
Histo-visie 

Hasselt ken-

de in de ze-

ventiende 

eeuw een 

relatief grote 

groep acade-

misch ge-

vormden. 

Een aantal 

van hen 

kwam uit de 

lokale regen-

tenklasse 

voort. De 

basis van 

hun oplei-

ding werd 

gelegd op de 

Latijnse 

school.  

Al in de middeleeuwen 

zou Hasselt een derge-
lijke school binnen haar 

muren hebben gehad. 

Immers in een uit 1408 

daterende akte werd 

gesproken van ‘de rec-

tor van de school’. De-

ze school zal echter on-

getwijfeld nauw verbon-

den zijn geweest met de 

kerk. De theologische 

component zal sterk 

aanwezig zijn geweest. 

Na de reformatie ver-

anderde dit. Het stads-

bestuur begon zich over 

dit onderwijs te ontfer-
men. Daarmee veran-

derde ook de uitgangs-

punten.  

Een dergelijk instituut 

diende toen niet alleen 

het onderwijs niveau 

van de in de stad wo-

nende burgers te ver-

groten maar ook naar 

buiten toe een bepaalde 

status uit te stralen.  

De Latijnse school leg-

de de basis voor een 

universitaire opleiding. 

Zo studeerde Lucas Can-

neman in 1650 in 
Utrecht. Zijn zoon – Wil-

lem – trad in de voetspo-

ren van zijn vader en 

stond in 1684 ingeschre-

ven bij dezelfde universi-

teit. 

 

De leiding van de Latijnse 

school berustte bij een 

rector, die in 1661 assis-

tentie kreeg van een pre-

ceptor [leraar klassieke 

talen]. Deze preceptor 

was Johannes Monsca-
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vins. Hij moest de taak 

van de op leeftijd gera-

kende rector verlichten. 

Zijn sollicitatie was ge-

heel in het Latijn gesteld. 

Een taal die hij uitste-

kend beheerste, want 

Johannes vermeldde in 

dit schrijven dat hij de 

pauselijke religie had 

verlaten en goed thuis 

was in de theologie.  

Waarschijnlijk heeft het 

stadsbestuur dit ervan 

weerhouden om hem 

later als opvolger van de 

rector aan te stellen. In 

datzelfde jaar werd na-

melijk Joan Ernestus 

Hoisman als nieuwe rec-

tor in dienst genomen 

voor een traktement van 
250 gulden en moest 

Johannes genoegen ne-

men met de functie van 

conrector. Het hierbij 

behorende traktement 

was blijkbaar onvoldoen-

de om fatsoenlijk van te 

kunnen wonen en zijn 

huis te kunnen verwar-

men. De huur bedroeg – 

zo klaagde hij – 21 gul-

den per jaar. Hij wees de 

magistraat er nog eens 

op dat hij machtige 

vrienden had. Zo was hij 

ooit bij de stad Hasselt 

aanbevolen door 

Roelinck en Ter Stege. 

Maar blijkbaar had hij 

naast vrienden ook vijan-

den.  

De school bood niet al-

les aan. Alleen de triviale 

vakken zoals Latijnse 

grammatica en litera-

tuur. De tot het quadri-

vium behorende en de in 

hogere leerjaren gege-

ven vakken zoals filoso-

fie en de mathematische 

vakken werden blijkbaar 

in Hasselt niet gegeven. 

Daarvoor moest men 

uitwijken naar Zwolle of 

Kampen.  

Aan het eind van de ze-

ventiende eeuw bestond 

de school nog steeds. In 

1696 werd een nieuwe 

rector benoemd. Hij 

kreeg de volgende in-

structies mee: 

Twee keer per jaar dien-

de hij tegelijk met Kam-

pen zijn leerlingen exa-

men af te nemen. Verder 

moest hij zondags zijn 

leerlingen twee keer 
naar de kerk begeleiden, 

waar ze dan op een 

door de magistraat aan-

gewezen plaats de dienst 

moesten volgen. De rec-

tor behoorde tijdens de 

dienst er voor te zorgen 

dat zijn discipelen geen 

aanstoot zouden geven.  

