
MEESTER VAN CLEEF 
EN HET ONDERWIJS IN BEILEN* 
Drenthe en Drenten 
Er bestaat een uitspraak over Drenthe, die 
U misschien wel kent, want deze wordt al 
jaren, tot vandaag de dag toe, te pas en te 
onpas aangehaald. Die uitspraak luidt: 
"Eeuwenlang heeft Drenthe gelegen aan het 
voeteneinde onzer natie, geminacht door 
eiken Nederlander om zijn achterlijk-
heid".9 
Wat zit er achter deze gedachte dat men 
vond, dat de Drenten achterlijk waren? 
Het beste kunnen we dat, denk ik, achter-
halen uit de geschriften van een paar com-
missarissen van de koning, die Drenthe 
gehad heeft en die niet uit Drenthe afkom-
stig waren, buitenstaanders dus. 
De eerste is Daniël van Ewijck, Commis-
saris van Drenthe van 1832 tot 1839. Wat 
schreef die aan de koning in zijn eerste 
rapport uit 1832: 
"Hier in Drenthe is de tegenstelling tussen 
grote rijkdom en schrijnende armoede, 
zoals die zich in Holland voordoet, niet 
aanwezig. Er is weinig beschaving en de 
gedachten en conversatie van de meesten 
reikt niet veel verder dan de landbouw. 
Hoge beschaving en verfijnde gevoelens 
moet men in Drenthe niet zoeken." 
Maar daar staat wel iets tegenover: "De 
Drenthen zijn", zo schreef Van Ewijck, "de 
minst bedorvene Nederlanders, het is een 
ordelijk volk, onbekend met uitspattingen 
en hoge weelde en met de verdorvenheid 
van de grote stad. De Drenthen zijn een 
geheel eigen volk, dat de Groningers haat, 
de Overijselaars niet bemint en nog het 
meeste achting heeft voor de Friezen, maar 
die kennen ze eigenlijk niet, want daarmee 
onderhouden ze nauwelijks contacten." 2) 

Eenvoud 
Midden in de crisistijd van de jaren tach-
tig van de vorige eeuw prees een andere 
Commissaris des Konings, Pijnacker 
Hordijk, zelfs de zogenaamde achterlijke 
Drenten: 

"De eenvoudige levenswijze richt hier min-
der verwoestingen aan dan elders; bittere 
armoede, zoals in het Westen in de steden 
is hier onbekend. De Drenthen zijn zuinig, 
arbeidzaam, volhardend en ze schaffen 
niet als elders piano's en raspaarden aan. 
De bevolking kan hier beter de slechte 
tijden doorkomen. Haar eenvoud komt 
haar in deze tijden goed van pas.") 
Als het criterium voor het achterlijk zijn 
is, dat er in Drenthe geen piano's en ras-
paarden in groten getale te vinden zijn, 
dan stelt die minachting door de niet-
Drenten niet veel voor. En het is onbillijk 
de toenmalige landbouwprovincie Drenthe 
te meten aan maatstaven van hogere be-
schaving en verfijnde gevoelens. 

Voorsprong 
Betichting van achterlijkheid riep binnen 
Drenthe nogal wat reacties op. Anderen 
mochten van Drenthe vinden wat ze wil-
den, achterlijk was Drenthe bepaald niet, 
schreef al in het begin van de l9de eeuw 
de Asser predikant en schoolopziener 
Benthem Reddingius. Er was namelijk één 
zaak, waar Drenthe zeer trots op kon zijn, 
en dat was het onderwijs; daarin lag het 
alle provincies voor.4) Deze predikant zou 
wel eens gelijk kunnen hebben. Want wat 
schreven in diezelfde tijd twee onver-
dachte niet-Drentse godgeleerden in een 
standaardwerk over de geschiedenis van 
de Nederlands Hervormde Kerk: 
"In Drenthe wordt niemand, hoe laag van 
geboorte en stand hij ook wezen moge, 
gevonden, of hij kan lezen en schrijven. 
Men weet, hoe betreurenswaardig het 
daarmee gesteld is geweest en nog is in 
vele andere delen van ons vaderland".') 

Voornamelijk lager onderwijs 
Het hoeft ons niet te verbazen, dat een 
hoofdzakelijk agrarische provincie als 
Drenthe zich lang tevreden stelde met een 
ontwikkeling op lagere school-niveau. 
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Verder studeren was niet erg nodig. Mid-
delbaar onderwijs, een typisch stadse aan-
gelegenheid was er vroeger ook wel, maar 
mondjesmaat. In 1850 kon men er alleen 
nog voor terecht in Meppel en Assen, en 
eigenlijk bloeide de school alleen in Assen, 
vooral dank zij het gymnasium, dat 
Hendrik Jan Nassau er had opgebouwd en 
waarvan hij van 1825 tot 1850 de rector is 
geweest.6) 
Een HBS krijgt Assen in 1868 en Meppel 
liet zijn gymnasium in 1865 vallen en 
stichtte pas weer in 1881 een nieuwe 
school voor middelbaar onderwijs, ook een 
HBS. In het begin van deze eeuw kreeg 
Coevorden ook een HBS en in de bezet-
tingsjaren van 1940-1945 kreeg de zeer 
volkrijke gemeente Emmen zijn lyceum. 

