
Examen in Abcoude 

door E. P. Polak-de Booy 

Kort nadat Theodorus de Leeuw als ambachtsheer van Abcoude-Baambrugge 
een nieuwe koster/schoolmeester had aangesteld, was de plaats weer vacant. 
Meester Albertus van Wijck was nog geen drie maanden in functie geweest toen 
hij stierf, op 14 juni 1740. Negen dagen daarvóór was hij getrouwd met een 
meisje uit Amsterdam. Zij kreeg twaalf weken traktement uitbetaald en verliet 
toen het dorp. Daar moest men nu een waardig opvolger zien te vinden voor 
meester Albertus, die met zijn krachtig en lieflijk geluid een onvergetelijke in
druk had achtergelaten als voorzanger. 
De benoeming was ditmaal aan de heren van Abcoude-Proostdij, te weten de 
kanunniken van Sint Pieter te Utrecht. Hun vorige keuze, die van Gijsbertus 
van Harderwijk, aangesteld in 1733, was niet bijster gelukkig geweest. Hij was 
weliswaar een meester in het schoonschrijven, maar hij was Walgelijk In Gedrag, 
zo staat er in een brief uit 1740. Die brief was van Antipas Tredee, zwager van 
Gousset, secretaris van Abcoude. Jacob Gousset, die behalve secretaris ook 
doodgraver was, had vervelende ervaringen met Van Harderwijk opgedaan. 
Meester Gijsbertus had eens een hele rij klachten tegen de doodgraversknecht 
ingebracht bij de heren van Sint Pieter, eindigend met beschuldiging dat de kerk 
bij het afdragen der begraafgelden te kort gekomen was.x) Het voorbeeld dat hij 
daarbij gebruikte (een kind van een ongehuwde moeder was van ontbering 
gestorven en de kerk had niets voor het begraven gekregen) was niet geluk
kig gekozen, zodat we de stukken neerleggen met het gevoel dat Tredee wel 
eens gelijk kon hebben met zijn oordeel. In ieder geval was hij vast besloten 
het kapittel te behoeden voor een tweede misgreep. 
De dominee, Henricus van Harlingen, kreeg de taak eventuele gegadigden te 
examineren en van zijn bevindingen verslag uit te brengen bij het kapittel. Hij 
liet zich daarbij assisteren door deze Antipas Tredee, eens schoolmeester in Ab
coude, die het onderwijs vaarwel had gezegd toen hij trouwde in de schoutenfa
milie Gousset. Acht zondagen lang werd er geëxamineerd. Tredee schreef tegen 
het eind een soort rapport, waarin hij over elk candidaat het zijne zegt en laat 
doorschemeren dat hij over sommigen nog wel meer zou kunnen vertellen, niet 
te hunnen gunste. De dominee stuurde na elk examen een verslag, dat de heren 
dan op hun donderdagse vergadering konden bespreken. Vaak eindigde hij met 
een beleefd gestelde aanmaning toch alsjeblieft wat spoed te betrachten met de 
benoeming. Het duurde echter tot 11 augustus voordat de beslissing viel en 

1) R.A. Utrecht, archief van het kapittel van Sint Pieter nr. 858 
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Cornells de Ridder, een twintigjarige jonge man uit Amerongen, de aanstelling 
kreeg. 
Die brieven zijn het, samen met het eindrapport van Tredee, die ons laten zien 
over welke informatie de heren beschikten toen zij hun keuze deden.2). We be
grijpen er niet uit waarom zij nu juist De Ridder benoemden, maar we leren wel 
veel over de gang van zaken bij een dergelijk examen. Vergelijkbaar materiaal 
is schaars, althans in de provincie Utrecht. Er zijn wat lijsten met namen van 
sollicitanten naar vacatures in Tienhoven (1742), Vleuten (1744), Veenendaal 
(1769, 1774, 1785), en uit De Meern is bovendien wat examenwerk bewaard, 
maar pas van 1792.3) De Veenendaalse lijsten geven nog de meeste bijzonderhe
den zoals leeftijd en herkomst van de candidaten, maar die van 1769 is niet vol
ledig, omdat er alleen de zes op staan die uiteindelijk op de voordracht kwamen. 
Het mooie van het materiaal uit Abcoude is, dat we zeker weten dat alle 
sollicitanten genoemd zijn. 