Voor dat alles ontving hij 

een jaarlijks traktement 

van 150 gulden. Hetgeen 

de helft van het salaris 

van zijn voorganger was. 

Daarnaast kreeg hij nog 

wel 14 gulden turfgeld 

en genoot hij vrij wonen. 

De rest van zijn inkomen 

diende door de ouders 

van de leerlingen te 

worden opgebracht. Zo 

moest elke ouder per 

kwartaal een halve rijks-

daalder voor hun 

schoolgaand kind, ofwel 

hun zoon betalen.  

Ook begin achttiende 

eeuw was de Latijnse 

school nog niet verdwe-

nen. Maar de stad kon 

de financiering ervan niet 

meer opbrengen. In 

1705 vroeg Boldenwijn 

van Offenberg, die sinds 

1702 rector van de La-

tijnse school in Hasselt 

was aan de Staten van 

Overijssel een aanvulling 

van 150 gulden op zijn 

salaris. Eén van zijn in 

1695 overleden voor-

gangers, Cromholt had 

nog 300 gulden ver-

diend, maar zijn trakte-

ment was door de stad 

tot 150 gulden terugge-

bracht. Meer kon de 
stad niet betalen. Van 

dat bedrag kon hij niet 

leven. Hij hoefde dan 

wel geen huur te betalen 

voor zijn in het stadhuis 

gelegen woning en 

slechts de helft van het 

verschuldigde schoor-

steengeld neer te tellen, 

maar dat was niet vol-

doende om van te leven. 

Om zijn salaris toch nog 

een beetje acceptabel te 

maken werd hij voor 

een bedrag van 150 gul-

den tevens aangesteld als 

klokkenist en organist, 

zodat ook hij uiteindelijk 

op 300 gulden uitkwam. 

Daarvoor moest hij wel 

meer werk verzetten 

dan zijn voorgangers. 
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Wat na het verdwijnen 

van de Latijnse school 

nog wel resteerde was 

de Duitse school. Dit 

was een voorloper van 

de Latijnse school. De 

leerlingen bezochten de-

ze als ze acht of negen 

jaar oud waren. De ver-

blijfsduur beperkte zich 

van twee tot drie jaar.  

In 1649 werd Lodowicus 

Borcheer aangesteld tot 

Duits schoolmeester. 

Zijn traktement bedroeg 

175 Carolus gulden, vrije 

inwoning en een halve 

last turf [= 1 ton]. In 

1652 werd zijn salaris 

teruggebracht tot 150 

gld. Waarschijnlijk ston-

den de Latijnse school en 

de Duijtse school naast 

elkaar, want in 1674 

werd een scheidingsmuur 

tussen beide weggebro-

ken. Zodat de gehele 

ruimte geschikt werd om 

als kapel in gebruik te 

worden genomen. Waar-
schijnlijk voor de katho-

lieke eredienst, want de 

stad was toen nog bezet 

door de Munstersen. 

Maar ook de Duitse 

school moet op de duur 

verdwenen zijn, want in 

1713 vraagt Hermannes 

d’Olde, koopman in hout, 

toestemming om een 

schuur te mogen bouwen 

op de lege plek in de Pa-

terssteeg, waar eerst de 

Duitse school werd ge-

houden. 

Wat na het verdwijnen 

van de Duitse school dan 
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nog resteert is een school 

waar alleen onderwijs 

wordt gegeven in het le-

zen, spellen, schrijven en 
cijferen. In 1741 kostte 

dat hele pakket de ouders 

jaarlijks18 gulden. Wilde 

men zich beperken tot 

lezen en schrijven dan  

kon met een bijdrage van 

tien gulden worden vol-

staan. 

Van het lesmateriaal dat 

eventueel aangeschaft zou 

worden, werd geëist dat 

het niet strijdig mocht zijn 

met de gereformeerde 

religie. 

Ook kon ervoor gekozen 

worden om voor half geld 

slechts halve dagen naar 

 

school te gaan.  

De schooltijden waren 

toen van 9 tot 11 en ‘s 

middags van 1 tot 3. 

Woensdagmiddag en za-
terdagmiddag waren de 

leerlingen vrij. 