Het middelbaar onderwijs heeft in Dren-
the dus niet erg gefloreerd. Maar, toen de 
Drenten wat meer wilden weten dan men 
op de lagere school kon leren, zorgden ze 
wel dat de mogelijkheden daarvoor er 

School in de eerste helft van de vorige 
eeuw. Een ondeugende jongen kreeg de 
gard toegegooid. Hij brengt deze terug naar 
de meester. Hij heeft zijn hand al uitgesto-
ken om met de plak zijn straf te onder-
gaan. (Illustratie: KOG, Amsterdam.) 

kwamen. Vakopleidingen, ambachtsscho-
len, landbouwscholen, cursussen van aller-
lei soort gaan vanaf het eind van de vorige 
eeuw een grote toekomst tegemoet. En wat 
ook zeer belangrijk wordt, is het ontstaan 
van de MULO. Op die school richtten nogal 
wat Drenten hun blik en tot na de Tweede 
Wereldoorlog zijn er mensen geweest, die 
verklaarden dat in Drenthe een typische 
MULO-mentaliteit heerste. Verder stu-
deren dan de MULO vond men niet nodig 
en geldverspillerij.7) 

Vóór 1850 
In het vervolg zal mijn aandacht zich con-
centreren op Drenthe en in het bijzonder 
op Beilen in de periode, dat men daar met 
de lagere school leefde, dus in de tijd vóór 
1850. 
Lagere scholen waren er in Drenthe al aan 
het einde van de Middeleeuwen. Van een 
aantal plaatsen kan in elk geval vast-
gesteld worden dat er toen scholen waren: 
Peize, Anloo, Gasselte, Diever, Vledder, 
Emmen en Meppel en ook Beilen, waar al 
vóór 1600 het bestaan van een school ge-
noemd wordt') 
Dat lager onderwijs van de Middeleeuwen 
was katholiek en de onderwijzer ook. Dat 
veranderde met de Hervorming, zo rond 
1600. Een groot deel van ons land werd 
calvinistisch en Drenthe werd uiteindelijk 
het meest calvinistische gewest van de 
Republiek. Alleen in Coevorden bleven nog 
een paar katholieken over die over de 
grens kerkten, in de graafschap Bentheim. 
Uiteindelijk werden alle onderwijzers 
protestant en tot het midden van de ne-
gentiende eeuw is er in Drenthe geen 
katholieke onderwijzer meer geweest, al-
thans geen officieel geregistreerde, want 
af en toe dook er toch nog een rondtrek-
kende katholiek op die onderwijs gaf. 
Het is een bekende stelling, dat het onder-
wijs tijdens de Republiek (dus in de 
zeventiende en achttiende eeuw) een aan-
gelegenheid van de calvinistische kerk 
was. Maar dat is eigenlijk niet juist, want 
de wereldlijke overheid bleef als in de tijd 
vóór de Hervorming de regels voor het 
onderwijs vaststellen. Ze zorgde dat er 
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scholen waren en ze stelde de onderwijzers 
aan. Dat laatste werd zelfs door de 
Drentse overheid, in 1602, uitdrukkelijk 
vastgelegd, toen de predikant van Beilen 
een schoolmeester bij contract had aange-
nomen.9) Naar aanleiding daarvan be-
paalde de stadhouder dat dit nergens in 
Drenthe meer mocht gebeuren, dat kerk 
en school los van elkaar stonden en dat als 
`puntje bij paaltje' kwam, de overheid de 
baas was. De overheid erkende wel, dat 
kerk en predikant bij de dagelijkse gang 
van zaken in de school betrokken mochten 
worden. Dat kon in Drenthe gemakkelij-
ker dan elders, omdat hier nauwelijks met 
andersdenkenden rekening gehouden be-
hoefde te worden. 

Schooltje in de eerste helft van de 19e 
eeuw. Tekening van C. Kruseman (1797-
1857). (Illustratie: Atlas van Stolk) 

School en kerk 
De overheid in de Republiek was ver-
draagzaam en gaf de calvinisten zeker niet 
overal en in alles zonder meer gelijk, maar 
in Drenthe kon de overheid er zelfs mee 
instemmen, dat de voornaamste school-
bepalingen verschenen in de kerkordes. 
Aparte schoolreglementen van de wereld-
lijke overheid uitgaande, zoals elders 
overal, ontstonden zodoende in Drenthe 
niet. Maar men moet wel blijven beden-
ken, dat ook kerkordes niet geldig waren, 

zolang de overheid die niet had goedge-
keurd en dus uiteindelijk bepaald zag, 
waar zij in elk geval geen moeite mee had. 
Belangrijke regels voor dat onderwijs wa-
ren: 
a. Overal moesten, zeker in de kerk-

dorpen, lagere scholen zijn waar het 
gehele jaar les gegeven werd (toen de 
Beiler onderwijzer in 1734 zijn school 
in de zomer gesloten had, werd hij op 
het matje geroepen.9 Als het kon, 
moest er ook in de buurschappen on-
derwijs gegeven worden, maar de buur-
schappen waren dikwijls zeer klein en 
weinig geschikt om een school te onder-
houden, waar ook in de zomer les gege-
ven werd. 