Opkomst 

Albertus van Wijck was op een dinsdag gestorven. De zondag daarop, 19 
juni kwamen al de eersten hun gaven tonen. Hoe waren die het te weten geko
men? 
In ieder geval niet door een advertentie in de krant. De ambachtsheren hadden 
geen opdracht gegeven er een te plaatsen. Dat gebeurde bijna nooit voor een 
dergelijke functie, waar men niet eens recognitie voor mocht vragen. Er waren 
uitzonderingen, zoals Vreeland, maar wanneer men de Utrechtsche courant 
doorbladert, die vanaf 1744 op het gemeentearchief in Utrecht aanwezig is, 
dan ziet men wel advertenties voor kostschoolmeesters, maar niet voor dorps
onderwijzers. Dat komt pas later; Veenendaal adverteerde in 1769 wel, en plaat
ste in 1774 zelfs in twee kranten een oproep: in de Utrechtsche en in de Haar-
lemsche courant. En vanaf 1754 verscheen er een vaktijdschrift voor school
meesters, dat ook advertenties opnam.4) Dat werd gedrukt in Purmerend, en 
het had stellig meer lezers in het westen van het land dan in het Sticht, zodat 
we daarin weinig oproepen van Utrechtse dorpen vinden. 
In 1740 was dit alles nog toekomst en blijkbaar ging het ook zonder adverten
tie, wat op vrij snelle en doeltreffende communicatie tussen vakgenoten wijst. 
Er kwamen tenminste dertig sollicitanten. 

Die eerste drie zullen hun bezoek nauwelijks van te voren hebben kunnen aan
kondigen, latere candidaten hebben zich deels wel van te voren gemeld, zoals 
uit de brieven van de dominee blijkt. 

A bcoude als standplaats 

Dertig gegadigden was veel. Tienhoven had er in 1742 elf, Vleuten in 1744 

2) Idem, Sint Pieter nr. 857 
3) Idem, Sint Pieter nr. 907 (Tienhoven) Oudmunster nr. 615 (Vleuten en De Meern), 
Veenraadsarchief Veenendaal nr. 38 (Veenendaal). 
4) Mathematische Liefhebbery... Waar achter gevoegt is het maandelijks nieuws der 
Fransche en Duytsche schooien. Purmerend, 1754 — 
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twaalf. Veenendaal kwam in 1774 met zijn twee advertenties toch niet hoger dan 
zeventien kandidaten. Dat grote aantal wijst er op dat Abcoude een aantrek
kelijke standplaats was, en dat men dit wist. 
Laten we nagaan wat Abcoude te bieden had. Het vaste traktement als koster/ 
voorzanger was er 175 gulden per jaar, plus vrij wonen. Daarboven kwam het 
schoolgeld, benevens emolumenten. Over emolumenten vinden we zelden ge
gevens waar we houvast aan hebben. Er kon verkoop bij zijn van pennen en 
papier, de exploitatie van de duiven op de toren, het schrijven van rekeningen 
voor de herbergier, of het krijgen van een fooi bij het laten zien van de kerk. 
Men was er vaak wat geheimzinnig mee, wilde er niet voor uitkomen hoeveel 
het was, zoals de Geheymschrijver van Staat constateert, die in 1759 iets over 
de inkomens van Stichtse schoolmeesters publiceert.5) 
Het schoolgeld kan men begroten op vier stuiver per maand per kind (exacte 
gevens zijn van Abcoude niet bekend). Volgens dominee Van Harlingen waren 
er zeventig leerlingen, maar we kunnen deze mededeling niet geheel vertrouwen; 
misschien had hij het getal wat opgeschroefd om de urgentie van de zaak te on
derstrepen. Antipas Tredee noemde in 1717 twintig leerlingen. Dat was in een re
kest aan Gedeputeerde Staten, en zijn opgave diende als illustratie voor de scha
de die zijn school berokkend werd door een clandestiense roomse school. Hij 
zal naar beneden hebben afgerond. Neutraler is de mededeling van de Geheym
schrijver, in 1759, die 25 tot 50 leerlingen opgeeft: 25 in de winter, 50 in de zo
mer; net andersom als in andere plaatsen, in Abcoude waren de wegen 's win
ters onbegaanbaar. Deze mededeling doet ons genoegen, want we hoeven dan 
noch Tredee noch Van Harlingen van te grote overdrijving te betichten: de een 
gebruikte een wintergetal, de ander een zomergetal. Laten we het houden op 
veertig leerlingen, dan komen we op ongeveer 100 gulden aan schoolgeld, zodat 
het inkomen, met emolumenten mee, zeker boven de 300 gulden lag. 
Zo'n getal zegt pas iets, als we het ergens mee kunnen vergelijken. Gelukkig 
hebben we dan weer onze Geheymschrijver, die van een aantal schoolmeesters 
wèl de inkomens te weten kwam. Het basissalaris van Vleuten was 122, van 
Tienhoven 136 gulden. Als we Maarssen en Breukelen uitzonderen, waar de 
kosters alles samen zo'n 900 gulden verdienden, dan lag alleen Vreeswijk, met 
200 gulden traktement, boven Abcoude. De andere dorpen waren er ver bene
den. 

