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INLEIDENDE OPMERKINGEN 

Het woord 'basisonderwijs' is hier gebruikt in een dubbele betekenis, namelijk 
voor onderwijs in de eerste leerjaren en voor onderwijs aan de basis der maatschap
pij. Over het onderwijs aan de kinderen der gegoede burgerij gaat het hier niet; 
dezen ontvingen veelal hun eerste onderwijs thuis, om daarna een Latijnse of 
Franse school te bezoeken met een veel uitgebreider leerprogramma dan dat van 
de scholen die bedoeld waren voor de grote massa. 
Reeds in de zeventiende eeuw was er in de Republiek een streven naar onderwijs-

voor-iedereen; dit streven ging uit van de gereformeerde kerk. Er moesten voldoen
de betaalbare scholen zijn, en er moest gratis onderwijs aan de armen gegeven wor
den, opdat geen enkel kind van de 'weldaet der scholen'1 behoefde te zijn uitge
sloten. Er waren stadsscholen, dorpsscholen, later ook armenscholen, en de grote 
meerderheid der schoolgaande jeugd in de Noordelijke Nederlanden ontving haar 
eerste onderwijs op dergelijke, door overheidsmaatregelen goedkoop gehouden 
scholen. Welk percentage van de jeugd in het geheel geen onderwijs genoot is niet 
te bepalen; wel staat vast dat de plaatselijke verschillen in dit opzicht groot waren. 
Waarschijnlijk is het percentage kinderen dat enig onderwijs genoot in de loop van 
de zeventiende en achttiende eeuw toegenomen en we mogen aannemen dat in de 
tweede helft der achttiende eeuw toch wel de meerderheid der jeugd gedurende een 
of meer jaren een van de hierboven bedoelde scholen bezocht. Het is daarom van 
belang om na te gaan wat op dergelijke scholen werd onderwezen. 
Mijn onderzoek naar het onderwijs in de zeventiende en achttiende eeuw heeft 

zich beperkt tot de dorpsscholen in de provincie Utrecht2. De gegevens die ik vond 
ten aanzien van de opkomst van leerlingen, de maatschappelijke positie van school
meesters en de resultaten van het onderwijs, zullen zeker geen algemene geldigheid 
hebben. De plaatselijke economische en sociale omstandigheden hebben hierop 

* Voordracht gehouden op het congres van het NHG te Utrecht/Amersfoort, 8 oktober 1976. 
1. Acta ofte handelinghen des Nationalen Synodi... tot Dordrecht, anno 1618 en 1619 (Dordrecht, 
1621) 50. 
2. Engelina P. de Booy, De weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht 
van 1580 tot het begin der 19de eeuw (Stichtse Historische Reeks, III; Haarlem, 1977). 
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immers een grote invloed, zoals de in de Stichtse dorpen aangetroffen verschillen 
reeds aantonen. Inhoud en doelstelling van het onderwijs waren echter in alle dor
pen gelijk; overal golden de door de gereformeerde kerk aangegeven richtlijnen; 
we mogen aannemen dat het leerprogramma ook in andere gewesten en in de 
stadsscholen weinig afweek van dat op het Utrechtse platteland. 

HET SCHOOLBEZOEK 

Zowel overheid als ouders kunnen schoolbezoek helpen bevorderen. In het Sticht 
waren beide factoren werkzaam. De overheid vaardigde verordeningen uit, subsi
dieerde sommige scholen, hield schoolgelden laag en oefende enig toezicht uit op 
de kwaliteit van de schoolmeesters. De ouders van hun kant stonden zeker niet zo 
onverschillig tegenover het onderwijs als vroeger wel is aangenomen. We zien dit 
al in 1653, toen ingezetenen van Kudelstaart toestemming verzochten tot oprich
ting van een buurtschool omdat de gewone school voor hun jongere kinderen te ver 
weg was. Velen der rekestranten konden niet lezen of schrijven, maar zij wensten 
hun kinderen deze handicap te besparen. Dergelijke symptomen van ouderlijke 
belangstelling voor onderwijs vinden we later ook elders in de provincie. De agra
rische bevolking haalde de kinderen weliswaar vroeg - met acht of negen jaar -
van school, maar daar stond tegenover dat zij de kinderen reeds op zeer jeugdige 
leeftijd het eerste onderwijs deed genieten: de gewone dorpsschool werd ook al 
door kinderen van drie jaar bezocht. Wie ver van de dorpsschool af woonde zond 
zijn kinderen zo mogelijk eerst naar een buurtschool, die meestal zijn bestaan te 
danken had aan de inspanning van deze ouders3. 
Deze buurtscholen waren feitelijk 'kleinkinderscholen'; de meeste mochten 

slechts bezocht worden door kinderen onder de zes à zeven jaar en het leer
programma was beperkt. In Spakenburg blijkt er in 1679 een dergelijke school te 
zijn, uitsluitend voor de wintermaanden. De kerkeraad van Bunschoten maakte 
elk jaar uit wanneer de winter voorbij was en de Spakenburger kinderen weer de 
dorpsschool te Bunschoten moesten bezoeken. Op deze buurtschool mochten de 
kinderen alleen 'spellende' lezen. Wilde de Spakenburger meester ook het 'lezende' 
lezen onderwijzen, dan moest hij daartoe toestemming krijgen van zijn collega in 
Bunschoten. Schrijfonderwijs was in Spakenburg echter in het geheel niet toege
staan4. Een dergelijke afbakening en beperking vinden we ook elders, en mede 
daardoor krijgen wij een beeld van het in de eerste leerjaren gegeven onderwijs. 
Naast de hierboven genoemde officieel toegestane buurtscholen bestonden er 

echter ook andere 'kleinkinderscholen' op het Utrechtse platteland. Deze hadden 
hun bestaan te danken aan de behoefte aan rooms-katholiek onderwijs. Herhaal-