 

De afnemende scholings-

mogelijkheden liep parallel 

met de economische ont-

wikkelingen van Hasselt. 

Na het opheffen van de 

Latijnse school komt het 

niet meer voor dat regen-

tenzonen een academi-

sche titel behalen. De aca-

demisch gevormden kwa-

men sindsdien van elders. 

Pas aan het eind van de 

achttiende eeuw namen 

 

met de vestiging van een 

Franse kostschool in de 

vroegere kloostergebouwen 

de onderwijs mogelijkheden 

weer toe. 

De school was onderbracht 

in de voormalige aan de 

Baan gelegen zeperij. Dit 

gebouw werd in 1770 aan 

de ‘gewezen Fransen kost-

schoolhouder te Kampen 

de heer Van der Lijnden’ 

beschikbaar gesteld. 

Het instituut werd later 

door Lambert ter Bruggen 

overgenomen. In 1767 had 

hij met succes gesolliciteerd 

naar het ambt van school-

meester. Hij werd  in tijde-

lijke dienst aangenomen, 

maar moest daarnaast de 

taak van voorzanger op zich 

nemen.  

In 1786 was Lambert inmid-

dels eigenaar van de Franse 

en Duitse kostschool. In dat 

jaar vroeg hij octrooi aan. 

Hij vreesde verlies van leer-

lingen vanwege de tijdsom-

standigheden en de komst 
van een eventuele concur-

rent. De magistraat willigde 

zijn verzoek in. 

Onderwijs vormt de basis 

voor economisch succes. 

Toch was niet iedere on-

dernemer de schrijfkunst 

machtig. Zo werden in 1806 

223 patenten verstrekt. 

Veertien personen – ofwel 

6,4 procent – die een pa-

tent aangevraagd hadden, 

gaven daarbij aan dat zij de 

schrijfkunst niet machtig 

waren.  
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Gewone scholen 

In 1678 vraagt Alexander 

Vaet, een voormalige her-

bergier, die het recht heeft 

geworven om vrije school 

te mogen houden of hij 

voor zijn werk een trakte-

ment van de stad mag ont-

vangen. Zijn verzoek wordt 

afgewezen.  Wel krijgt hij 

toestemming om een Fran-

se schoolmester aan te stel-

len, die dan de cijferkunst 

kan aanleren. Maar als hij 

dan ook nog vraagt om in 

aanmerking te mogen ko-

men voor het traktement 

dat ooit de in Hasselt aan-

wezige Franse schoolmees-

ter ontving, krijgt hij een 

duidelijk nee te horen.  

Het niveau van het lager 

onderwijs was niet hoog. 

Zo gaf in 1685 Rutger 

Trompet, die verklaar-

de lezen en schrijven 

te hebben geleerd te 

kennen dat hij wel 

graag de vacante 

schoolmeesterplaats 

wil innemen. Hij is het 

blijkbaar niet gewor-

den want de baan 

wordt gegund aan 

Christianus van der 

Steeden, die er na een 

jaar achter komt dat hij 

van het traktement en 

de ouderbijdragen niet 

kan leven. Er is te veel 

concurrentie en daar-

door heeft hij te weinig 

discipelen. Van zijn ge-

ringe inkomsten kan hij zijn 

vrouw en kinderen niet on-

derhouden.  

Het is een veel voorko-

mende klacht. Negen jaar 

eerder had Dirk Hansen 

deze ook al eens geuit. Te-

veel ingezetenen noemden 

zich volgens hem nu mees-

ter. Zij hielden school 

waarin ze beloofden de 
leerlingen te leren lezen, 

schrijven, spellen en te le-

ren naaien. Ze maakten 

veel geschreeuw in de stad 

om kinderen te lokken.  

Maar hij was van mening 

dat ze de jeugd bedierven. 

Een hecht fundament werd 

niet aangeleerd door de 

meesters en matressen. Hij 

vroeg daarom om een ver-

bod, omdat hij, die wel be-

kwaam was, nauwelijks 

voor zijn gezin het brood 

kon verdienen in deze gelde 

loze tijd. Hij wilde dat jon-

gens voortaan alleen publie-

ke scholen zouden mogen 

bezoeken. 