Overeenkomstige gegevens vinden we in de „Liefhebbery der Reekenkonst", 
een boekje met examenopgaven voor schoolmeesters over de jaren 1724 tot 
1748. 6) Er zijn sommen bij waar het salaris van de meester moet worden 
uitgerekend en daar komen dan basistraktementen uit van 60 tot 120 gulden, 
aan te vullen met schoolgeld van circa 60 leerlingen. Men mag aannemen dat 
in die tijd - althans in Noordholland - het gemiddelde totale inkomen lag tus
sen 200 en 400 gulden per jaar, plus vrij wonen. Dit leid ik af uit de voorwaar
den van de in 1748 opgerichte „Noord Hollansche schoolmeesters liefde Wedu
wen-beurs", een weduwenpensioenfonds, waarvoor zij, die een totaal inkomen 

5) Geheym-Schrijver van Staat en Kerke der Vereenigde Nederlanden, beginnende 
met die van de provincie Utrecht. I, 1-7. 1759, 1760. 
6) Gerard van Steyn, Liefhebbery der Reekenkonst, zijnde een verzaameling van 
examens over de reekenkonst op verscheiden vacante schoolmeesters plaatsen voorge
vallen. Enkhuizen, I, 1748. II, 1750. 
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hadden van meer dan 400 gulden, de maximum premie van 8 gulden per jaar 
betaalden. Wie 200 gulden of minder per jaar genoot, kon volstaan met een 
premie van vier gulden. Daartussen was er een progressief tarief.7) 
Tot zover het salaris. Daarnaast was Abcoude aantrekkelijk omdat het moge
lijkheden bood tot verdere ontwikkeling. Het lag in een streek waar in die tijd 
veel kostscholen ontstonden, en enkele sollicitanten noemden het verlangen 
een kostschool te beginnen dan ook als motief voor hun sollicitatie. Dat er 
in Abcoude al een was, wellicht zelfs twee, werd blijkbaar niet als een bezwaar 
gezien. Het ging er hoofdzakelijk om dat hier de omstandigheden gunstig wa
ren voor het aantrekken van kostkinderen. Het hierboven genoemde examen
boekje geeft ook sommen waarin kostkinderen een rol spelen, van 15 tot 30 
in getal. De opgaven bestaan uit berekeningen van de snelheid waarin zij enige 
vaten bier opdrinken. Ondanks dat kunnen we ons toch wel voorstellen dat 
enige kostkinderen de financiële basis van een schoolmeestersgezin aanmerke
lijk konden versterken. 