3. Ibidem, 115. 
4. Ibidem, 109, 304. 
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delijk vinden we in de bronnen melding van een 'paapse bijschool' waartegen 
maatregelen genomen werden. De meeste schijnen niet lang bestaan te hebben en 
zij kregen doorgaans niet de kans om uit te groeien tot de omvang en het peil van 
de gewone dorpsschool. Het bleef er bij het leren van de letters, de gebeden en 
de - roomse - catechismusvraagjes, en bij het 'spellende' lezen. Het is niet mogelijk 
het aantal kinderen dat dergelijke schooltjes bezocht ook maar bij benadering te 
bepalen, maar vermoedelijk gaat het toch hier om een vrij klein percentage van de 
rooms-katholieke dorpsjeugd5. Om goed te leren lezen, en zeker om te leren schrij
ven en rekenen, waren ook de rooms-katholieke kinderen aangewezen op de dorps
school ; een uitzondering vormden de kinderen van rijke boeren voor wie andere 
mogelijkheden bestonden, zoals huisonderwijs. Dat roomse kinderen inderdaad 
de dorpsschool bezochten zien we onder andere aan een bewaard gebleven ad
ministratie van de schoolmeester in het overwegend katholieke Odijk, die in de 
winter van 1660-1661 ca. zestig leerlingen blijkt te hebben6. Ook zien we het aan het 
protest van de pastoor van Bunnik, honderd jaar later, tegen het gebruik van de 
Heidelbergse catechismus op school7. Vooral echter zien we het aan de resultaten 
van een onderzoek naar 'schrijfvaardigheid'. Hieruit blijkt dat van de vóór 1781 
geboren rooms-katholieke bruidegoms in de Utrechtse dorpen toch nog 57 % een 
handtekening kon zetten. Gesplitst naar boven- en benedenlaag van de bevolking 
blijkt de benedenlaag - dagloners en arbeiders - voor 33 % in staat te zijn tot het 
zetten van een handtekening; voor de boeren en handwerkers was dat percentage 
728. Bij de protestantse mannen waren deze percentages uiteraard hoger (namelijk 
75 en gesplitst naar boven- en benedenlaag respectievelijk 84 en 52), maar 
we moeten toch wel aannemen dat een niet onbelangrijk deel van de katholieke 
jeugd althans in het laatste kwart van de achttiende eeuw de dorpsschool bezocht. 
Het blijft echter mogelijk dat de situatie in de steden anders was; ook kan er buiten 
de provincie Utrecht een ander patroon van schoolbezoek bestaan hebben. 

DE INHOUD VAN HET ONDERWIJS 

Het is mogelijk dat de door de gereformeerde kerk aangegeven richtlijnen in de ene 
provincie beter zijn opgevolgd dan in de andere, maar in het algemeen geldt de 
hiervolgende schets van het leerprogramma op de Stichtse dorpsscholen ook voor 
de stadsscholen, de diakoniescholen en de dorpsscholen in andere gewesten. 

5. Voor een lijst van vermeldingen van Roomse bijscholen zie 'Lijsten van vermeldingen van 
bijscholen. Ongeoorloofde bijscholen', ibidem, bijlage 18a, 300-304. 
6. Ibidem, 74-75. 
7. Ibidem, 202. 
8. 'Onderzoek naar schrijfvaardigheid', ibidem, bijlage 25, 319-329, waarin uitvoerige gegevens 
ook over andere categorieën van de bevolking. 
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Over de methode van het onderwijs worden wij het beste geïnformeerd door Dirck 
Adriaensz. Valcooch, die in 1591 zijn Regel der Duytsche schoolmeesters liet ver
schijnen9. Hij gaf daarin aan hoe de 'onwetende en plompe parochieschoolmees
ters' hun vak het beste zouden kunnen uitoefenen en de latere gewestelijke en plaat
selijke schoolverordeningen sluiten nauw aan bij de door Valcooch gegeven voor
schriften. De kritische opmerkingen die aan het eind van de achttiende eeuw over 
het toenmalige onderwijs gemaakt werden, laten zien dat er in de gang van zaken 
op school sinds Valcooch niet veel veranderd was. Kort gezegd kwam het hierop 
neer: 
Het onderwijs was 'hoofdelijk', dat wil zeggen dat elke leerling voor zichzelf en 

in zijn eigen tempo werkte. Leerlingen van alle leeftijden - van ongeveer drie tot 
veertien jaar - zaten bijeen in één lokaal onder toezicht van de meester, wiens voor
naamste taak bestond uit overhoren - twee maal per schooltijd -, schrijfwerk na
kijken en orde bewaren. Van uitleg geven kwam weinig terecht en er werd veel 
mechanisch uit het hoofd geleerd. Oudere leerlingen werden geacht de jongere te 
helpen. Op niet te grote scholen werkte dit systeem wel; in klassen van over de 
honderd leerlingen ontstonden dikwijls moeilijkheden. De Utrechtse dorpsscholen 
hadden vermoedelijk gemiddeld ongeveer zestig leerlingen. 
Dat het leerprogramma hoofdzakelijk door de kerk bepaald werd, was ook al 

zo in de katholieke tijd, toen op de parochiescholen een priester of koster de kin
deren de eerste beginselen van de godsdienst bijbracht en tevens les gaf in lezen, 
soms ook in schrijven10. Bij de invoering van de Hervorming bleven deze scholen 
bestaan, maar uiteraard veranderde de inhoud van het godsdienstonderwijs. Er 
moesten daarom andere leerboekjes komen, en de rooms-katholieke schoolhouders 
werden vervangen door mensen 'van de ware religie'. Deze overgangsperiode duur
de in Utrecht nogal lang, maar omstreeks 1650 waren de scholen daar toch wel 
volkomen gereformeerd. 
De Hervorming betekende echter niet alleen een verandering van de inhoud van 

het godsdienstonderwijs. We zien bovendien dat de gereformeerde kerk zich aktief 
inzette om het voor iedereen mogelijk te maken onderwijs te ontvangen. De mo
tieven hiertoe waren tweeërlei. Ten eerste was onderwijs een middel om de 'jonge 
tedere jeugd' te beïnvloeden en langs die weg een nog grotendeels katholiek geble
ven bevolking te reformeren. Ten tweede was het gewenst dat lidmaten van de 
gereformeerde kerk konden lezen. Dit was zowel nodig voor zelfstandig bijbel
onderzoek als voor de goede gang van zaken tijdens de kerkdienst; het gold voor 
armen en rijken, voor mannen en vrouwen. Voor zover na te gaan zijn de Stichtse 

9. Herdrukt door P. A. de Planque in: Valcooch's regel der Duytsche schoolmeesters. Bijdrage tot 
de kennis van het schoolwezen in de zestiende eeuw (Groningen, 1926). 
10. R. R. Post, Scholen en onderwijs in Nederland gedurende de middeleeuwen (Utrecht-Antwer-
pen, 1954) 85-88. Vooral in dorpen werd door geestelijken les gegeven. 
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dorpsscholen sinds de invoering der Hervorming door jongens en meisjes in nage
noeg gelijke aantallen bezocht11, terwijl sommige diakonieën bereid waren het 
onderwijs te vergoeden tot kinderen 'ordentelijk' konden lezen in Gods woord en 
'bekwamelijk' hun naam konden schrijven12. Elders werd van de schoolmeesters 
geëist dat zij arme kinderen gratis les zouden geven13. 

