Van de redactie

In de Encyclopedie van Drenthe van 2003 staat een opvallende omissie:
1
Roelof Schuiling, de grondlegger van de Nederlandse schoolaardrijkskunde,
schittert door afwezigheid. Is de eens zo gevierde boerenzoon uit Annen in
vergetelheid geraakt? In de jaren vijftig en zestig stond Schuiling nog fris in
het collectieve geheugen. Op zijn honderdste geboortedag in 1954 reisde een
delegatie van Het Drents Genootschap af naar Deventer om hem te eren met
bloemen op zijn graf. Maar gelukkig is de Historische Vereniging Annen haar
vermaarde oud-dorpsgenoot niet vergeten. Het tweehonderd jarige jubileum
van de dorpsschool, waar hij als hoogbegaafde leerling al uitblonk, is een uitgelezen kans de ‘nestor van de aardrijkskunde’ weer in het middelpunt van de
belangstelling te plaatsen.

Deze speciale uitgave van Toen is geheel gewijd aan de intrigerende persoon
Roelof Schuiling.
Marianne Mulders, Piet Kaan en Henk
Veenhof belichten de familiegeschiedenis van het geslacht Schuiling, die
teruggaat tot in de 16de eeuw en schetst
vervolgens zijn levensloop voor hij zich
in Deventer vestigde.
Roelof Eleveld en Anjo van Wely vertellen over zijn Deventerperiode, waar
hij het grootste deel van zijn arbeidzame
leven doorbracht.
Tot slot verkent Hans Elerie de rijke
omvang van Schuilings nalatenschap in
de vorm van boeken, atlassen en schoolplaten. In deze bijdrage komen ook zijn
kwaliteiten als inspirerend docent en
wetenschapper uitgebreid aan de orde.

De bijzondere uitgave van Toen vormt
niet het enige eerbetoon aan Roelof
Schuiling. Het idee voor een gedenkteken, dat tijdens het zevenhonderd jarig
bestaan van Annen al in 2009 werd geopperd, is door het huidige bestuur van
de Historische Vereniging Annen weer
opgepakt. Vorig jaar werd een werkgroep samengesteld met als opdracht
de verschillende festiviteiten rond de
persoon Schuiling vorm te geven. Naast
het gedenkteken op de oude plek van
het dorpsschooltje, werd ook een wandelroute uitgezet, geïnspireerd op het
gedachtegoed van Schuiling. Tenslotte
wordt in Annen voor de geografische
onderwijswereld op 11 mei 2016 een
symposium georganiseerd, wederom
geënt op de denkbeelden van Roelof
Schuiling.

Roelof Schuiling
Marianne Mulders, Piet Kaan en Henk Veenhof

In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van het in Annen bekende
geslacht Schuiling, waar Roelof Schuiling ook deel van uitmaakte. Wij zijn
op zoek gegaan naar zijn voorouders en hebben uitgezocht waar de familie
Schuiling woonde toen zoon Roelof in 1854 werd geboren. Bekend is dat
Roelof Schuiling als jonge leerling op de dorpsschool al uitblonk door zijn
intelligentie. Maar hoe zag de school er toen uit en wat voor dorp was Annen
in die tijd? Wij hopen in dit verhaal deze vragen te kunnen beantwoorden.
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De voorouders van Roelof Schuiling

Roelof Schuiling

Uit een inventarisatie van de archieven
blijkt dat de Schuilings door de eeuwen
heen vele zonen en dochters voortbrachten, gezinnen met acht tot twaalf

kinderen kwamen vaak voor. We volgen
de Schuiling-genealogie van de familie
voor de geboorte van Roelof in 1854
dan ook niet over de hele breedte, maar
we beperken ons tot de vader + moeder & kind-lijn. Het resultaat van onze
speurtocht is weergegeven in het kader
hiernaast.
Het geslacht Schuiling (ook bekend
onder de namen Schoeling, Schuling en
Schulinck) behoort tot één van de oudste boerengeslachten van Annen.
De oudste voorvader, die we kunnen
traceren is Jan Schuiling senior, die
waarschijnlijk is geboren tussen 1540
en 1560. Het is niet bekend of deze
oudst bekende voorvader ook zelf in
Annen is geboren. Deze Jan senior was
getrouwd (de naam van zijn echtgenote
is ook onbekend) en hij had in elk geval
twee kinderen, maar we weten niet of
er meer kinderen waren. Bekend zijn
dochter Griete en zoon Jan junior, die
later ook bekend staat als Jan Schuling
van Seyen. Van deze Jan junior is via
de Etstoel bekend dat hij in 1648 zestig jaar zou zijn en dat betekent dat hij
in 1588 moet zijn geboren. Het is niet
duidelijk of hij in Seyen ter wereld gekomen is en daaraan zijn bijnaam dankt.
Dochter Griete blijkt - rond 1600 geboren in Annen.
Deze Jan Schuiling senior en ook zijn

