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Onderwijs in v ro eger tijden 

Hoe zag het basisonderwijs er vroeger uit? Dat heeft de heer Uil 
onderzocht. In zijn proefschrift bespreekt hij het onderwijs in Zeeland en 
Staats-Vlaanderen1) in de periode 1578 – 1801. 
In die tijd gingen veel kinderen naar de Nederduitse school. Daar leerden  
ze eerst lezen. Pas wanneer een kind kon lezen, mocht het gaan leren 
schrijven. Als het kind ook dat kon, mocht het gaan leren rekenen. Voor 
elk vak apart moest lesgeld worden betaald door de ouders: één of 
meerdere stuivers. Het lesgeld was niet op alle scholen even hoog. Op 
geen enkele school bedroeg het lesgeld voor een vak meer dan 
22 stuivers per maand. 
In de figuur zie je van 64 scholen in Zeeland en Staats-Vlaanderen de 
cumulatieve frequentiepolygonen van het lesgeld dat per maand betaald 
moest worden voor de drie vakken. Zo lees je bijvoorbeeld af dat op 
60 scholen het lesgeld per maand voor lezen 6 stuivers of minder 
bedroeg. De figuur staat vergroot afgebeeld op de uitwerkbijlage. 

f iguur lesgeld p er m aand p er v ak 

2p 13 Bepaal voor welk vak het lesgeld per maand op deze scholen over het 
algemeen het laagst was. Licht je antwoord toe.  

Er waren scholen bij waar niet alle drie de vakken werden gegeven. 
2p 14  Leg uit hoe je dit in de figuur kan zien. 

noot 1 Zeeland en Staats-Vlaanderen waren delen van Nederland toen het nog een republiek 
was. 
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Het lesgeld per vak bedroeg op elke school een geheel aantal stuivers per 
maand. Niet alle mogelijke aantallen stuivers kwamen voor.  

3p 15  Geef alle verschillende aantallen stuivers die voor het vak schrijven als 
lesgeld per maand betaald werden. 

Helaas gingen niet alle kinderen naar school. In het jaar 1796 bleken in 
de stad Veere 221 van de 323 kinderen naar school te gaan. Als deze 
gegevens representatief zijn voor alle steden in Zeeland en Staats-
Vlaanderen, dan kan hiermee het 95%-betrouwbaarheidsinterval bepaald 
worden van het percentage kinderen dat in 1796 in de steden van 
Zeeland en Staats-Vlaanderen naar school ging.  

4p 16  Bereken met behulp van het formuleblad dit 
95%-betrouwbaarheidsinterval. Geef de getallen in je antwoord in één 
decimaal. 

De heer Uil heeft ook een schatting gemaakt van het aantal 
volwassenen dat kon schrijven. Daartoe heeft hij verzoekschriften 
bekeken die in die tijd bij de Zeeuwse en Staats-Vlaamse overheden 
ingediend zijn. De indieners ervan ondertekenden die met een 
handtekening of met een merk, bijvoorbeeld een kruisje of een 
zelfbedacht teken. Wie een handtekening zette kon waarschijnlijk 
schrijven. Wie een merk zette, kon waarschijnlijk niet schrijven. In de tabel 
is te zien hoeveel handtekeningen en hoeveel merken er gezet zijn. 

tabel 

p erio de 
m annen v ro uwen

to taal h andtekening m erk h andtekening m erk 
16 09  – 16 5 0 265 102 - - 367 
16 5 1 – 17 00 556 85 4 2 647
17 01 – 17 5 0 530 80 103 83 796
17 5 1 – 18 00 1735 181 255 68 2239 

Je kunt uit de gegevens afleiden dat er verschil is tussen mannen en 
vrouwen wat betreft het gebruik van een handtekening of een merk. 

4p 17  Bepaal met behulp van het formuleblad of dit verschil in de periode 
1701 – 1750 gering, middelmatig of groot is. 
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uitwerkbijlage 
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