DE GEBRUIKTE SCHOOLBOEKEN 

In de Stichtse schoolverordeningen van 1588, 1654, 1676 en 177614 vinden we een 
aantal boeken genoemd die op de scholen gebruikt konden worden. Eventueel 
waren andere boeken toegestaan, mits zij niet strijdig waren met de 'ware christe
lijke religie' of met de goede zeden. Bewaard gebleven kwitanties van schoolmees
ters voor door hen aan de diakonie geleverde boeken laten ons zien welke boeken 
het meest zijn aangeschaft en we zien tevens dat de meesters zich goed aan de ver
ordening gehouden hebben. In 1793 is er een onderzoek geweest naar de op zeven
tien scholen in de Achterhoek gebruikte boeken. Op de lijst die aan de hand van 
deze enquête is op stellen vindt men onder andere ook de in de Utrechtse bronnen 
genoemde boeken terug15. Daarnaast bevat de lijst nog vele andere titels, maar 
deze boeken waren op lang niet alle scholen in gebruik. Hieronder volgt een over
zicht van de genoemde boeken, met daarnaast vermelding van het aantal scholen 
in de Achterhoek waar deze boeken ook in gebruik waren. 

TITEL (DE GESPATIEERDE TITELS AANTAL MALEN AANTAL SCHOLEN 

KOMEN VOOR IN DE STICHTSE SCHOOL- IN KWITANTIES IN DE ACHTERHOEK 

VERORDENINGEN VAN 1 6 5 4 EN DAARNA) GENOEMD16 WAAR HET BOEK IN 

GEBRUIK WAS 

Klein ABCboek 
Groot ABCboek of Haneboek (met de 2617 17 
eerste fundamenten der christelijke 
religie) 

11. De Booy, Weldaet der scholen, 75-76. 
12.    Ibidem,37. 
13. Ibidem, 26-27. 
14. 'Leerboeken. Stichtse schoolorde van 1654', ibidem, bijlage 10d, 269-270. 
15. Voor de volledige lijst zie 'Leerboeken. Boeken in gebruik op Gelderse dorpsscholen in 
1793', ibidem, bijlage 10g, 271-272. 
16. 'Leerboeken. Kwitanties van schoolmeesters', ibidem, bijlage 10 f, 270-271. Het betreft 
kwitanties uit de jaren 1669, 1693, 1694, 1718-1782 van de dorpen Westbroek en Amerongen. 
17. Het klein en het groot ABCboek zijn wel genoemd in de schoolverordening van de stad 
Utrecht. In de provinciale verordening is slechts sprake van de 'eerste fundamenten der christelijke 
religie'. Uit de kwitanties is meestal niet te zien of een klein of groot ABCboek is aangeschaft. De 
prijs is echter altijd 2 stuiver en daar in twee gevallen het Haneboek genoemd is, zullen de andere 
keren ook wel de grote ABCboeken gekocht zijn. 
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Kleine en/of Grote catechismus 
Vraagboekje (eenvoudig catechiseerboekje) 
andere catechiseerboekjes 
Evangelieboek 
Trap der Jeugd 
Historie van David 
Spreuken van Salomo20 

Spiegel der Jeugd 
Letterkunst 
Zendbrieven 
Couranten en geschreven stichtelijke 
brieven 

27
18 

4
1 9 

3 
11 
10 
8 
7 
2 
3 
1 

-

LEERPROGRAMMA 

Uit deze en andere gegevens kunnen wij het toenmalige leerprogramma afleiden, 
dat er ongeveer als volgt zal hebben uitgezien: 
Van vier tot zes jaar: letters lezen en spellen; gebeden én de kleine vraagjes van de 
catechismus uit het hoofd leren. Als leerboeken kunnen het Klein en het Groot 
ABCboek zijn gebruikt en een catechismus vraagboekje. 
Van zes tot acht jaar: spellen, lezen, catechismus. Leerboeken: het Groot ABCboek, 
de Kleine en de Grote catechismus, misschien ook nog een vraagboekje. Verder het 
Evangelieboek en op het eind van deze periode ook bijbelfragmenten zoals de 
Historie van David en de Spreuken van Salomo, Trap der Jeugd, Spiegel der Jeugd, 
Zendbrieven en Letterkunsten. Slechts weinig kinderen kregen ooit les in rekenen 
en dit vak hoorde zeker niet tot het 'basisonderwijs'. 

HET SPELLEN 

De overgang van 'spellende' naar 'lezende' lezen was duidelijk gemarkeerd, zoals 
ook bleek uit de hierboven geciteerde bepaling inzake de buurtschool in Spaken
burg. In het begin der negentiende eeuw werd het onderscheid tussen spellers en 
lezers nog duidelijk gevoeld en de schoolopzieners vermelden in hun rapporten 
dikwijls de aantallen spellers, lezers en schrijvers afzonderlijk21. De spel-leesperiode 

18. In twee gevallen is sprake van de Kleine catechismus. In de andere gevallen blijkt niet of de 
kleine of de grote catechismus is geleverd of gebruikt. 
19. In de kwitanties is eenmaal het vraagboekje van Borstius genoemd, in de andere gevallen is 
alleen sprake van 'vraagboekje'. De provinciale verordening van de zeventiende eeuw noemt het 
Vraagboekje van Aldegonde, die van de achttiende eeuw noemt geen vraagboekje. 
20. Wel genoemd in de schoolorde van de stad Utrecht en in een oudere Stichtse schoolorde van 
1588. 
21. Voor een overzicht van de bevindingen van schoolopzieners zie De Booy, 'Aantal, geslacht 
en klassikale verdeling van leerlingen, 1813-1817', Weldaet der scholen, bijlage 24, 318. 