Het examen 

Een plattelandsschoolmeester leerde de kinderen schrijven, lezen en desgewenst 
ook rekenen. Ook gaf hij onderricht in de beginselen van de godsdienstkennis, 
en als koster en voorzanger deed hij dienst in de kerk. Voor dit alles bestond 
geen opleiding en geen diploma; bij elke sollicitatie was er dus een vergelijkend 
examen. Dat bestond uit een schriftelijk deel: schrijven en rekenen, een mon
deling: godsdienstkennis, en een praktijkexamen in de kerk. Van het hier 
beschreven examen is geen schrijf- of rekenwerk bewaard en we weten ook 
niet welke sommen zijn opgegeven. Dat is wel bekend van de examens in 
Veenendaal in 1774 en 1785. Van dat in De Meern 1792 bestaan zelfs nog de uit
gewerkte sommen alsmede wat schrijfvoorbeelden. De Liefhebbery der Reeken-
konst licht ons in over de rond 1740 in Noordholland opgegeven sommen; die 
in Abcoude kunnen soortgelijke geweest zijn, al heb ik niet de indruk dat de 
dominee en Tredee aan het rekenen een grote plaats inruimden. 
Wel zwaar telde het examen in de kerk. Tijdens de dienst op zondag traden de 
candidaten één voor één als voorzanger en voorlezer op; per zondag kregen ze 
allen dezelfde stukken te lezen en te zingen. Wie denkt dat de kerkdienst daar
door eentonig wordt, vergeet het wedstrijdelement, dat het juist spannend 
maakte. Op dit praktisch gedeelte strandden velen, zoals de opmerkingen van 
zowel Tredee als de dominee aantoonden: „Song wel en las boers"; Las vol
mondig en niet ten volle verstaanbaar"'; „Op alle de psalmen van de wijs ge
weest". Extra onfortuinlijk waren die meesters die uit een grote stad kwamen, 
waar de combinatie koster-schoolmeester niet veel voorkwam. Zij misten 
routine en faalden jammerlijk. 

De donderdag na het examen werden de candidaten verwacht op de vergade
ring van het kapittel. Een timmermansknecht uit Amsterdam was te slecht om 
doorgestuurd te worden; een man uit Goedereede was niet in de gelegenheid 
zo lang in het Sticht te blijven. Maar verder moeten de heren van Sint Pieter ze 

7) De voorwaarden van dit pensioenfonds zijn herdrukt in de Mathematische Lief
hebbery (zie noot 4) deel I (1754). 
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allen gezien hebben. Ook het schriftelijk werk en de referenties kregen ze on
der ogen; dat konden de afgewezenen later terughalen. 
Deze comparities zijn niet genotuleerd en ook verder blijkt niet dat het ver
schijnen voor het kapittel veel te betekenen had. De geheugensteun die de heren 
op de dag van de stemming kregen, bestond alleen uit een lijst van candidaten 
met daarnaast de opmerkingen uit dominees brieven. We zouden graag den
ken dat Cornelis de Ridder zijn benoeming dankte aan een gunstige indruk tij
dens zijn verschijnen voor het kapittel, maar elk bewijs hiervoor ontbreekt. 
Reis- en verblijfkosten zullen de candidaten wel zelf betaald hebben, er is ner
gens een aantekening over vergoeding van gemaakte kosten. 