Uit het bovenstaande kun-

nen we niet alleen opma-

ken, dat het onderwijsni-

veau soms ver beneden peil 

was, maar dat ook meisjes 

naar school gingen. 

 

Iedereen die maar enigszins 

de schrijfkunst machtig was, 

meende een school te kun-

nen openen. Een voorbeeld 

hiervan is Hendrik Koe-

bargh, die in 1692 de magi-

straat toestemming vroeg 

school te mogen houden. 

Hij motiveerde zijn aan-

vraag met de opmerking 

dat hij in zijn ‘jonkheit’ 

‘leesen en schrijven’ geleerd 

had.  

Omdat zij minder geld 

vroegen, vormden deze lie-

den een geduchte concur-

rent voor de wel bekwame 

meesters.  
Maar soms prezen de 

schoolmeesters zichzelf uit 

de markt zoals Johannes 

Schotlerus in 1641. Johan-

nes beklaagde zich over de 

concurrentie van Hendrik 

Alberts, een gewezen ka-

nonnier. Hendrik had in-

middels 34 leerlingen op 

school, waaronder zelfs 

Hendric Coninck een leer-

ling afkomstig uit de wat 

betere klasse. Hendrik 

heeft daardoor zoveel klan-

dizie dat hij de magistraat 
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vraagt of hij school mag 

houden in lezen, schrijven 

en rekenen. De magistraat 

honoreerde de aanvraag 

niet. De opmerking van 

Johannes dat Hendrik ook 

lesgaf aan drie- en vierjari-

gen, wat volgens Scrotle-

rus totaal zinloos was, had 

daarbij de doorslag gege-

ven.  

Het is duidelijk dat 

Scrotlerus in Hendrik een 

geduchte concurrent zag. 

Zijn leerlingen liepen weg. 

Toch was dat niet alleen-

om de prijs.  Johannes 

Schotlerus bleek de kin-

deren te slaan. En dat 

bracht ouders ertoe om 

hun kind naar de school 

van Hendrik te sturen. 

Na de afwijzing is de rust 

niet teruggekeerd. Hen-

drik is gewoon doorge-

gaan met lesgeven, want in 

1644 beklaagt Johannes 

zich over het feit dat de 

leerlingen van Hendrik 

hem naroepen. 

 

In 1649 solliciteert Dirk 

Hansen, en zoals we zagen 

met succes, naar het ambt 

van schoolmeester. Hij 

volgt dan Johannes Scotle-

rus op die in het dagelijks 

leven gewoon Jochem 

Schotcamp heet, maar die 

met zijn Latijnse naam in-

druk op zijn klanten heeft 

willen maken.  

 

Samenvattend 

Begin achttiende eeuw 

ging in Hasselt het 

‘hogere’ onderwijs verlo-

ren. Het onderwijsniveau 

daalde. Dit had negatieve 

consequenties voor het 

onderwijsniveau in de 

stad. Zo nam binnen het 

stadsbestuur het aantal 

academisch gevormden af.  

Aan het eind van de acht-

tiende eeuw nam het met 

de komst van de Franse 

school weer wat toe.  

Wat het lager onderwijs 

betreft, kan worden ge-

steld dat de kwaliteit in 

sterke mate afhankelijk 

was van de schoolmeester. 

Het stadsbestuur kon 

hierop sturen als weer een 

nieuwe schoolmeester 

moest worden aangesteld. 

De traktementen waren 

echter zodanig dat men 

hierbij veelal genoegen 

moest nemen met de mid-

delmaat.  

Naast deze officiële on-

derwijsgevenden kende de 

stad veel beunhazen. Deze 
lieden waren het lezen en 

schrijven nauwelijks mach-

tig, maar ze waren goed-

koop. De magistraat ver-

bood hen wel onderwijs te 

verzorgen, maar daar trok 

men zich weinig van aan. 

We krijgen niet de indruk 

dat een verbod ook ge-

handhaafd werd. Zo kon-

den deze lieden gewoon 

hun gang blijven gaan. 

Veelal met funeste gevol-

gen voor de hen toever-

trouwde kinderen. 