17 

4 
17 
17 
16 
3 

6 
5 

12 
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duurde waarschijnlijk vrij lang; dit kan men onder andere opmaken uit de hieronder 
nader besproken Trap der Jeugd, een leerboek met twaalf hoofdstukken, dat pas 
in het achtste hoofdstuk het 'lezende' lezen toelaat. De toen gebruikte leermethode 
was hiervoor mede verantwoordelijk. De kinderen moesten eerst alle letters kennen 
voor zij met spellen mochten beginnen. Alle letters, dat wil zeggen: hoofdletters 
en kleine letters, drukletters en schrijfletters. Dat zijn al vier alfabetten. In het 
Klein ABCboek, in de zeventiende eeuw in gotisch schrift gedrukt, bleef het daar
bij, maar in het Groot ABCboek kregen zij ook meteen met romeinse letters te 
maken, hetgeen het totaal aantal alfabetten op acht brengt. Het Klein ABCboek 
had acht bladzijden en het bevatte naast de alfabetten alleen het Onze Vader, nog 
een gebed en de geloofsbelijdenis. Het Groot ABCboek - naar de haan op het titel
blad beter bekendis Haneboek - was tweemaal zo dik, had meer alfabetten en 
bevatte behalve de gebeden, ook de tien geboden, de geloofsartikelen en een chris
telijk alfabet op rijm. Dit was noodzakelijke leerstof voor de toenmalige kinderen 
die op de hoogte moesten zijn van de 'eerste fundamenten der christelijke religie' 
en vermoedelijk is het Haneboek mede daarom meer in gebruik geweest dan het 
Klein ABCboek, waarin de tien geboden ontbraken. Deze 'fundamenten' werden in 
de eerste schooljaren stellig alleen spellende gelezen, maar tegelijk zal men ze 
mondeling onderwezen hebben en uit het hoofd laten leren, evenals dat het geval 
was met catechismusvraagjes en vraagjes over bijbelkennis. Daarvoor bestonden 
verschillende vraagboekjes, die wij ook in de bronnen tegenkomen. Samen met het 
Haneboek beantwoordden zij aan een eis die gesteld was op de Dordtse synode. 

GODSDIENSTONDERWIJS 

Op de zeventiende sessie van de Dordtse synode - in november 1618 - is lange tijd 
gesproken over het godsdienstonderwijs en de daarvoor te gebruiken boeken22. 
Naast de grote of Heidelbergse catechismus zouden er nog twee werken moeten 
komen: een Kleine catechismus of Kort begrip voor diegenen die spoedig aange
nomen zouden worden als lidmaten23 en een schoolboekje dat de eerste fundamen
ten van de christelijke religie zou bevatten, waarbij men toen dacht aan ongeveer 
de inhoud van het Haneboek, vermeerderd met eenvoudige vraagjes over catechis
mus en bijbel. Dit schoolboekje is er in die vorm nooit gekomen: Haneboek en 
vraagboekjes verschenen afzonderlijk. In Utrecht zijn vooral twee vraagboekjes 
in gebruik geweest. In de eerste helft van de zeventiende eeuw was dat het Vraag-

22. Acta des Nationalen Synodi, 49-52. 
23. 1. Catechismus of onderwijzing in de Christelijke leer, die in de Nederlandsche Hervormde 
kerken en scholen geleerd wordt. 2. Kort begrip der Christelijke religie voor die zich willen begeven 
tot des Heeren Heilig avondmaal. Beide werken waren in de 'kerkboeken' afgedrukt. 
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boekje van Aldegonde24, toegeschreven aan Marnix van St. Aldegonde. Het zette 
zich sterk af tegen het rooms-katholieke geloof, zoals de hiervolgende citaten aan
tonen : 

[Over beelden:] 
Vr. Woont Godt dan in u herte? 
Ant. Jae hy. 
Vr. Hoe? 
Ant. Met zijnen heylighen Geest. 
Vr. Wie woont dat inde Papen kercke? 
Ant. De Af-goden. 
Vr. Wat zijn dese Af-goden? 
Ant. Groote Poppen. 

Vr. Wat synt dan? 
Ant. Stomme blocken. 
Vr. Wat maeckense dan inde Kercke? 
Ant. Sy staen en proncken. 
[Over de Paus:] 
Vr. Wie is dan het hooft der Kercken? 
Ant. Christus allene. 
Vr. Wat is dan de Paus? 
Ant. Den Antichrist. 
[Over het vagevuur:] 
Vr. Maer waer blijft dan het Vage-vier? 
Ant. Inder Papen Borsse. 
[Daarnaast bevat het eenvoudige kennisvragen, zoals:] 
Vr. Hoeveel geboden synder? 
Ant. Thien. 
Vr. Hoe zijn die gedeylt? 
Ant. In Twee Tafelen. 

In de tweede helft van de zeventiende eeuw maakte dit boekje plaats voor het 
vraagboekje van Jacobus Borstius25, dat nog tot in de negentiende eeuw herdrukt 
werd onder wisselende titels, zoals Korte vragen voor kleine kinderen, Eenvoudig 
vraagboekje voor de kleine kinderen etc. Hierin wordt van vagevuur of van beelden 
in de kerk niet meer gerept; Borstius trachtte alleen de beginselen van de calvinis
tische leer bij te brengen zonder zich nadrukkelijk af te zetten tegen het rooms-
katholieke geloof. In slechts enkele vragen wordt het eerste deel van de Heidel- 
 
24. Een exemplaar bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek te Utrecht en heeft als titel Cort 

begrijp, inhoudende de voornaemste hooft-stucken der Christelijcker Religie gesteld vrage ende 

antwoordischer wijse ... ghevonden onder de schriften van v/ijlen de heer van S. Aldegonde ... 