Beroep, herkomst en leeftijd 

Het is interessant om na te gaan waar de sollicitanten vandaan kwamen en wat 
hun opleiding was. De meerderheid was in een of andere vorm bij het onder-
wijs betrokken. Twee waren zonder beroep, al had één van hen wel een tijd 
'school gelegen' te Baambrugge (nr. 3). Outsiders waren twee timmermans-
knechts, een goudsmid en een beeldhouwer. Veel kans hadden die niet, want het 
gehalte van de sollicitanten was ditmaal vrij hoog, zeker beter dan bijvoorbeeld 
in Tienhoven en in Vleuten omstreeks die tijd (in 1742 en 1744). 
De herkomst geeft aanleiding tot een opmerking. De meesten kwamen van vrij 
dichtbij, binnen een cirkel met de straal Utrecht-Abcoude. Het waren er acht
tien, waarvan acht uit Amsterdam. Vier kwamen van iets verder weg: Tiel, 
Jaarsveld, Amerongen en Oosterwijk. Dan was er één uit Goedereede en 
zeven uit Hollands Noorderkwartier. Ik heb de indruk dat Noordholland in 
die tijd veel schoolmeesters voortbracht: De Bilt had er toen een uit Oostzaan, 
Vreeland een uit de Beemster, en Baambrugge kreeg al in de zeventiende eeuw 
vier maal een meester uit Oostzaan. Een trek in omgekeerde richting heb ik 
niet kunnen vinden. Mogelijk stond het onderwijs in Noordholland al vroeg 
op een hoog peil wegens de plaatselijk grote vraag naar stuurlieden en boekhou
ders. Daar was het ook dat in 1748 de „Liefhebbery der Reekenkonst" werd ge
drukt en even later, vanaf 1754, het al eerder genoemde vaktijdschrift, de 
„Mathematische Liefhebbery". 

De leeftijden, die soms niet, soms wel zijn opgegeven, heb ik niet alle kunnen 
achterhalen. Voor zover na te gaan waren de candidaten vrij jeugdig, al waren 
er meer van boven de dertig dan bij twee examens in Veenendaal (1744, 1785) 
waar nog geen zesde ouder dan dertig was. Tussen twintig en dertig jaar, dat 
scheen de leeftijd te zijn waarop men moest zorgen een goede baan te krijgen, 
al zou men daarvoor een zomer lang elke zondag in een andere kerk examen 
moeten doen. 

De uitslag 

Zoals reeds gemeld, Cornelis de Ridder uit Amerongen was de gelukkige. Hoe 
dat kwam is niet duidelijk. Hij had alles „nogal vrij wel" gedaan volgens de 
dominee, maar Tredee was strenger: „gemene kerkzang" vond hij. De ambachts
heren hadden niet om een voordracht gevraagd, maar Tredee kon het toch 
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Examencandidaten voor Abcoude, juni/'augustus 1740 

datum naam 
examen 

leeftijd burg. funktie 
staat 

standplaats 
(woonplaats) 

19-6 1. Jan van Aalst 

2. Willem van Dijk 
3 Willem Pauli 

23 geh. 

„bejaard" — 
24 i.m. 

voorlezer enz. 

timmermansknecht 

Diemen 

Amsterdam 
Utrecht 

26-6 4. Pieter Marriot 33 

5. Nicolaas Piening 35 

6. Dirk Oosterhout 25 
7. Adriaan van Riel 
8. Moses Doeff 38 

geh. 

geh. 

j.m. 

geh. 
geh. 

cathechiseermeester 

schoolmeester 

schoolmeester 
schoolmeester 
beeldhouwer 

Amsterdam 

Amsterdam 

Tiel 
Amsterdam 
Amsterdam 

3-7 9. Pieter Sickel 34 j.m. muziekmeester Amsterdam 
10. Pieter Calenberg 29 geh. goudsmid Amsterdam 
11. Jacobus Paack (38?) geh. weeshuismeester Weesp 
12. Adriaan Willegrijp 23 — secr./voorlezer Marken 
13. Gerrit Roomboer — j.m. schoolmeester Cadwouw 

10-7 14. Willem Boesel 26 
15. Willem Schram 
16. Pieter Coupri 32 
17. Willem van Eek 24 

18. Leendert Decker — 
19. Cornelis de Ridder 20 
20. Antonie Verhoeff — 
21. Hendrik van Keulen — 
22. Jan Slooff — 

geh. 
j.m. 