b. Om een school te krijgen en in stand te 
houden was er geld nodig. Dus moest 
voor kinderen schoolgeld betaald wor-
den. Overal elders was het regel, dat 
alleen ouders betaalden, die ook kinde-
ren werkelijk naar school stuurden. 
Wie niet ging, betaalde ook niet. In 
Drenthe bestond de unieke regel, dat 
iedereen, die schoolgaande-leeftijd-
kinderen had, aangeslagen werd voor 
schoolgeld, of de kinderen naar school 
gingen of niet. Dit is een regel uit 1630. 
Men behoefde dus niet naar school, 
maar betalen moest men en dus gingen 
er waarschijnlijk meer kinderen naar 
school dan zonder dat verplichte school-
geld. Men wilde ook waar voor zijn geld 
- niet alleen een goede Drentse stel-
regel. In de kerkorde van honderd jaren 
later (1730) staat zelfs de bepaling, dat 
alle kinderen school moeten gaan. In 
elk geval moest er schoolgeld betaald 
blijven worden, ook al ging het kind 
niet naar school. 

In de zestiende en zeventiende eeuw be-
stond er in Drenthe dus leerplicht. Dus al 
heel lang vóór de leerplichtwet van 1900. 
Of al die Drentse kinderen toen ook naar 
school kwamen, is zeer twijfelachtig. Maar 
eigenlijk weten we het niet. De bronnen 
laten ons in de steek en de preciese ver-
houding tussen wet en praktijk zullen we 
dus wel nooit achterhalen. Maar dat in 
Drenthe meer kinderen dan elders enig 
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Een school-
meester. Te-
kening van 
F. Spijers, 
eerste helft 
19e eeuw. 
(Illustratie: 
KOG Am-
sterdam) 

onderwijs kregen, ligt door de unieke 
Drentse regelingen uit de tijd van de Re-
publiek wel voor de hand. 

Zomer- of winterschool 
Pas vanaf 1800 krijgen we iets meer dui-
delijkheid. Aan het einde van de acht-
tiende eeuw, in 1799 om precies te zijn, als 
Nederland één natie wordt is er een onder-
zoek ingesteld naar de toestand van het 
lager onderwijs in ons land. Daaruit lezen 
we voor het eerst hoe het er met het on-
derwijs in Drenthe in de praktijk voor-
stond. We kunnen dan theorie van de wet-
geving met de praktijk van alle dag ver-
gelijken. 
Over die algemene toestand in Drenthe 
zegt ons die enquête o.a. het volgende: 
a. Het kerspel benoemt de onderwijzer, 

maar toezicht op het onderwijs wordt 
door predikant en kerkeraad uitge-
oefend. 

b. Er zijn tegen 1800 diverse kerspelen in 
Drenthe waar in de zomermaanden 
geen les gegeven wordt. De theorie 
klopt dus niet meer met de praktijk. 
Ook in Beilen lijkt het winterseizoen 
het belangrijkste. Voor die periode 
wordt een vast bedrag betaald. Dat 
geldt niet voor de zomermaanden: wie 
dan kwam betaalde per week en dat 

waren er veel minder, dan in de winter-
maanden als praktisch iedereen naar 
school ging.") 

c. In Beilen kon men toen het hele jaar, 
ook dus in de zomer naar school, maar 
in de buurschappen bestond die moge-
lijkheid alleen in de winter, waar men 
dan iemand inhuurde, die een klein 
bedrag kreeg en bij de boeren om de 
beurt in de kost was. Dit soort 'onder-
wijzers', soms komend uit andere pro-
vincies als b.v. Friesland, deed in de 
zomermaanden weer boerenwerk of 
gingen naar het veen. 

Kwaliteit 
Over het onderwijs in ons land in de acht-
tiende eeuw wordt in zijn algemeenheid 
nog steeds erg negatief geschreven: de 
onderwijzers waren slecht; ze hadden 
meer aandacht voor de bijbaantjes, dan 
voor hun onderwijzerswerk, maar dat was 
de enige manier om toen de touwtjes aan 
elkaar te knopen, want de school leverde 
niet altijd voldoende op. Het schoolbezoek 
was verre van algemeen en wanneer de 
kinderen daartoe in staat waren, lieten ze 
de school in de steek en gingen op het land 
meehelpen. De interesse van kerspel en 
ouders voor de school was gering, zodat de 
schoolgebouwen in een miserabele toe-
stand waren en goede leermiddelen ont-
braken. 
Hoe het er in de 18de eeuw in Beilen en 
zijn buurschappen heeft voorgestaan, we-
ten we niet precies. Misschien valt het, 
althans voor wat de dorpsschool in Beilen 
betreft wel mee. Degene die dat nog eens 
wil uitzoeken moet wel oppassen, dat hij 
zich niet al te zeer vastklampt aan wat in 
de bronnen te vinden is. De tekortkomin-
gen van het onderwijs komen daarin im-
mers uitvoeriger aan de orde dan de ver-
diensten. Als alles gesmeerd liep, was er 
geen aanleiding iets op te schrijven. Al te 
dikwijls zien we in dorpsgeschiedenissen, 
die het onderwijs behandelden, omstan-
dige uiteenzettingen over een onderwijzer 
die teveel dronk, de kinderen mishandelde 
of ruzie had met de predikant. 
Maar daartussen zitten onderwijzers, van 
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wie we vrijwel niets te weten komen, en 
die dus soms tientallen jaren naar de toen-
malige maatstaven prima onderwijs ga-
ven. Ook dat moet men vermelden voor 
een verantwoord beeld. 
Dat miserabele beeld van het onderwijs 
uit de tijd vóór 1800 komt ook door de ver-
beteringen, die men na 1800 onder leiding 
van een nationale regering ging doorvoe-
ren. Er is geen mooiere methode om wat 
men dan bereikt duidelijker naar voren te 
laten komen, dan door de tijd ervoor als 
een donkere periode af te schilderen. Dat 
deden de verbeteraars toen graag. En wij 
hebben de neiging om hen daarin klakke-
loos te volgen. De werkelijkheid biedt dat 
echter niet. 