(Leiden, 1599). 
25. Het vraagboekje van Jacobus Borstius is volgens het Biographisch woordenboek van prote-
stantsche godgeleerden in Nederland voor het eerst gedrukt in 1661 onder de titel Kort begryp der 
Christelijke leere ... met eenige kleyne vragen voor de jonge kinderkens. 
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bergse catechismus samengevat: 

Vr. Wat eist de wet Gods van ons? 
Ant. God lief te hebben bovenal en onze naasten als ons zelven. 
Vr. Konnen wij dat volkomenlijk doen? 
Ant. Neen. 
Vr. Waarom niet? 
Ant. Omdat wij verdorven zijn. 
Vr. Van waar koomt die verdorvenheid? 
Ant. Van Adam. 

Later verschenen er nog vele andere, soms zeer uitvoerige catechiseerboekjes, die 
echter alleen voor gevorderde leerlingen geschikt waren en hier niet nader bespro
ken worden26. 
Uit de schoolmeesterskwitanties en uit andere gegevens blijkt echter dat de 

Heidelbergse catechismus, tegen de bedoeling van de Dordtse vaderen in, al zeer 
vroeg aan de schoolgaande jeugd is voorgezet en daar veelal gebruikt werd als 
eerste lees- en spelboek. De oorzaak lag in de praktijk van de godsdienstoefeningen. 
Er werden 's zondags twee kerkdiensten gehouden: bij de ochtenddienst werd uit 
de bijbel gepreekt, de middagdienst was aan de catechismus gewijd. De 129 vragen 
en antwoorden van de Heidelbergse catechismus zijn over 52 zondagen verdeeld en 
het was de bedoeling om het jaar rond te komen en telkens de vragen van de be
treffende zondag in de middagdienst te behandelen. Hetzij voor, hetzij na de dienst 
moesten de knapste leerlingen deze vragen voor de kansel kunnen beantwoorden. 
De meesters trachtten de kinderen dus zo goed mogelijk hierin te drillen en blijk
baar vond men het wel praktisch om die catechismus - een boek dat de kinderen 
hun hele verdere leven zouden blijven gebruiken - maar meteen als een van de 
eerste leerboeken te introduceren. Om een idee te geven van de graad van moeilijk
heid van dit werk citeer ik hier de vragen voor de eerste zondag: 

Vr. Welke is uw eenige troost, beide in leven en sterven? 
Ant. Dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, niet mijn, maar mijns ge

trouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al 
mijne zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle geweld des duivels verlost 
heeft en alzoo bewaart, dat zonder den wil mijns hemelschen Vaders geen haar 
van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijne zaligheid dienen 
moet. Waarom Hij mij ook door zijnen Heiligen geest van het eeuwige leven ver
zekert en om voortaan voor hem te leven mij van harte gewillig en bereid maakt. 

Vr. Hoe vele stukken zijn u noodig te weten opdat gij in dezen troost zalig leven en 
sterven moogt? 

Ant. Drie stukken: ten eerste, hoe groot mijne zonden en ellende zijn, ten andere, hoe 
ik van al mijne zonden en ellende verlost worde; ten derde, hoe ik Gode voor zulke 
eene verlossing zal dankbaar zijn. 

26. Zie hiervoor onder andere G. D. J. Schotel, Geschiedenis van den oorsprong, de invoering en 
de lotgevallen van den Heidelbergschen Catechismus (Amsterdam, 1863) passim. 
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De in het antwoord op vraag twee gegeven driedeling preludeert op de verdere in
deling van de catechismus in drie hoofdstukken: 'Van des menschen ellende', 'Van 
des menschen verlossing', en 'Van de dankbaarheid'. Het eerste deel gaat over de 
erfzonde, in het tweede deel worden de geloofsbelijdenis, de rechtvaardiging door 
het geloof en de sacramenten van doop en avondmaal behandeld. In het derde 
deel vinden we onder andere een nadere uitwerking van de tien geboden. Hoe ver
breid het gebruik van de Heidelbergse catechismus is geweest zien we bijvoorbeeld 
aan een protest van katholieke ouders in Delfland, toen deze catechismus in het 
begin van de negentiende eeuw van de scholen verdween. Zij vonden het onbegrij
pelijk dat een boek, waar zijzelf uit geleerd hadden, nu ineens niet meer geschikt 
was voor hun kinderen27. De rooms-katholieke clerus stond daar wel wat anders 
tegenover en een pastoor in Bunnik wist in 1760 toch wel te bewerken dat de school
meester instructie kreeg wat 'bedaarder' op te treden en de roomse kindertjes niet 
uit dit werk te leren lezen, doch uit andere werken die minder aanstoot gaven28. 
Gedacht werd vermoedelijk aan de Spreuken van Salomo of iets dergelijks; de 
bijbel werd toen nog beschouwd als een boek voor alle gezindten. 
Een ander kerkboek dat veel op de scholen gebruikt werd was het Evangelieboek, 

waarin de bijbelfragmenten waren afgedrukt die in de loop van het kerkelijk jaar 
tijdens de dienst werden gelezen29. Stellig werd dit werk gebruikt om de kinderen 
voor te bereiden op de komende zondag, net zoals zij de catechismusvragen van 
te voren moesten leren en zoals op school ook de psalmen werden ingestudeerd, 
's Maandags behoorde de schoolmeester de leerlingen te ondervragen om te con
troleren of zij in de kerk goed hadden opgelet. Het is de vraag of hiervan iets 
terecht kwam, maar uit dit alles blijkt wel duidelijk de functie van de school ten 
behoeve van de kerkdienst. 