zoon Jan junior, komen voor in processtukken van de Etstoel in verband met
een erfenisafhandeling.1
In belastinglijsten van 1612, de zogenoemde ‘Omslag Bezaaide Landen’2,
komen we deze Jan Schulinck senior
tegen, samen met zijn zoon Jonge Jan
Schulinck, ze werden aangeslagen voor
resp. 28,5 en 28 mudden bezaaid land.
Een mud is omgerekend 0,27 hectare.
Van de 23 namen op deze aanslagen
waren er maar een paar die hoger aangeslagen werden. Dat betekent dus dat
de familie Schuiling toen al tot de zeer
goed boerende families behoorde. Ook
op de latere haardstedenlijsten3 worden
de boeren Schuiling in Annen heel vaak
voor ‘volle’ boeren of ‘4-paards’-boeren
aangeslagen, de hoogste categorie belasting.
We slaan nu enkele generaties over en
pakken de draad weer op bij de overgrootvader van Roelof Schuiling - genaamd Warner Willems -, die getrouwd
was met Grietje Egberts Schuiling. Vanaf
deze tijd zijn ook de adressen van de
voorvaderen bekend.4 Dit paar woonde
met hun zonen Roelof Warn(d)ers en Jan
Warners op Molenakkers 36. Wat opvalt
is dat deze Warner Willems bij zijn huwelijk de achternaam van zijn vrouw
aannam. Zoiets gebeurde in die tijd wel
vaker en wel vooral als de dochter de
oudste van het gezin was, trouwde en
vervolgens met haar man de familieboerderij overnam. Zo dus ook in dit
geval en daarmee bleef de naam Schuiling voor deze lijn behouden. Grietje
en Warner kregen vijf kinderen, onder
wie tweemaal een Egbert Warners (de
eerste was voor diens tweede levensjaar
gestorven), de tweede Egbert Warners
werd geboren in 1765 en nog een zoon
Roelof Warners - geboren in 1768 - en
dat was de opa van onze Roelof.
Rond 1804 verhuisde Warner Willems
naar het pand Kruisstraat 26, een heel
grote woning en boerderij, waar tot dan
toe mevrouw E.M. Hofsteede (zij is de
weduwe van de schulte Böttichius) met

Genealogie van Schuiling
* geboren

~ omstreeks

-

Jan Schuiling senior (*~1540-1560)
vrouw onbekend.

-

Jonge Jan (*~1588)
vrouw onbekend;
hij heeft een zoon die al Roelof Schuiling heet:

-

Roelof (*~ 1605)
getrouwd met Egbertje NN,
zoon:

-

Jan (*~1635)
getrouwd met Roelofje Luichjens,
zoon:

-

Egbert Jans (*~1660)
getrouwd met Geesje Aalderts,
zoon:

-

Jan Egberts (*1687)
getrouwd met Jantje Aalders Tamelte,
zoon:

-

Egbert Jans (*1715)
getrouwd met Margje Jans Schuiling,
dochter:

-

Grietje Egberts (*1733)
getrouwd met Warner Willems (*1726) die de naam
Schuiling aanneemt,
zoon:

-

Roelof Warners (*1768)
getrouwd met Lammechien Roelofs Dekker (*1788),
zoon:

-

Jan Wanders (*1819)
eerste huwelijk in 1850 met
Henderkien Meijering (*1819 - † 1852)
dochter Lammechien (*1850)
zoon Albert (*1851)
tweede huwelijk in 1853 met schoonzuster Henderkien
Houwing, weduwe van Albert Meijering (*1821) en zij
kregen samen nog vier kinderen:

-

Roelof [‘onze’Roelof’] (*1854)
Jakoba (*1856)
Harm (*1859)
Lambertus (*1863)
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Het geboortehuis van Roelof