Gerrit van Cleef 
Over die ommekeer, die zich in de eerste 
helft van de negentiende eeuw voltrok, is 
intussen veel bekend. Er is geen periode in 
de onderwijsgeschiedenis, waarover zoveel 
is geschreven. Er valt dus veel over te ver-
tellen. Voor Beilen komt men dan vanzelf 
te spreken over onderwijzer Gerrit van 
Cleef, die hier van 1813 tot 1856 hoofd van 
de school geweest is.'2) 
Van Cleef komt uit De Wijk. Daar werd 
hij, tweehonderd jaar geleden, op 30 
december 1792, geboren. Hij moet een 
goede leerling op de lagere school geweest 
zijn, want hij wordt al heel jong door het 
hoofd van de school in De Wijk uitgekozen 
om hem te assisteren. En, zodra dat wette-
lijk mogelijk is, op 16-jarige leeftijd, doet 
hij onderwijzersexamen voor een van de 
toen bestaande vier rangen en slaagt 
glansrijk. Hij krijgt van de examinatoren 
al meteen een hogere rang, dan die voor 
16-jarigen gebruikelijk was. Hij wordt 
onderwijzer van de 3e rang en kan nu als 
onderwijzer gaan solliciteren. Het wordt 
Broekhuizen, een bijschool in een buur-
schap, en daar studeerde Van Cleef kenne-
lijk verder, want als 17-jarige slaagde hij 
al voor de 2e rang en daarmee kon hij op 
een hoofdschool in een kerspel terecht. 
Zijn jonge leeftijd staat hem nog even in 
de weg, maar het wordt Beilen, in 1813. 
Van Cleef is dan nog maar nauwelijks de 

20 jaar gepasseerd. Hij maakt dus, ook 
naar de maatstaven van die tijd, een flit-
sende carrière. Hij heeft de top snel be-
reikt, want gezien de financiële positie van 
de school in Beilen, is het een van de aan-
trekkelijkste in Drenthe. Daarom ging hij 
er niet weg. Zesendertig jaar zal hij hoofd 
der school in Beilen blijven. In 1856, op 19 
juli overlijdt hij, 63 jaar oud. 

Prent van een school in de eerste helft van 
de 19e eeuw. Het interieur is ouderwets 
(geen schoolbanken); maar de meester 
maakt gebruik van modern leesmateriaal. 
(Illustratie: KOG Amsterdam.) 

Bekendheid 
Van Cleef is zonder twijfel Drenthes be-
kendste onderwijzer uit de eerste helft van 
de negentiende eeuw geworden. Dat ligt 
deels aan wat hij hier in Beilen presteer-
de, maar meer nog aan zijn inzet voor 
beter onderwijs en een beter onderwijzers-
corps in de hele provincie. Om beide is hij 
in zijn tijd om het hardst geprezen. Nu 
zijn we hem vergeten; niets hier in Beilen 
herinnert nog aan hem. Het wordt dus 
tijd, dat we hem aan de vergetelheid ont-
rukken 
Over de school in Beilen zijn de Drentse 
schoolopzieners, die sedert het begin van 
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de negentiende eeuw toezicht op het lager 
onderwijs uitoefenden, zonder onderbre-
king vol lof. De getuigenissen daarvan kan 
men op vele plaatsen in het onderwijs-
archief in Assen terugvinden. De hoogste 
eer valt Van Cleef wel te beurt in de rap-
porten, die landelijk onderwijsinspecteur 
Wijnbeek in de dertiger en veertiger jaren 
opstelt van zijn rondreizen in het land. In 
1836 en 1844 was hij op rondreis in Dren-
the en beide keren bezocht hij ook Beilen. 
Laten we Wijnbeek aan het woord: "Hier" 
(d.i. in Beilen), aldus zijn verslag van 
1836, "mogt het mij gebeuren eene 
schoolinrigting aan te treffen, die tot mo-
del voor de geheele provincie kan dienen". 
Waarom? Van Cleef hoorde toen nog tot de 
weinige onderwijzers in den lande, die de 
onderwijsontwikkelingen op de voet volg-
den en in zijn eigen school de nieuwste 
methoden toepaste. Het leesonderwijs gaf 
hij niet meer volgens de spelmethode, 
maar volgens de klankmethode, die op de 
enige rijkskweekschool die ons land toen 
rijk was, was ontwikkeld en door de auto-
riteiten sterk gepropageerd werd. Hij 
leerde de schoolkinderen ook goed Neder-
lands. Er wordt "zeer goed gerekend op de 
leij en uit het hoofd, eene goede hand ge-
schreven, van de zangkunde werd hier in 
het bijzonder veel werk gemaakt, zoo theo-
retisch als praktisch. De orde liet niets te 
wensen over".") Wie dit verhaal naast dat 
van de andere Drentse scholen legt, komt 
inderdaad diep onder de indruk van Van 
Cleefs capaciteiten en het geluk dat de 
Beiler schooljeugd, dank zij hem, had. 