TRAP DER JEUGD 

In tegenstelling tot de hierboven genoemde werken, die een uitgesproken kerkelijk 
karakter hadden, kan men de Trap der Jeugd wel een echt schoolboek noemen al 
had ook dit boek een duidelijk godsdienstig karakter30. Het was geschreven door 

27. N. L. Dodde, Het rijksschooltoezicht in de Bataafsche Republiek. Een onderzoek naar het 
denken en doen van de eerste schoolopzieners in de departementen van de Amstel, de Delf en Texel 
en van het departement Holland tijdens de schoolwetten van 1801 en 1803 (Groningen, 1968) 80. 
28. De Booy, Weldaet der scholen, 202-203; Rijksarchief Utrecht, Staten nr. 265102, 23-9-1760; 
ibidem nr. 265103, dd. 13-1-1761. 
29. Epistelen ende Evangeliën, ofte eenige uytgelezene texten der H. Schrift ... Zeer nut en be
kwaam om in de schoolen der vrije Nederlanden van de kinderen geleerd te worden is de titel van een 
exemplaar aanwezig in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam uit het jaar 1771. Zie ook De 
Booy, 'Leerboeken. Evangeliën ende Epistelen. Sondaagse Evangeliën', Weldaet der scholen, 
bijlage 10-24, 284. 
30. Trap der Jeugd, ofte perfecte maniere om de kinderen en de oude personen met fondament te 
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een schoolmeester te Leeuwarden en het werd later ook wel Friese Trap genoemd, 
ter onderscheiding van de in de tweede helft der achttiende eeuw verschenen 
Gelderse Trap. Men kan het werkje zien als een poging wat meer systematiek in het 
onderwijs aan te brengen. De twaalf hoofdstukken - trappen genoemd - werden 
trapsgewijs moeilijker. Na een eerste hoofdstuk, waarin de alfabetten en letter
grepen gegeven worden, volgen hoofdstukken gewijd aan twee- en drieklanken, 
aan harde en zachte klinkers, aan meervoudsvormen en aan diverse spellingskwes
ties. Elk hoofdstuk bevat een aantal woorden die de les nader toelichten. Het zesde 
hoofdstuk bestaat uit rijen woorden, van één tot en met vier lettergrepen, en zal 
bedoeld zijn als een soort herhaling van de voorafgaande trappen. Het zevende 
hoofdstuk wordt dan heel moeilijk, doordat het uitsluitend bestaat uit namen: 
eigennamen, plaatsnamen (maar alleen Friese en Groningse), namen van maanden, 
windstreken en bijbelboeken. Dit hoofdstuk eindigt met de geslachtsregisters van 
het Oude en Nieuwe Testament, die overigens ook in een afzonderlijk boekje ver
krijgbaar waren31. Een kind dat bladzijden lang had zitten worstelen op zinnen 
als: 'Zorobabel gewan Abiud ende Abiud gewan Eliakim ende Eliakim gewan 
Azor ende Azor gewan Zadok ende Zadok gewan Achim' (Matth. 1:13, 14) zal 
de rest van de bijbel lichte lectuur gevonden hebben. 
In de achtste trap laat de schrijver weten dat hij de kinderen nu niet meer zal 

laten 'boekstaven', maar ze ordentelijk en wel zal laten lezen. De in dit hoofdstuk 
gegeven lectuur bestond uit het Onze Vader, enige gebeden en een selectie bijbel-
spreuken die betrekking hebben op de relatie tussen ouders en kinderen, zoals 'Een 
wijs zoon hoort de tucht des vaders, maar een spotter en hoort de bestraffinge niet'. 
We mogen aannemen dat kinderen die de achtste trap bereikt hadden ook andere 

boeken mochten lezen en 'aan de historiën' gezet konden worden, dat wil zeggen 
aan het lezen van verhalende lectuur. Een Stichtse schoolverordening van 1588 
noemt nog de Histories van Tobias en van Hester als aanbevolen leesboeken, maar 
later schijnt men in de Utrechtse dorpsscholen voornamelijk de Historie van David 
gebruikt te hebben, al kunnen kinderen natuurlijk ook wel andere boeken van huis 
meegenomen hebben om te lezen, zoals bijvoorbeeld de Historie van Jozef. Van 
de Historie van David bestaan veel schooluitgaven, verlucht met houtsneden, maar 
wel met de letterlijke bijbeltekst. Daarnaast vinden we de Spreuken van Salomo als 
veel gebruikt schoolboek. 
Voordat een kind dergelijke boeken behoorlijk kon lezen, mocht het niet aan het 

leren lezen en schrijven ... door Carel de Gelliers, schoolmeester der stad Leeuwarden. In de 
Universiteitsbibliotheek te Amsterdam bevinden zich vele uitgaven van dit werk. Zie De Booy, 
Weldaet der scholen, 274. 
31. Idem, 'Leerboeken. Geslachtboeken', Weldaet der scholen, bijlage 10-33, 286; Dit boekje 
stond bij de jeugd in de achttiende eeuw als 'kwânamenboek' bekend, zie de herinneringen van 
C. J. Nagtglas in Utrecht tussen Pruis en Fransoos 1780-1800 (Utrecht, 1975) 14. 
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schrijven gezet worden. Hiervoor bestonden gegronde redenen. Ten eerste werd 
schrijven - althans in het begin van de hier behandelde periode - nog niet gezien 
als een noodzakelijke vaardigheid, het was een Kunst. Als een kind te vroeg met 
schrijven begon, zou het een verkeerde schrijfhouding kunnen aanwennen, die 
later moeilijk zou zijn af te leren. Mede daarom begonnen zij meteen met pen en 
inkt te schrijven, niet met andere materialen. Het schoolgeld werd voor de schrij
vers anderhalf keer zo hoog en er kwamen bijkomende kosten voor papier, inkt, 
pennen versnijden en het maken van schrijfvoorbeelden door de meester. Ouders 
bedachten zich dus wel twee keer voor ze ertoe overgingen hun kind schrijfles te 
laten geven en veel kinderen zullen van school gegaan zijn zodra ze enigszins hun 
naam konden schrijven, of zelfs al vóór die tijd. Het was van belang de periode die 
nodig was om te leren schrijven zo kort mogelijk te houden en dit kon alleen 
wanneer een kind pas met schrijven begon als het al vlot kon lezen. 
De negende trap van de Trap der Jeugd is gewijd aan het schrijfonderwijs en is, 

heel toepasselijk, gezet in de moeilijke civilité-letter, die het geschreven gotisch 
schrift het dichtst nabij komt. Veel staat er niet in dit hoofdstuk, er wordt iets over 
de schrijfhouding gezegd en over het versnijden van pennen; daarna wordt het 
gebruik van leestekens behandeld, toegelicht met voorbeelden uit bijbelse en stich
telijke lectuur. 
Voor schrijvers waren ook de Letterkunsten en de Zendbrieven bedoeld, waarin 

