Vermeijn, Ary
Vermeijn, Jannetje
Verpoorte, Jacobus
Verpoorte, Jan
Verschoor, Jacobus
Verschoor, Henricus
Verschuijre, Maarten
Versele, Cornelis
Verseput, Adriaen
Verssevelt, Baarent van
Verstappen, Jan
Versteegh, Michiel
Verstelle, Mattheus
Verton, Jan
Vertregt, Gillis
Vertregt, Jacobus
Verwer, Adriaen
Verwey, Johannes
Verwoert Noiret, David
Vessem, Johannes van
Veth, Martinus
Veth van de Perre, Martinus Johan
Viergever, Willem
Villée, Francois
Vin(cq), Adriaan de
Vin, Hendrik de
Vin, Johanna Francina de
Vincent, Elias
Vincentius, Cornelius
Vingerhoed, Kornelis
Vink, Maria
Vinne, Isaac Vincentsz. van der
Visscher, Sara
Visscher, Francois de
Visser, Adriaan
Visser, Adrianus

192
51, 54, 170, 320,
380, 555
165, 166, 240, 317,
367, 572, 621, 623
243
76
66
303
289
478
552
561
178, 248
242
644
609
88, 240
551
71
639
123, 471, 639
644
295
278
223, 484, 494
310
215
215
274, 275
86, 307
316, 317, 638
196
371
167, 168
254
129, 271
92
460
299
299, 380
649, 650
379
483
553
499
312
180
209, 211
332
321, 424
307, 310, 311, 334,
346, 480, 485, 500
278
374
120
276
203
662
437
562
265, 630, 631
317
238, 649

Visser, Cornelis
Visser, Johannis
Visser, Tine
Visvliet, Meinard van
Viszer, Dirk
Vlaminck, Robertus
Vleerbosch, Johan
Vleugels, Jacob
Vleyshouwer, Floris de
Vlieger, Johannes de
Vlieger, Robrecht de
Vliegere (Vliegerius), Jan (Joannes) de
Vliet, Jasper Erasmusz. van
Voegler, J.G.
Voet, Johannes Eusebius
Voetius, Gisbertus
Vogel (Vogelius), Jan (Joannes Mathix)
Vogelaar, Cornelis
Vogelvanger, Adriaen de
Voget, Albertus
Voghel, Coenraedt de
Voghels, Jan
Volder, Tobias de
Volmaer, Jacobus
Voltaire
Voorde, Tanneken van de
Voorde, Cornelis van der
Voorst, Dirk Cornelis van

Vorm, Hobius van der
Vorstius, Conrad
Vos Jz., Abraham de
Vos, Cornelia de
Vos, Jan de
Vos, Willem de
Vos, Johan van der
Vos van Steenwijk, Jan Arend baron de
Vossius, Gerardus Johannes
Voyer, Joannes Hendrik
Vriend, Marguerite de
Vriere, Pieter Cornelissen
Vriere, Willem de
Vriese, Ariaentje de
Vriese, Huybrecht de
Vrolikhert, Godewardus
Waas, Pieter van
Waesberghe, Isaäc van
Waeyen, Johannes van der
Waeijhaert, Arnold
Waeijs, Floris Pauwelsz.
Waeijs, Pauwels Florissen
Wagemaker, Foort Adriaansen de
Wagemaker, Huibregt de
Wagenaar, Jan
Wagenaar (Wagner), Johannes Jacobus

Wagenaar, Josias
Wagon, Johannes
Wakkenier, Jacob
Wal, Catharina van der

448
218, 299, 424, 490
21, 384
586
309, 678
50
250
178
62, 63, 362, 466
382
87
291
42
19, 21, 552, 613
542
524, 556, 583, 592
291, 632
337, 633, 645
661
586, 587
55, 79, 631
41
189
567
594
408
585
213, 214, 386, 387,
483, 488, 504, 531,
540, 546, 547, 565,
566, 594, 595, 597,
667, 692
624, 639
579
478, 550
297
121, 379, 400
376
296
598
552
337
505
186, 379
382
563
374
589, 640
374
524
583, 584
132
112, 159, 242
88, 142
197
221, 310, 663
501, 545, 546
251, 292, 296, 346,
370, 590, 614, 637,
645
221
172
290
644

Walaeus, Anthonius
Walgrave, Cornelis
Waling, Jan
Wallas, Samuel
Walle, Pieter
Walle, Paulus van de
Wallekam, Jacobus
Walse, Jan
Warijn, Leonardt
Was, François
Wassen, Joachim van
Wassenaar d’Alkemade, Jacob Hendrik
baron van
Wassenaer Duivenvoorde, Arent
baron van
Water, Jacobus Cornelis te
Water, Jona Willem te