In historisch opzicht gezien is het van
belang en interessant om het geboortehuis van Roelof Schuiling op te sporen.
Waar woonde hij voordat hij ging studeren en ons dorp verliet en staat dit huis
er nu nog?
Uit het onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van Annen5 is duidelijk
geworden hoe vaak er binnen het dorp
verhuisd werd. De familienaam Schuiling komt veel voor in Annen en deze
families zijn dan ook op vele adressen
woonachtig in het dorp. Rond 1797 zijn
er - voor het gemak gebruiken we de

huidige adressering - families met de
naam Schuiling te vinden op minimaal
zes adressen: de Wolden no 7+9, Kruisstraat 18, Kruisstraat 10+12, Schoolstraat 24, de Hoek 2R, de Hoek 9+11
en Molenakkers 36.
Zoals eerder vermeld, verhuisden de
ouders van Roelof Schuiling in 1813
vanaf de Molenakkers 36 naar een huis
op De Wolden 17. Voor zover wij hebben kunnen nagaan is Roelof Schuiling hier geboren en heeft daar tot zijn
vertrek gewoond. Kunnen we dit huis
nu nog terugvinden? Helaas moeten we
deze vraag ontkennend beantwoorden,
want - nadat Roelof in 1868 al vertrokken was - bouwden zijn ouders in 1871
naast hun toenmalige woning een nieuwe boerderij op het huidige adres: De
Wolden 19+21. Vader en moeder Schuiling verhuisden hier samen met Roelofs
broer Harm naar toe. De woning op De
Wolden - het geboortehuis van Roelof
Schuiling - is in 1903 gesloopt en in het
jaar 1932 is op dit adres een ander gebouw opgericht.
De familielijn in Annen

Zoals vermeld, verhuisden Jan Warners
en Henderkien naar een nieuw pand aan
De Wolden 19+21, dat naast de oude
woning was gebouwd. Het familiebedrijf werd vanuit deze boerderij verder
voortgezet. Harm Schuiling - broer van
onze Roelof - nam het bedrijf over. Hij

(Archief HVA, collectie H. Schuiling)
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haar knechten woonde. Warner Willems
was nu de nieuwe eigenaar van beide
panden.
Zijn zoon Roelof Warners Schuiling,
de grootvader dus van ‘onze’ Roelof,
trouwde vervolgens in 1813 met Lammechien Roelofs Dekker. In 1814 gingen ze wonen op De Wolden 17. Dit
pand stond toen bekend onder nummer
A317 en later als C203. Ze kregen vijf
kinderen; hun oudste zoon Jan Warners
werd geboren in 1819 en hij werd de
opvolger.
Deze Jan Warners (ook wel Wanders)
Schuiling huwde in 1850 met Henderkien Meijering, geboren in 1819 en ze
kregen twee kinderen, Lammechien,
geboren 1850 en Albert, geboren 1851.
Helaas overleed Henderkien in 1852 en
Jan Warner trouwde in 1853 opnieuw,
nu met zijn schoonzuster Hinderkien
Houwing, geboren in 1821 en zij was
de weduwe van Albert Meijering. De
kinderen uit dit tweede huwelijk zijn:
Roelof, Jacoba, Harm, en Lambertus.
En deze Roelof Schuiling, geboren op
27 mei 1854 te Annen is de hoofdpersoon uit dit artikel. Deze geboren Annenaar ontwikkelde zich in de volgende
decennia als de grote vernieuwer van
het aardrijkskundeonderwijs in Nederland! Ook de jongste zoon Lambertus
koos voor het onderwijs en werd later
hoofd van de dorpsschool in Olst.

(Archief vo

orm. gem.

Anloo)
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Boven: Registratie van het gezin
Schuiling in het Bevolkingsboek 1,
periode tussen circa 1860-1879
Rechts: Deelkaart van het
kadaster situatie 1880.
Het kaartdeel met De Wolden
valt onder sectie H dat aansluit
aan het deel Sectie I dat de Brink
bevat (nr. 17 is op H 537,
nr. 19+21 op H 774)
Onder: De Wolden 19/21. Dit is
het huis dat in 1871 door Roelofs
vader gebouwd werd naast hun
eerdere boerderij op no 17.