Handtekening van meester W. van Cleef. 
Deze staat in een boekje dat de "Geslacht-
lijst der Nederduitsche zelfstandige naam-
woorden" bevat. De twee volgende illustra-
ties zijn ook uit dat boekje afkomstig. 
(Archief W. Bakker.) 

Bij zijn tweede bezoek, acht jaren later, in 
1844, noemt Wijnbeek Van Cleef opnieuw 
een model-onderwijzer. 

Vooroordeel 
Of men in Beilen zelf ook altijd zo weg is 
geweest van deze progressieve onderwijzer 
staat nog te bezien. Enige twijfel klinkt 
tenminste door in Wijnbeeks tweede ver-
slag: "De man wordt niet naar waarde 
geschat en er heerst teveel vooroordeel bij 
de ouders tegen al wat nieuw heet".14) 
Onderwijzers, die nieuwe boeken en 
nieuwe methoden wilden invoeren, vielen 
wel bij de autoriteiten in de smaak, maar 
de meeste ouders hielden het graag bij het 
oude vertrouwde. Men ziet overal in den 
lande dit dilemma en dit zal bij zo'n 
modelonderwijzer als Van Cleef wel extra 
gegolden hebben. Bij alle progressiviteit 
konden de onderwijzers er meestal niet 
omheen om enig water in de wijn te doen, 
wilden ze zich niet helemaal onmogelijk 
maken in de dorpsgemeenschap. 
Van Cleef heeft zonder twijfel, als de in-
specteurs zijn school bezochten, zich van 
zijn beste kant laten zien, maar in de da-
gelijkse praktijk is hij waarschijnlijk toch 
niet helemaal zo nieuw en vooruitstrevend 
geweest. Hij valt immers enigszins door de 
mand, als hij in 1820, na de grote brand in 
Beilen, de inventaris opmaakt van zijn 
voorraad aan boeken die hij voor eigen 
studie gekocht heeft én de schoolboeken, 
die hij voor de schoollessen in voorraad 
had. Zijn eigen studiekast bevat inderdaad 
zowat alles wat volgens de toenmalige 
gedachten 'in' was, maar in zijn voorraad-
kast voor de school prijken dan nog promi-
nent een voorraad spelboekjes van de Gro-
ninger schoolopziener Wester, uit voorbije 
tijd, maar nog op veel plaatsen in gebruik. 
Aan de hand van de schadelijst van de 
brand van 1820 is een goed idee te vormen 
van de boeken die Van Cleef in zijn bezit 
had. Leesboekjes als "Vader Jacob" en 
"Moeder Anna", de "Geschiedenis van 
Jozef" en andere boekjes met bijbelse ge-
schiedenissen treft men ook nog bij hem 
aan.") Misschien heeft hij die in latere 
jaren de deur uitgedaan, maar dat hij bij 
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het doorvoeren van vernieuwingen voor-
zichtig moest opereren, blijkt wel uit de 
problemen die hij volgens Wijnbeeks ver-
slag kennelijk nog in 1844 met een aantal 
ouders had. 
Toch moet Van Cleef zich er wel met be-
leid doorheen geslagen hebben. Negatieve 
berichten zijn er verder niet en zijn school 
werd, in deze tijd zonder leerplicht, goed 
bezocht, 'te' veel zelfs, want het school-
gebouw bleek in de veertiger jaren veel te 
klein. De omstandigheden, waaronder les 
gegeven moest worden, waren dus niet 
altijd ideaal. 
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meester Van Cleefs woordenboekje. 

Inkomen 
Wel kon Van Cleef met zijn gezin van zijn 
baan altijd goed leven. Hij werd betaald 
voor het onderwijzen van honderden kin-
deren en hij was daardoor één van de best 
verdienende onderwijzers in Drenthe. De 
Beiler school leverde hem meer dan 
f 500.— per jaar op. Van Cleef gaf ook nog 
avondlessen, die apart betaald werden -
misschien gaf hij daar ook les in het 
Frans, want in zijn bibliotheek stonden 
Franse studieboeken - en hij was actief in 

de Hervormde kerk, als koster, voor-
zanger, voorlezer, organist, wat hem een 
vrije woning en f 100.- vergoeding ople-
verde.") Toen hij even in de zestig was 
werd hij ziek, maar hij bleef wel doorgaan 
met lesgeven. Pas toen hij echt niet meer 
kon, dacht hij erover het roer, 't liefst aan 
zijn zoon Willem, die door hem opgeleid 
was en in Drachten aan de school stond, 
over te geven. Maar nauwelijks had hij die 
wens te kennen gegeven, of hij overleed 
zonder dat zijn opvolging officieel was ge-
regeld. 

