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Woord vooraf

Dit boek vindt zijn oorsprong in de periode dat onze kinderen naar de basisschool gingen en ik, op mijn 

beurt, hen wegbracht of ophaalde. Het lokte de vraag uit naar het functioneren van het onderwijs in het 

verleden. In de vrije uren, die mijn werkzaamheden als streekarchivaris van Schouwen-Duiveland en Sint 

Philipsland toelieten, begon ik materiaal te verzamelen over het onderwijs in de zeventiende en achttien-

de eeuw in mijn werkgebied.  In 1992 verscheen een ‘vingeroefening’ over het onderwijs in Bruinisse. Een 

overdruk stuurde ik toe aan mevrouw dr. E.P. de Booy, een van mijn docenten aan de Rijksarchiefschool en 

auteur van twee studies over het onderwijs in Utrecht. Met haar aanmoediging ging ik door.

Han Leune, met wie ik contact kreeg en die wist van mijn onderzoek, stelde voor de mogelijkheid te on-

derzoeken op dit onderwerp  te promoveren. Dankzij zijn bemiddeling en steun kwam ik in contact met 

Pieter Boekholt, toen bijzonder hoogleraar onderwijsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na de 

verleende dispensatie van de toelatingseisen ging ik aan de slag, daarin gesteund door mijn echtgenote en 

kinderen. Ondertussen was het duidelijk geworden dat vanwege de grote interactie met de rest van Zee-

land het wenselijk was het onderzoeksterrein uit te breiden tot geheel Zeeland, inclusief Zeeuws-Vlaan-

deren. Zo begon ik op 1 maart 2001 aan het onderzoek. Ruim veertien jaar later wordt het onderzoek afge-

sloten met dit proefschrift.

Het was een lange periode vanwege het feit dat ik afhankelijk was van mijn vrije uren naast mijn gezin en 

baan, inmiddels die van gemeentearchivaris van Schouwen-Duiveland. Bovendien heb ik eraan gehecht 

om op  andere terreinen actief te zijn wanneer ik daarvoor werd gevraagd. Die nevenfuncties vroegen 

ook de nodige tijd en aandacht. Mijn onderzoek bracht me in vele studiezalen om bronnen in te zien en 

literatuur te raadplegen. Pieter Boekholt, wiens termijn afliep, werd met zijn instemming als promotor 

opgevolgd door Fred van Lieburg en als gevolg daarvan vond de overgang plaats naar de Vrije Universiteit 

Amsterdam. Beiden zeg ik heel hartelijk dank voor hun steun en begeleiding. Ik bewaar goede herinne-

ringen aan onze contacten en gesprekken, die steeds nieuwe inspiratie en inzichten opleverden. Ook wil 

ik de tweede promotor, Stefan Ehrenpreis, bedanken.

Met dankbaarheid zie ik terug op de afgelopen jaren. Die dank gaat in de allereerste plaats uit naar God, 

die de lust en het vermogen gaf om dit werk te doen. Hem zij alle eer! Velen hebben in de loop van de 

jaren mij aangemoedigd en blijk gegeven van hun sympathie en steun. Anderen hebben me bemoedigd 

tijdens dit lange traject. Deskundigen op het terrein van de onderwijsgeschiedenis of op andere terreinen 

maakten mij deelgenoot van hun publicaties en kennis.  Vele (oud-)collega’s hebben me geholpen. Een 

aantal genealogen hebben me aan veel gegevens over Zeeuwse schoolmeesters geholpen in het kader van 

het prosopografisch onderzoek naar deze beroepsgroep. Hen allen dank ik daarvoor. De lijst van namen is 

zo lang dat ze de perken van dit woord vooraf te buiten gaan. Mijn dank is er niet minder om. Een uitzon-

dering maak ik voor Dinette Leune en mijn echtgenote die kundige meelezers waren en mij voor menige 

fout hebben behoed.