Op de wagen Harm Schuiling, de
broer van Roelof. Volgens het bijschrift op de achterzijde is de jonge
man met de fiets een leerling van

(Archief HVA, collectie H. Schuiling)

oom R(oelof).
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bestaat ook nu nog steeds, maar is nu
gevestigd in een nieuwe boerderij buiten het dorp aan de Bulten 3 en wordt
geleid door de zoon van Harm, opnieuw
genaamd Jan Roelof. De oude boerderij
aan de Wolden is nu in gebruik door de
familie Wim Boelens.
Roelofs leven in Annen

trouwde met Margaretha Schuiling. Zij
kregen een zoon Jan Roelof en deze
trouwde met Jacoba Kluiving en deze
nam op zijn beurt het bedrijf over. Dat
was in de tijd dat Roelof Schuiling
waarschijnlijk nog regelmatig contact
had met zijn familie in Annen. Dat blijkt
onder meer uit de foto, waarop Harm
(broer van Roelof) te zien is samen met
een jonge man op een fiets. Achterop de
foto staat beschreven dat de jonge man
op de foto waarschijnlijk een leerling
van oom R is. De volgende zoon, die het
bedrijf overnam was Harm en hij was
de hoofdbewoner van het pand vanaf
1959. Hij was getrouwd met Magdalena
Homan en is in 2014 overleden. Het
boerenbedrijf van de Schuilingfamilie

Veel is te vinden op internet, maar
deze info blijkt over het algemeen zijn
oorsprong te vinden in een uitvoerige
levensverhaal gepubliceerd als onderdeel van het Gedenkboek dat ter ere
van Schuilings zeventigste verjaardag
(1924) werd uitgegeven.
Professor W. E. Boerman6 schrijft daarin vijftien pagina’s gedetailleerd over
diens levenswandel. Boerman schrijft
dat Roelof uiteraard voorbestemd was
om in het ouderlijk bedrijf te worden
opgenomen, zoals dat ook met zijn
broer Harm gebeurde, maar dat het anders liep.
Roelof ging gewoon, net als alle andere
kinderen Schuiling op zijn zesde jaar
naar de dorpsschool in Annen. Het was
een schooltje met slechts één onderwijzer. Zomers was het aantal leerlingen
veel lager dan ‘s winters, wanneer de
kinderen niet hoefden mee te helpen
op het land. Deze ene meester had dan
op verschillende klasniveaus tot wel
120 leerlingen tegelijkertijd onder zijn
hoede!

(Drents Ar

chief)

Uiteraard kon hij niet voor ieder kind
onderwijs-op-maat realiseren. De kinderen kregen per ‘klas’ (in de betekenis
van klasse of niveau, want ze zaten
allemaal in hetzelfde ‘klas’-lokaaltje)
een taak die ze in stilte moesten maken,
terwijl de meester zich dan even met
een andere groep kon bezighouden. De
beste leerlingen die het meest zelfstandig iets wisten aan te pakken, staken
dan ook spoedig boven de anderen uit.
Ze mochten zelfs regelmatig de meester assisteren, onder andere ook helpen
nakijken van de werkjes van andere
kinderen. Roelof was zo’n excellente
leerling. Hij was dus al heel jong actief
als ‘hulpmeester’ of ‘kwekeling’.
In het bevolkingsboek 1 (periode 18601880) worden E. Boerma, J. de Boer,
R. Lubbers en L. Dondorff als onderwijzers genoemd. Roelof zal dus van hen
les gehad hebben en als hun assistent

gefungeerd hebben. Om iets van de
sfeer te laten zien van het schoolleven
uit die tijd - om precies te zijn najaar
1865 - tonen we hier het schoolschriftje
van Egbert Schuiling, Roelofs vrijwel
even oude achterneef. Dit door de muizen aangevreten schoolschriftje, is al
eerder besproken in twee uitgaven van
Toen uit september en december 2014.8
Egbert is in 1865 ongeveer twaalf jaar
en dat verklaart ook zijn mooie - al
bijna volwassen - schrijfwijze en ook
de wijsheden, stukjes geschiedenis
en gezegden op de andere bladzijden.
Egbert heeft een prachtig handschrift
dat hij kennelijk hier op school had geleerd! Dan zal Roelof wellicht ook op
deze manier hebben moeten schrijven
en werken. Ze schelen immers maar
zestien maanden en zaten vrijwel tegelijkertijd op school.