Water, Willem te
Wee, Noë van der
Weegen, Joannis van
Weel, Cornelis van der
Weel, Frans Pietersen van der
Weele, van der
Weeneghem, Petrus Adolphi a
Weert, Emmericus de
Weert, Jan de
Welle, Wilhem van
Welleman, Joanna
Wenckebach, Casper Johann
Wenneckens, Bernard
Wentsel, Marten
Wesseling, Petrus
Westdorp, Blaas Janssen
Westdijk, Marinus
Wester, Hendrik
Westerhout, Martinus
Westplate, Gerard
Westveer, Aarnout
Westveer, Cornelis
Wetter, Frederik Lehard
Weyde, Casper van der
Weije, Willem
Weijgers, Albertus
Wichmans, Jacobus Gijsbertus
Wiele, Andreas van der
Wilde, Isaak de
Wilge, Jan
Wilhelmius, Wilhelmus
Wilhelmus, Augustus
Willem van Oranje, prins

Willem II, prins
Willem III, prins
Willem IV, prins
Willem V, prins
Willem I, koning
Willems, Catarina
Willems, Neelken
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247, 519, 579-581
571
180, 665
643
297
114
330
490
78-80
238
320
223
251, 254
637
389, 471, 545, 587,
588, 594, 637, 643,
666
471, 637
404, 465
297
321, 418
218, 224
293
66
470
99
656
374
222, 325, 348, 597,
650
41
533, 536
325, 586
318
308, 525, 526, 622,
650
483, 546
503, 566
376
372
372
298, 361
460
127, 128
276
568
293, 553
221
330
592
422
19, 32-34, 38, 39, 42,
45, 47-50, 53, 54,
56, 68, 70, 81, 111,
347, 472, 576, 688
191, 193, 583
122-124, 584, 639
178, 471
219, 367, 470
589
373
626
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Willemsen, Jacobus
Willemsen, Jan Leunissen
Willemsen, Pieter
Wilmerdonck, Johannes
Wilsens, Abraham
Wilsens, Pieter
Wilt, Claas de
Wilzoets, Jan
Winckelman
Winckelman, Johanna Petronella
Wind, Gerard de
Wind, Gerardus de
Wind, Paulus de
Winde, Marinus Pietersen van der
Wingerden, Johannes van
Winkel, Jakob van
Winter, Job
Winter, Anthony de
Winter, Anthony Pieter de
Wisse, Abraham
Wit, Kornelis de
Witt, Gijsbert de
Witte, Boudewijn de
Witte, Emanuel de
Wittens, Jacob Pieter
Wittewrongel, Petrus
Wolff, Betje zie Bekker, Elisabeth
Wolfius, H.
Wou, Jaspar van
Wouters, Jacob
Wouw, Frans Janse
Wulgaert, Zacharias
Wijgand, Francina Elizabet
Wijlock, Daniel
Wijma, Pieter
Wijnacker, Caerle van
Wijnandt, Pieter
Wijnant, Adriaen
Wijnaut, Machiel
Wijngaarden, Hendrik van
Wijnkelen, Jacomijna van
IJsbrantsz, Jan
IJzerman, Hendrik
IJzerman, Jannetje
Zacharias
Zager, Hendrik de
Zanden, Jan Luiten van
Zandijk, Gerbrand
Zandijk, Jacob
Zeedijk, Jan Centse
Zegers, Maria
Zelnius, Gillis
Zillesen, Willem Jan
Zoeter, Jacob
Zoeter, Jan
Zoom, Kornelis van
Zuurkappij, Abraham
Zuurkappij, Jacobus Jacobszn.
Zuijdweg, Hendrik
Zuyen, Marinus van
Zuijtlandt, Joos
Zijnen, Laurens
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499, 500, 569, 587,
627, 628
370
188, 314, 382
335, 370, 583
568
114
662
384
389
500, 530
639
216, 218, 244
216, 217, 244, 346,
586, 587, 624
185
568
174
251
478
482
188, 189
483
590, 591
186, 638
512
184, 243
625, 627
509
206
125, 639
87, 402
360, 433
227
108, 109, 303, 605
414
644
250, 317, 655
250
202
211, 340
649
32
372
372
541
221, 346, 410, 566
533
244, 250
383, 562
306
383
52
348, 597
218, 308, 502
645, 648
221, 270
209, 238, 239
238
92
210
61
310, 338, 390
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