wat grammatica werd behandeld en die - de Zendbrieven - als briefvoorbeelden 
dienden32. Zoals ook wel uit de schoolmeesterskwitanties blijkt, kregen lang niet 
alle leerlingen deze boeken in handen. Het aantal in de scholen aangetroffen 
'schrijvers' was ook in het begin der negentiende eeuw nog gering, hetgeen erop 
wijst dat de kloof tussen lezen en schrijven ook na de onderwijshervormingen nog 
geruime tijd is blijven bestaan. Voor de beoordeling van de waarde die toegekend 
kan worden aan het kunnen zetten van een handtekening, dient dit feit mede in 
beschouwing te worden genomen. Hoe het schrijfonderwijs zich in de loop der 
negentiende eeuw ontwikkeld heeft is nog onvoldoende onderzocht. 
In de tiende trap komt het rekenonderwijs aan de orde. Daarin vinden we de 

romeinse en de arabische cijfers en de uitspraak van grote getallen; daarna volgt 
iets over optellen en aftrekken en het hoofdstuk eindigt met enige tafels van ver
menigvuldiging en een magisch vierkant. Voor het echte rekenonderwijs zullen 
andere boeken, zoals dat van Bartjens gebruikt zijn33, maar op de dorpen bleven 
maar heel weinig kinderen zo lang op school dat zij ook nog rekenen leerden. Het 

32. Idem, 'Leerboeken. Letterkonst. Zendbrieven', ibidem, bijlage 10-4 en 10-5, 275-276. Het 
aantal uitgaven van Zendbrieven en Letterkonsten nam vooral in de loop der achttiende eeuw toe. 
33. Op slechts vijf van de zeventien Gelderse scholen werden rekenboeken gebruikt, zie idem, 
'Leerboeken. Boeken in gebruik op Gelderse dorpsscholen in 1793', ibidem, bijlage 10 g, 271-272. 
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schoolgeld kwam dan op ongeveer tien stuivers per maand34 en de ouders vonden 
rekenen een vrij overbodige kunst, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het kunnen 
lezen van kranten. We hebben gezien dat op heel wat Gelderse dorpsscholen 
kranten en geschreven brieven aanwezig waren, die behoorden tot het moeilijkste 
wat er op leesgebied te leren was. Bij de invoering van het klassikale stelsel moesten 
de kranten echter verdwijnen omdat het te duur was een voldoend aantal gelijke 
exemplaren aan te schaffen. 
De elfde trap van de Trap der Jeugd gaf wat ontspanning in de vorm van allerlei 

rijmpjes, 'want de rijmkonst zinrijk, vermakelijk en doordringende is om den 
Mensch tot deugden aan te zetten'. De rijmpjes waren bedoeld om te lezen, na te 
schrijven of van buiten te leren. Enige voorbeelden: 

Wagt U jonge jeugd voor 't kwaad 
of het nu schoon in zwange gaat 
laat geen dag ten ende gaan 
of gij hebt wat goeds gedaan. 

Tot de aard wij al te zaam behoren 
de dood die komt ons alle by 
wij werden ongelijk geboren 
maar in gelijkheid sterven wij. 

De Friese Trap heeft een zestigtal versjes. De veel later verschenen Gelderse Trap35 

heeft er slechts 22, die zeer nadrukkelijk tegen bepaalde ondeugden gericht zijn. 
Vijf ervan waarschuwen tegen het gebruik van sterke drank. Een begin van syste
matische drankbestrijding? 
Het laatste hoofdstuk van de Friese Trap is weer voor de schrijvers bedoeld en 

geeft recepten voor het maken van allerhande soorten inkt: rode, groene, blauwe, 
zwarte, gouden, zilveren en onzichtbare inkt, en zelfs inkt die alleen in het donker 
te zien is. Gelukkig is er ook een recept voor een poeder waarmee men inktvlekken 
kan verwijderen. 
De hierboven al even genoemde Gelderse Trap lijkt in opzet sterk op de Friese Trap 

en behoeft hier niet nader besproken te worden. In het hoofdstuk over plaatsnamen 
zijn echter Gelderse en Overijsselse namen opgenomen in plaats van Friese en 
Groningse. Een Utrechtse Trap schijnt er niet geweest te zijn. 

34. Het schoolgeld voor lezers was doorgaans vier, dat voor schrijvers zes stuivers per maand; 
idem, 'Overzicht van bepalingen inzake schoolgeld, traktement en schooltijden, aangetroffen in 
plaatselijke verordeningen', ibidem, bijlage 8, 261-264. 
35. De Geldersche Trap der Jeugd, in onderscheiding van die, door C. de Gelliers eertijds opgesteld 
... opgesteld door Bastiaan Cramer, leermeester der jeugd . . . en voorzanger te Gendringen in 
het graafschap Zutphen. Ook van dit werk zijn vele exemplaren in de Universiteitsbibliotheek te 
Amsterdam. Zie ook De Booy, Weldaet der scholen, 214. 
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AARDRIJKSKUNDE, GESCHIEDENIS 

Van het aardrijkskunde onderwijs behoeven we ons geen grote voorstelling te 
maken - dit vak kwam pas in de negentiende eeuw aan dé orde, niet zonder weer
stand van de ouders. Geschiedenis was meer in trek, wanneer we tenminste de bei
de Spiegels der Jeugd36 als geschiedboeken mogen beschouwen. De eerste Spiegel 
der Jeugd behandelt in een vraaggesprek van vader en zoon de door de Spanjaarden 
bedreven wandaden tot 1610 toe. Het heeft een zeer anti-paapse strekking en stelt 
dat jezuieten - 'den laetsten Dreck des Duyvels' - en Spanjaarden niet te vertrouwen 
zijn, zodat men beter geen verdrag met hen kan sluiten. In 1674 werd dit boek ver
drongen door de Nieuwe Spiegel der Jeugd of Fransche Tiranny, dat op soortgelijke 
wijze de wandaden der Fransen beschreef. Het was geïllustreerd met zeer sugges
tieve prentjes waarin aan spiesen geregen kinderen, met mensenhoofden ballende 
soldaten e.d. werden afgebeeld, met bij elk prentje een toepasselijk versje: 

't Is al 'myn Heer pas op, en vangt het Ketters.Hooft' 
De Vrouw by 't Hayr gevat, die werd 't Hoofd geklooft. 