Schrijfoefeningen7in het

schoolschriftje van Egbert
Schuiling. Egbert was een
achterneef van Roelof
Schuiling en zij scheelden in
leeftijd maar zestien maanden. Roelof en Egbert hebben in dezelfde tijd op het
schooltje in Annen gezeten.
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Kadasterkaart
kern van het
dorp (hameau=gehucht)
Annen. De losse kaarten
van Sectie I, G en H, die
samen als ‘de kadasterkaart van 1832’ bekend
zijn geworden, werden al
veel eerder getekend en
geven daarom de situatie
van de panden en percelen
weer in het tijdsbestek
tussen 1810-1820.
Het schooltje is te vinden
in het verlengde van de
Hoofdletter A van Annen.

1816: het eerste schoolgebouw
in Annen

In Annen is in 1816 het eerste schoolgebouw tot stand gekomen en dit wordt
in 2016 - 200 jaar later - gevierd met
de organisatie van een reünie voor alle
mensen die hier ooit op de lagere school
of de basisschool hebben gezeten. Maar
wat is er bekend van de geschiedenis
van het lager onderwijs in Annen?
In Annen was in de zeventiende eeuw
al sprake van een bijschool. De hoofdschool stond in Anloo, het kerkdorp
van kerspel Anloo. Normaal gesproken
was de pastoor en later de predikant vastgesteld in de Synode (kerkelijke
vergadering) - verantwoordelijk voor
het onderwijs. Het onderwijs werd dan
gegeven in de hoofdschool van het kerspel. Als de afstand naar het kerkdorp te
groot was voor een gehucht binnen het
kerspel en er voldoende kinderen waren,
dan kon er in dat gehucht een bijschool
komen. Dat was kennelijk in 1639 de
situatie in Annen. Maar Annen had een
bijschoolmeester aangesteld, die zich
niets aantrok van de kerk. Hij was niet

eens lidmaat van de kerk:
‘dat hij sijnde ooc geen lijdtmate een
schandelijck ende argerlijck liedt
soude gemaeckt (hebben) soo van
den prediger tot Anlo selven, als van
de ledematen en ingesetenen des carspels’9
Dit viel natuurlijk niet in goede aarde
en de predikant van Anloo diende een
klacht in bij de Synode, waarna tijdens
de vergadering van 1 februari 1640 verklaard werd:
‘dat hij inhabijl ende onduchtich sij
om eenigen scholdienst te verteeden
versoeckende van den WelEd.Gestr.
heer Drost Echten dat denselven
sich naerder gelieve t’informereeren,
op sijne begangene lasteringe ende
gegevene ergernissen ende met hem
te procedeeren naer exigentie van
saecken.’10
Hoe het verder verlopen is, weten we
niet, alleen is wel bekend dat er in 1645
een bijschoolmeester in Annen was die
Hendricus Coort heette.
In 1806 was er een nieuwe schoolwet
tot stand gekomen, waarbij naast verbe-

9
Boven: Uit het Keizerlijk
Decreet van 1811-1813,
de verplichte registratie
van alle (achter-)namen
van bewoners in het dorp
Annen met op pand no 85
de School
Links: Fragment van het
document met de titel: ‘Bestek en Conditien, waarna
de School te Annen aan
de minst inschrijvende of

tering van het onderwijs ook aandacht
aan hygiëne (frisse lucht en licht) moest
worden besteed. Schooltjes waren vaak
ondergebracht ergens in een schuur of
in een achterkamertje in een boerderij.11
Er kwamen nieuwe richtlijnen voor
schoolmeubilair, maar ook voor een
apart in te richten schoolgebouwtje.
In het Keizerlijk Decreet van 18111813, een register van namen en
voornamen voor de ingezetenen in de
gemeente Anloo, ook wel bekend als het
‘achternamenregister van Napoleon’,
bleek dat er al wel een apart schoolgebouwtje in Annen bestond onder een
eigen huisnummer 85, de School.
Toch viel er kennelijk wel wat af te dingen op dat schoolgebouwtje want Henk
Veenhof heeft bij zijn onderzoek in het
archief van de voormalige Gemeente Anloo in Gieten een bestek uit 1816 gevonden met voorwaarden voor de realisatie
van een spiksplinternieuw schoolgebouwtje12 vlakbij (het huidige) Schildersbedrijf Reitsema, Kruisstraat 15.