In de loop van de tijd werden de Zeeuwse onderwijsgevenden mijn trouwe vrienden in een speurtocht 

naar hun verleden. Daarop inhakend hebben onze kinderen als schermbeveiliging op het beeldscherm 

van mijn computer gezet: Schoolmeestersssss. De laatste letters duiden op de rust die ze mij hebben ge-

gund om me hieraan te wijden. Het onderzoek gaf gelegenheid aan de andere zijde van de tafel plaats te 

nemen. Nu niet in de rol van archivaris, die als ‘makelaar’ fungeert tussen de raadpleger en de archieven 

en verzamelingen, maar als onderzoeker. De onderwijsgeschiedenis vraagt aandacht voor een van de be-

langrijkste periodes uit de levens van mensen. De Zeeuwse jongens en meisjes en degenen die hen kennis 

en vaardigheden bijbrachten, komen in dit boek voor het voetlicht. Het leren lezen en schrijven opende 

een wereld die veel mogelijkheden gaf. Zo was het vroeger, zo is het nog.

Dit boek vond zijn ontstaan in de gang naar school van onze jongens. Aan hen, mijn echtgenote, onze 

schoondochters en onze kleinzoon draag ik het op.

Huib Uil

Zierikzee,  7 oktober 2015
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16 DE SCHOLEN SYN PLANTHOVEN VAN DE GEMEENTE 



 1    INLEIDING 17

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 Maar-

tensdijk 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 waar-

van ze deel gingen uitmaken. 

Het ontvangen van onderwijs in het kader van de opvoeding wordt gezien als een van de meest ele-

mentaire 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 hoofdonder wijzer J.H. van Dale, omschrijft onderwijs als: ‘(geregeld) 

onderricht, het systematisch, volgens aangenomen beginselen, georganiseerd overbrengen van elemen-

taire 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 vanzelfspre-

kende 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 schoolmees-

ters en schoolvrouwen, die geheel of voor een deel afhankelijk waren van het schoolgeld van de ouders. 

Ze hadden geen specifieke oplei ding 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 resul-

taten het leidde. Het schema op de volgende pagina maakt op hoofdlijnen duidelijk welke keuzes moge-

lijk 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 Ge-

reformeerde 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-

1 GA Tholen, Hervormde gemeente te Sint Maartensdijk, inv.nr. 3 (12, 17.7.1683).
2 Van Kemenade, Lagerweij, Leune en Ritzen (red.), Onderwijs: Bestel en beleid, I, 15.
3 Geerts en Den Boon, Van Dale Groot Nederlandse Taal, II, 2283.
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  wijsgevenden daar zelf op konden uitoefenen. Inherent daaraan is de professionalisering van de onder-

wijsgevenden: 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 discipline-

ring 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 dui-

delijke 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 uitgangs-

punt 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 au-

tonoom 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 begren-

zing 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 Es-

seboom 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 staat-

kundig 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 toe-

gevoegd. 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 volksonder-

wijs is vaag. Put verstond er dag-, zondag- en armscholen onder, bestemd voor de lagere bevolkingsklas-

se. 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 kon-

den 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 toezichthou-

der 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 al-

leen 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 generalisa-

ties 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 geba-

seerd op archiefonderzoek, in dit geval stukken van een Zeeuwse schoolopziener. Illustratief is de som-

bere 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

4 Put, De cleijne schoolen, 15; Roosenboom, De dorpsschool in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 1-2.
5 Frijhoff, ‘Van onderwijs naar opvoedend onderwijs’, 4-5.
6 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 zin-

volle 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, 1795-

1858 (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 onder-

wijs in brede zin. Het pedagogisch handelen komt daarentegen ruim aan bod in het boek van Nelleke Bak-

ker, 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 afbeel-

dingen. 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 onder-

wijs 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 ster-

ker 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 volksonder-

wijs 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 au-

teur, 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 Ommelan-

den. 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 Mijnhardt, ‘De geschiedschrijving over de ideeëngeschiedenis van de 17e- en 18e eeuwse Republiek’, 183-187.