Betekenis 
Was Van Cleef alleen maar een goede on-
derwijzer in Beilen geweest, dan was hij 
hoogstens van plaatselijk belang gewor-
den. Maar zo is het niet, want hij roerde 
zich ook daarbuiten. Voor heel Drenthe is 
hij van betekenis geweest. 
Van Cleefs bekendheid is vooral daaraan 
te danken: aan zijn initiatieven en werk-
zaamheden om het peil van het Drentse 
onderwijzerscorps te verhogen en aan zijn 
inspanningen om voor de onderwijzers en 
hun gezinnen goede financiële voorzienin-
gen te treffen. 
Wat het eerste betreft kunnen zijn 
bemoeienissen geslaagd genoemd worden, 
met zijn tweede activiteit had hij minder 
succes, al lag dat niet aan hem, maar meer 
aan zuinige bestuurders. 
Onderwijzer in Drenthe werd men niet via 
een kweekschool, maar door zelfstudie en 
oefenen in de praktijk bij een gevestigde 
hoofdonderwijzer. Sommige van die hoofd-
onderwijzers hadden voortdurend jongelie-
den om zich heen die ze het vak leerden en 
die ze voorbereidden op de onderwijzers-
examens. Van Cleef hoort in deze rij thuis 
en zorgde zodoende voor de komst van 
goede onderwijzers in diverse Drentse 
gemeenten. 

Gezelschappen 
Maar niet alleen de nieuwe generatie hielp 
hij op weg.") Hij spande zich ook in voor 
de al zittende onderwijzers door de bezie-
lende leider te worden van een van de 
Drentse onderwijzersgezelschappen. In de 
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Een bladzijde uit het 
woordenboekje van meester W. van Cleef 

bijeenkomsten van die gezelschappen, 
meestal maandelijks gehouden, bespraken 
de onderwijzers met elkaar de school-
problemen, discussieerden over het les-
geven en over de beste boeken en metho-
den, die men kon gebruiken en gaven de 
onderwijzers elkaar, door voorbeeldlessen 
en het aan elkaar uitlenen van boeken, 
steun bij het werk. Meer dan dertig jaar 
heeft Van Cleef dit onderlinge contact be-
vorderd en hij heeft daardoor niet alleen 
voor een verhoging van het onderwijspeil 
in de verre omgeving gezorgd, hij heeft 
zodoende er ook toe bijgedragen dat het 
beroep van onderwijzer een te respecteren 
beroep werd, dat als zodanig door de sa-
menleving gewaardeerd moest worden, 
ook in materiële zin.") 
Daarom ook spande Van Cleef zich in voor 
betere arbeidsvoorwaarden voor hen, die 
onderwijs gaven. Zijn zorg ging daarbij 
vooral uit naar onderwijzersgezinnen, die 
in moeilijkheden raakten. Hij zette zich 
vanaf de twintiger jaren in voor de oprich-
ting van een fonds voor weduwen en we-
zen van onderwijzers, waarvoor hij lange 
tijd de administratie voerde. Zo had iedere 

aan het fonds deelnemende onderwijzer de 
zekerheid, dat zijn nabestaanden niet 
volstrekt aan de armenkas waren overge-
leverd.19) 

Pensioenvoorziening 
Zijn tweede actie betrof een redelijke 
pensioenvoorziening voor zieke en oude 
schoolmeesters. Het ontslaan van onge-
schikt geworden onderwijzers was in zijn 
tijd een groot probleem, juist doordat er 
geen pensioenvoorziening was. Onderwij-
zers bleven dus in functie tot hun dood. 
Men treft wel negentig jaar oude onderwij-
zers aan. Ging het echt niet meer, dan was 
de onderwijzer bereid terug te treden als 
de opvolger de plicht op zich nam zijn 
voorganger tot diens dood te onderhouden 
en soms verstrekte de gemeente, na einde-
loos gezeur, wel eens een pensioentje. Aan 
die toestand moest volgens Van Cleef een 
einde komen. In 1844 bracht hij een uitge-
werkt plan voor een fonds voor de pensio-
nering van onderwijzers naar buiten, dat 
er in voorzag, dat ieder, die vijftig jaar had 
bijgedragen of die invalide geworden was 
op een toelage kon rekenen. Van Cleefs 
voorstel viel echter een beschamende be-
handeling ten deel, doordat de inspectie 
het in de la stopte en provincie en gemeen-
ten er niet over peinsden de door Van 
Cleef voorziene bijdragen in het fonds te 
storten.20) Van Cleef heeft de totstandko-
ming van een algemene pensioenregeling 
niet meer mogen beleven. Pas in de school-
wet van 1857, een jaar na zijn dood, was 
een landelijke algemene pensioenvoor-
ziening opgenomen. 