Ten opzichte van de rooms-katholieke geestelijkheid nam het echter een veel tole
ranter houding aan dan de eerste Spiegel der Jeugd. De in de tweede helft van de 
achttiende eeuw verschenen geschiedboekjes blijven hier onbesproken, daar zij 
nauwelijks zijn doorgedrongen op de Stichtse dorpsscholen37. 
Met uitzondering van de voor gevorderde leerlingen bedoelde Spiegels, Zend

brieven en Letterkonsten, zijn de op school gebruikte boeken dus alle van gods
dienstig karakter geweest - ook de Trap der Jeugd met zijn vele bijbelcitaten was 
goed gereformeerd. De school voor de massa - de 'volksschool' - was er in de 
zeventiende en achttiende eeuw bijna uitsluitend op gericht de kinderen de eerste 
beginselen van de gereformeerde leer bij te brengen en hen op te leiden tot goede 
lidmaten van de gereformeerde kerk. Ook een deel der rooms-katholieke jeugd 
kreeg dit onderwijs. Of veel katholieken hierdoor tot de Hervorming zijn overge
gaan is zeer de vraag, maar deze langdurige beïnvloeding door onderwijs van 

36. Spiegel der Ieught, ofte korte chronycke der Nederlandsche geschiedenissen, met als tweede 
titel: Spiegel der Jeught, ofte een kort verhael der voornaemste tyrannye ende barbarische wreetheden 
welcke de Spaniaerden hier in Nederlandt bedreven hebben ... Door een lief-hebber des vaderlants 
in het licht gegeven stracks in den beginne van onse Nederlantsche Tresves. 
Voor de verschillende varianten van de titels zie De Booy, 'Leerboeken. Spiegel der jeugd', 
Weldaet der scholen, bijlage 10-10, 278-280. Het andere boekje heet: Nieuwe Spiegel der Jeugd of 
Fransche tiranny, zijnde een kort verhaal van den oorsprong en voortgang des oorlogs: 1672 ... 
Seer nut en dienstig om in de scholen geleerd te worden. Het is voor het eerst in 1674 te Amsterdam 
gedrukt. 
37. Zie hiervoor De Booy, Weldaet der scholen, 63-64 en idem, 'Leerboeken. Kort begrip der 
Vaderlandse historie . . . ' , ibidem, bijlage 10-11, 280. 

221 



E. P. DE BOOY 

gereformeerde signatuur kan moeilijk geheel zonder gevolgen zijn gebleven, al 
zijn deze misschien niet duidelijk aanwijsbaar. 
Het is wel waarschijnlijk dat de inspanning van de gereformeerde kerk het school

gaan in de Republiek bevorderd heeft: in vele dorpen was het op het eind van de 
achttiende eeuw een normale zaak geworden dat de jeugd gedurende een of meer 
jaren de school bezocht. Op de in de zeventiende en achttiende eeuw gelegde grond
slagen hebben de latere onderwijshervormers voort kunnen bouwen. 
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Volksonderwijs in Nederland van omstreeks 1775 tot omstreeks 
1840. Ontstaan en invoering van het klassikaal onderwijs* 

H. C. DE W O L F 

In 1849 werd door de Maatschappij tot Nut van het Algemeen een Geschiedkundig 
overzigt van het lager onderwijs in Nederland uitgegeven. Het was het wat vertraagde 
product van een prijsvraag, waarin de maatschappij gevraagd had 'Eene welbe-
werkte geschied- en oordeelkundige vergelijking van den staat van het lager onder
wijs hier te lande, vóór en na de schoolhervorming' op te stellen1. Het boekje was 
een verdediging achteraf van de wijze waarop zich sinds 1775 een vernieuwing van 
het onderwijs in Nederland had voltrokken, een poging om de verworvenheden 
van die onderwijsvernieuwing veilig te stellen en daarmee ook een verweer tegen 
de krachten die enkele essentiële kenmerken van die onderwijsvernieuwing tracht
ten teniet te doen. De schoolstrijd was ontbrand. De verzuiling van het onderwijs 
zou onomkeerbaar blijken. 
Over schoolstrijd en verzuiling zullen wij het hier niet hebben. Met Görlitz, de 

auteur van het bovengenoemde werkje, maar zonder zijn apologetische bedoelingen, 
zullen wij proberen een aantal essentiële kenmerken van de onderwijsvernieuwing 
naar voren te halen. Voor wij hiertoe overgaan zullen wij eerst in het kort schetsen 
hoe het onderwijs bestemd voor de lagere volksklasse in de voorgaande eeuwen in
gericht was. De kinderen bezochten de lagere scholen in stad of dorp, de zondag
scholen en in de loop van de achttiende eeuw ook de armenscholen. Franse noch 
latijnse scholen, noch huisonderwijs waren voor hen bestemd. In de volksschool 
werden de jeugd voornamelijk godsdienstig-kerkelijke waarden voorgehouden. Zij 
leerde de gebeden, de geloofsartikelen en de catechismus en daarnaast spellen en 
lezen en in mindere mate schrijven en rekenen. 
Het is moeilijk om de omstreeks 1775 bestaande praktijk in enkele woorden af

doende te schilderen2. Niet alles is duidelijk. Belangrijk is dat niet iedereen het recht 
had zich als schoolmeester te vestigen. De toelatingsbevoegdheid was in handen 
van de stedelijke of regionale overheid of voor het platteland in handen van de 

* Voordracht gehouden op het congres van het NHG te Utrecht/Amersfoort, 8 oktober 1976. 
1. P. K. Görlitz, Geschiedkundig overzigt van het lager onderwijs in Nederland (Leiden, 1849). 
2. M. de Vroede, Van schoolmeester tot onderwijzer. De opleiding van de leerkrachten in België 
en Luxemburg, van het eind van de 18de eeuw tot omstreeks 1842 (Leuven, 1970) 109 vlg. en A. de 
Jager, Bijdrage tot de geschiedenis van het vaderlandsche schoolwezen in de voorgaande eeuw 
(Rotterdam, 1855). 
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