geh. 
j.m. 
geh. 
geh. 
j.m. 

voorlezer/schoolm. 
voorlezer enz. 
schoolmeester 
schoolmeester 

schoolmeester 

voorlezer enz. 
voorlezer enz. 
voorlezer 

Den Hoorn (Te 
Calslagen 
Duivendrecht 
Jaarsveld 

Utrecht 
Amerongen 
Baambrugge 
Nigtevecht 
Wadwaai 

17-7 23. Jan Wiggerts 19 j.m. voorlezer 
van 't Wuyver 

24. Willem van Lutterveld 23 — voorlezer 

Binnenwijsend 

Oosterwijk 
bij Leerdam 

29-7 25. Paulus Capteyn — 

26. Jan van der Helm — 
27. Johannes Turckis 45 

geh. schoolmeester 

j.m. timmermansknecht 
geh. kostschoolmeester 

Lange Weide 

Abcoude 
Amsterdam 

31-7 28. Reyer van Loenen 24 j.m. weesvader Hoorn 

7-8 29. Marten van Strate 22 

30. Jacob Daalder 28 

j.m. schoolm./voorlezer 

j.m. schoolmeester 

Goedereede 

Oostzanen 
en De Heul 
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latere standplaats(en) 
(deels ontleend aan ge
gevens in Math, lief
hebberij). 

Oudloosdrecht 1748 
Baambrugge 1751 

Lopik 1750 

bijzonderheden 

motief: 
verbetering van wedde 
„bedroefd slecht" 

rekent goed; kent hoogduits; getrouwd met 
zuster van nr. 5 
motief: kostschool; kent Frans evenals zijn 
vrouw 

rekende zeer wel 
niet wijsvast, kon bijna niet cijferen 

zeer muzikaal; motief: kostschool 
in alles slecht 

overlijdt in Marken 1764 rekende vrij wel 
— ,,las siegt en song bedroefd siegt" 

Echteid 1741 

Mijdrecht 1741 

Tienhoven 1742 rekende prompt 

1754 nog Duivendrecht — 
overlijdt in Jaarsveld — 
in 1762 

Abcoude 1740, sterft 1742 — 
overlijdt Baambrugge 1751— 
Abcoude 1742 — 
— kent Italiaans boekhouden; stuurmanskunst en 

wat algebra 

— „song onaengenaem" 

vanaf 1750 Ammerstol stem aangenaam, religiekennis gering 

Linschoten 1741 
Heukelum 1743 

bijzonder mooie stem 

motief: kostschool; zeer wel in rekenen 

roek in Waterland 25 jarig jubileum in 
Hoorn in 1759 

kent Italiaans boekhouden; stuurmanskunst en 
wat algebra 
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niet laten om in zijn eindrapport van 3 augustus enige namen naar voren te 
brengen. Hij waarschuwde tegen Van Aalst en Verhoef, en liet zich gunstig uit 
over Pauli, Marriot en Coupri, en vooral over de zangmeester Sickel. Deze 
laatste prees hij zeer: „admirabel musicael gesongen, van uitmuntend en 
exemplair gedrag". 
Ook de dominee had Sickel graag aan de lessenaar gezien, hij zong „met een 
Sonderlinge musicale melody e", niet te vergelijken met een van de andere van 
die dag. Pauli en Marriot droegen eveneens zijn goedkeuring weg en verder 
noemde hij Van Aalst, deze dus in tegenstelling met Tredee, die niet met Van 
Aalst op had. De aanbeveling van de dominee was van 6 juli, toen nog lang niet 
iedereen verschenen was. De heren legden beide brieven naast zich neer en 
we zouden wel willen weten wat dan wel de doorslag heeft gegeven. Maakte 
De Ridder zo'n goede indruk, was er iemand die een goed woordje voor hem 
deed, of wilden de heren tonen dat zij onafhankelijk van dominee en kerkeraad 
hun keus bepaalden? 