Actie 
Van Cleef stond bij de autoriteiten in hoge 
achting, maar zijn gehamer op verbetering 
van de welstand van de onderwijzers voel-
den de autoriteiten ook wel eens als lastig. 
Dit opkomen voor de eigen zaak paste niet 
helemaal in de toenmalige gedachtengang, 
dat onderwijzers nederige dienaren waren, 
die naar het pijpen van ouders en overheid 
hadden te dansen. De meest aansprekende 
actie ondernam de zelfbewuste Van Cleef 
wel, toen hij samen met enkele collega's 
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12) 

13)  

14)  

15)  

16)  

17)  

18)  

19)  

20)  

21)  

het plan opvatte een bijeenkomst te beleg-
gen, waar alle Drentse onderwijzers voor 
werden uitgenodigd. Die bijeenkomst 
moest een feestelijk tintje krijgen, maar -
in de ogen van Van Cleef - ook een demon-
stratie worden van de zelfstandigheid en 
flinkheid van de Drentse onderwijzer. Im-
mers, zo schreef hij in de uitnodigings-
brief, de onderwijzers moesten nu zo lang-
zamerhand maar eens af van de 
gedweeheid, waarmee ze altijd alles klak-
keloos van hun superieuren aannamen. 
Onderwijzers waren persoonlijkheden met 
eigen inzichten, die ze ook moesten volgen, 
waardoor ook het onderwijs er aanzienlijk 
beter op zou worden. Naar buiten toe 
moest het waandenkbeeld weggenomen 
worden, dat het Qnderwijzerschap in Dren-
the niets voorstelde en dat de gemeen-
schap er geen belang bij had. 
Hier toonde Van Cleef zich de voortrekker 

*) Tekst van een lezing, op 21 januari gehouden voor de 
Historische Vereniging Beilen. 

1) J. Naarding, "Een Saxo-Fries Genootschap?" In: Sax-
Frisia, no.4 (1940)1. 

2) Rijksarchief in Drenthe (Assen), Archief Kabinet 
Gouverneur I, 5, rapport van 1832. Vgl.: M.G. Buist, 
"Daniël Jacob van Ewijck, een voortvarende gouverneur 
van Drenthe 1832-1839". In: P. Brood, e.a. (red.), 
Vergezichten op Drenthe (Meppel, 1983) 75-76. 

3) R.A.D. (Archief Kabinet) Commissaris aan Minister 
Binnenlandse Zaken, 30 april 1888. 

4) Vgl. diens geschriften in P. Th. F. M. Boekholt, "De 
hervorming der scholen". (Assen, 1982) 244. 

1) A. Ypeij en I. J. Dermout in hun "Geschiedenis der 
Nederlandsch Hervormde Kerk (Breda, 1819-1827). 

6) Over het Drentse onderwijs in de eerste helft van de 
negentiende eeuw: P. Th. F. M. Boekholt, "De hervorming 
der scholen" (Assen 1982); over het Asser gymnasium van 
H. J. Nassau: Ibid., "Het omnibus aliquid, de toto nihil 
Van Latijnse school tot gymnasium". In: P. Brood e.a. 
(red.), Vergezichten op Drenthe (Meppel, 1983) 29-47. 

7) Zie hierover: P. Th. F. M. Boekholt, "De nieuwste tijd 
1850-1945". In: J. Heringa e.a. (red.), "Geschiedenis van 
Drenthe" (Meppel, 1985), 602 en 624. Over een typische 
vorm van vakopleiding, het leerlingwezen, schreven 
onlangs M. Santema en D. W. Maandag een interessante 
studie: "Het Drentse stelsel. Een voorbeeldig initiatief'. 
(Groningen 1991). 

8) Vgl. het overzicht in R. R. Post, "Scholen en onderwijs in 
Nederland gedurende de Middeleeuwen". (Utrecht-
Antwerpen, 1954). 

9) J. G. C. Joosting en L. Knappert, "Schetsen uit de 
Kerkelijke Geschiedenis van Drenthe" (Leiden, 1916) 117-
123. 

") Ibid., 132. 
11) Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage, Archief Staats-

bewind, no. 523. Er bestond in 1799 in Beilen een 
vacature. Als inkomen van de onderwijzer werd vermeld: 
tractement f 100,—, schoolgeld (winterseizoen: 17 stuiver; 

in de zomermaanden: 1 stuiver per week), vrij wonen en 
de opbrengst van land Het aantal schoolkinderen werd 
voor de wintertijd geschat op 60 á 70, voor de zomertijd op 
40. 
"De Wekker Weekblad voor onderwijs en opvoeding" 
(1856, week 34) bevat een artikel over de dan juist 
overleden onderwijzer Van Cleef, waaruit voor sommige 
van de navolgende gegevens is geput. De voorganger van 
Cleef, B. Hanse, was, zo meldt een bron uit 1811, een 
onderwijzer zonder rang, die matig onderwijs gaf, in een 
slecht schoolgebouw, aan in de winter 90 en in de 
zomermaanden 30 schoolkinderen. Hanse, toen 47 jaar, 
had een assistent. 
R. Reinsma, :Het lager onderwijs in Drenthe in 1836". In: 
"Nieuwe Drentse Volksalmanak" (1976) 85. 
R. Reinsma, "Onderwijs in Drenthe". In: "Nieuwe Drentse 
Volksalmanak" (1965) 121. 
RAD (Dossier brandschade Beilen, 8 augustus 1820). 
"Specifieke opgaaf der goederen, welke G. van Cleef, 
schoolonderwijzer te Beilen, door den brand verloren 
heeft" 
Uit zijn gecombineerde functie van onderwijzer, koster, 
voorlezer, voorzanger en organist kreeg Van Cleef, naast 
zijn woning vrij van huur en de inkomsten uit de 
kosterijgoederen, geschat op f 100,— aan schoolgeld, in 
1831: ƒ 464,40 en in 1842: f 516,—. RAD (commissie van 
onderwijs, no 4). Extract uit het Verbaal bij de Heeren 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe van 26 
julij 1831 en Ibid. (Verbalen Gedeputeerde Staten 3 mei 
1842, no 656. 
Zie bijvoorbeeld het Verslag van Gedeputeerde Staten van 
Drenthe over 1849. 
Over de Drentse onderwijzersgezelschappen: Boekholt, 
"Hervorming", 72 vlg. 
Vgl: Ibid., 113 vlg. 
Vgl: Ibid., 116-117. De overweging voor het op te richten 
pensioenfonds en een concept-reglement in: RAD 
(commissie van onderwijs, no. 5) 
Uitvoeriger hierover: Boekholt, "Hervorming", 76-79. 

van de nieuwe generatie onderwijzers. 
Trots op zijn baan als onderwijzer, zich 
bewust van eigen kunnen en onafhanke-
lijk. Tegen alle tegenwerpingen in zette hij 
zijn "Provinciale Paedagogische Feest" 
door, al moest hij de benaming feest laten 
vallen. Deze eerste grote manifestatie van 
zelfbewuste Drentse onderwijzers vond 
hier in Beilen plaats, op 22 augustus 1834. 
Er werden wat plechtige toespraken ge-
houden, maar een feestelijke bijeenkomst 
werd het ook: er werd veel gezongen, koffie 
en een borrel gedronken, een wandeling 
door Beilen gemaakt en tenslotte gedi-
neerd met op tafel rund- en kalfsvlees, vis, 
ham, en voor ieder een halve fles wijn.21) 

Tenslotte 
In de huidige tijd lopen onderwijsgevenden 
weer stevig aan de leiband van autoritei-
ten, die welhaast dagelijks de zegeningen 
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van nieuw beleid over hen uitstrooien. 
Maar een demonstratie tegen deze bemoei-
zucht geven ze op dit ogenblik niet weg. Ze 
lijken welhaast te accepteren, dat ze tot 
een zelfstandige uitoefening van hun be-
roep niet meer in staat zijn. Maar de on-
derwijzer beoefent een vak, net als vele 
anderen ook een vak beoefenen. Hij is ech-
ter omringd door een onderhand ontelbare 
en almachtige hoeveelheid beleidmakers 
en onderwijskundige advies- en hulp-
instanties, die hem nu al jaren duidelijk 

maken, dat hij zonder permanente assis-
tentie, aanwijzigingen en directieven tot 
weinig of niets in staat is. 
Ik ben blij, dat ik juist in deze tijd het ver-
haal over Van Cleef heb kunnen vertellen: 
de vakbekwame, zelfstandige en trotse 
opleider van de jeugd in Beilen uit de eer-
ste helft van de negentiende eeuw en de 
belangenbehartiger van de Drentse onder-
wijzers bij uitstek. 

P. Th. F. M. Boekholt 

EURSING Bewoningsgeschiedenis 19e en 20e eeuw (deel III) 

In de nummers 2 en 3 van de tijdschriften 
van de tweede jaargang van de Historische 
Vereniging gemeente Beilen zijn artikelen 
geplaatst over de geschiedenis van Eur-
sing. Met name zijn er twee artikelen ver-
schenen over de bewoners van Eursing tot 
aan de 19e eeuw.1) 
In een aantal bijdragen zal ik de geschie-
denis van de Eursinger families vanaf de 
Franse tijd vertellen. In de vorige num-
mers heb ik het een en ander geschreven 
over de families Wolting (I), Wubbeling 
(II), Jonkers (III) en Vos (IV).2) In dit arti-
kel besteed ik aandacht aan families 
Warrijs/Popping, Warrijs/Meijering en 
Oldewarrijs/Gaasbeek. 

V. Boerderij Popping 
V.1. Hendrik Egberts Warrijs (*10-11-1776, 
121-8-1855) trouwt op 2-5-1802 met 
Marchien Jans Bakker (*13-8-1774). Zij is 
een dochter van Jan Lefferts Bakker en 
Marchjen Jannes 3) Jan Lefferts Bakker 
had een winkel in de Schoolstraat.4) Een 
broer van Marchjen Jans Bakker, Roelofs 
Jans Bakker, woonde in het begin van de 
19e eeuw in de naastgelegen boerderij 
(situatieschets: nummer VI). De kinderen 
uit het huwelijk van Hendrik Egberts 
Warrijs en Marchien Jans Bakker worden 
vermeld onder volgnummer V.2. 
V.2.1. Geesje (*27-2-1803,115-12-1880). 
Zij huwt op 10-5-1834 Willem Roelofs 

Eursing (19e I 20e eeuw); 
I = Wolting, II = Wubbeling, III = Jonkers, 
V = Vos, V = Warrijs /Popping, VI = Warrijs / 
Popping, VII = Olderwarrijs I Gaasbeek. 

Schierbeek uit Drijber. In 1840 wonen zij 
in de Schoolstraat (huisnummer 79). Tij-
dens de brand van 1820 in Beilen woonde 
hier haar grootvader Jannes Lefferts Bak-
ker, koopman van beroep en zoon van Jan 
Lefferts Bakker (zie V.1). Door de brand 
heeft hij een aanzienlijke schade geleden 
van f 10.240,00, het op één na hoogste 
schadebedrag. Zijn woning had een 
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