Epiloog 

Lang hadden ze in Abcoude niet plezier van hun nieuwe meester; hij stierf al 
in 1742, 22 jaar oud. Hendrik van Keulen (nr 21 in 1740) werd zijn opvolger 
en bleef ruim dertig jaar les geven. 
Jan van Aalst (nr 1) die zonder Tredees inmenging misschien in 1740 benoemd 
zou zijn, kwam tenslotte toch in de buurt: Baambrugge, waar hij in 1751 An-
thonie Verhoef (nr 20) opvolgde na diens overlijden. Door zijn „onstichtelijk 
gedrag" kwam hij daar een tijd onder kerkelijke censuur te staan; misschien 
waren Tredees informaties dus wel juist geweest. Jan van der Helm (nr 
26) bracht het niet verder dan een waarneming in de school en kerk na de dood 
van De Ridder en een huwelijk met de kostersdochter Maria Coupri, zuster van 
Pieter (nr 16). Als er wat aan de school te timmeren viel, dan kreeg hij de op
dracht, dat wel. 
Pieter Calenberg (nr 10) gaf het ondanks zijn slechte beoordeling in Abcoude 
(„alle delen seer gemeen") niet op. In 1760 solliciteert hij naar een plaats op 
een diakonieschool in Amsterdam, weer tevergeefs. Moses Doeff (nr 8) 
was gelukkiger; deze beeldhouwer lukte het een aanstelling in Mijdrecht te 
krijgen, waar hij in 1741 met lesgeven begon. In Mijdrecht was het moeilijk 
iemand te vinden, het basistraktement was 30 gulden vertelt de Geheymschrij-
ver, en er waren zelden meer dan 30 leerlingen. Doeff bleef echter, tot zijn oude 
dag, al probeerde hij af en toe wel om iets beters te krijgen. 
Adriaan van Riel (nr 7) was tegelijk met Boesel (nr 14) onder de sollicitanten 
voor Tienhoven in 1742. Willem Boesel werd het, met 9 tegen 3 stemmen. Van 
Riel had geen schijn van kans, hij hoorde tot de mensen die goed konden reken
nen en schrijven, maar er in de kerk niets van terecht brachten. Of men in Tien
hoven zo gelukkig was met Boesel? De Geheymschrijver, die vier bladzijden 
aan hem wijdt, meent van niet; zelden had hij zo'n pedante, quastige Geksellen-
tie meegemaakt, wiens verstand wel verduisterd scheen door een gladharig boe
rinnetje. Hij eindigt zijn verhaal met een onvriendelijk gedicht van dertien regels 
op deze „HalfEerwaarde". Zijn uitbarsting valt zo uit de toon vergeleken met 
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zijn sobere opmerkingen over andere schoolmeesters, dat we vermoeden dat 
er een oude rivaliteit tussen vakgenoten (of medeminnaars) aan ten grondslag 
ligt. In ieder geval, Boesel bleef in Tienhoven tot zijn dood in 1792. 
Willem Pauli (nr 3) was een van de ster-candidaten van 1740. In Lopik, waar 
hij in 1750 de schoolmeestersdynastie Smitmans opvolgde, was men niet zo 
tevreden over hem. Hij strafte veel te streng en hij trok kinderen die hun school-
behoeften bij hem kochten, vóór boven de andere. Ook werd hij een stevig roker 
en hulde het schoollokaal in dichte dampen.8) 
Wel een illustratie voor de waarheid van Tredees verzuchting: „alle bequaem-
heden met een godvrugtig gedrag gepaart was wel het wemelijkst, maar hoe 
seiden vind men dat". Wie de vreze des Heren toegedaan was, die zou het meest 
zijn best doen tekortkomingen te overwinnen, zo meende deze oud-school-
meester. Maar hiervoor was geen examen, ook niet in het Abcoude van 1740. 

8) S. van der Linde. Het licht schijnt in de duisternis (Utrecht 1940) blz. 53 vgg. 
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