Het schooltje was eigendom van de
Marktgenoten van Annen, en had
een grootte van slechts 34 m2. Op dit
schooltje heeft dus Roelof Schuiling les
gekregen en werd hij gegrepen om ook
zelf les te willen geven. De kunstschilder en tekenaar Ben Snijders maakte
aan de hand van dit bestek een impressie hoe of het resultaat geweest kan zijn.

laagst biedende zal worden
uitbesteed’

Het schooltje waar Roelof
Schuiling werd gegrepen
om ook zelf les te geven.

De opleiding in Meppel en de
eerste ervaringen als onderwijzer
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De schoolopziener Harm Boom, die
tevens schrijver en redacteur van de
Drentsche Courant in Assen was en
samen met de heren Van der Scheer
en Lesturgeon publiceerden onder het
pseudoniem Drie Podragisten, zag de
jonge Roelof bezig op school en nam de
moeite om eens met zijn ouders te gaan
praten. Roelofs vader wilde den stevigen knaap liever op de bloeiende boerderij houde, zoals professor Boerman
schrijft13, maar Boom wist toch te bereiken dat Roelof voor het onderwijs zou
worden opgeleid. Op 27 mei in 1868
mocht Roelof Schuiling - precies op
zijn veertiende verjaardag - toelatingsexamen doen bij dr. H.J. Nassau, een
bekend en bekwaam rector en schoolopziener. Dr. H.J. Nassau was rector van
de Latijnsche School in Assen, voordat
het Gymnasium werd opgericht.
Hij had grote mensenkennis en had veel
interesse in de jarige examinandus. Roelof slaagde en kreeg de beurs voor de
Meppeler Normaalschool, de toenmalige kweekschool/pabo. Ook in de latere
jaren bleef dr. Nassau Roelof volgen en
met raad en daad bijstaan.14
Roelof verliet ons dorp op 22 september
1868 om in Meppel te gaan studeren.
De opleiding duurde 4 jaar en verliep
voorspoedig. Hij was toen als ‘beurskweekeling’ verplicht om zijn laatste
jaar - winter 1871-1872 - als hoofd de
onderwijslessen op zich te nemen op het
alleen in de winter draaiende eenmansschooltje van Doldersum, gemeente
Vledder. Zijn oudste leerling daar was
al 21 jaar! Roelof had het daar goed
naar zijn zin. Professor Boerman15
schrijft: ‘Als het lichte maan was, kwam
de dominee uit Vledder er preeken
en dan moest Schuiling voorzingen.
Dat was heusch geen straf voor hem,
integendeel. Hij richtte in Doldersum
een zangschool op. Uit dankbaarheid
schonk men de jongen leider bij het
heengaan een gouden ring.’

Toen Roelof zeventien jaar was, deed
hij mee met een historische prijsvraag,
uitgeschreven voor alle onderwijzers in
Drenthe. Hij behaalde de eerste prijs en
ontving deze uit handen van wederom
dezelfde dr. Nassau.
In 1872 behaalde hij zijn onderwijsakte.
Hij werd eerst onderwijzer aan zijn
opleidingsschool in Meppel, daarna, in
1874, werd hij benoemd als onderwijzer in de stad Groningen. Hij deed daar
toelatingsexamen voor de vervolgcursus
aan de Rijkskweekschool in stad. Schuiling slaagde als nummer twee en kreeg
ook hiervoor een rijksbeurs. Hij haalde
in totaal zes lager-onderwijsakten (in
Assen l.o. wiskunde en tekenen, in Groningen Frans, Engels, Duits en Gymnastiek) en zijn hoofdakte.
Eigenlijk was hij in het voorjaar 1877
nog te jong om zijn hoofdakte te halen,
men moest tenminste 23 jaar oud zijn.
Hij moest dus wachten tot het najaar.
In de winter van 1877-78 kwam hij aan
het werk bij een school in Oldeboorn
en later in 1878 volgde een school in
Wildervank.
Hier leerde hij zijn vrouw Johanna
Rodenburg kennen. Roelof trouwde
op 17 augustus 1878 in Groningen met
Johanna Rodenburg. Zij was geboren
op 14 november 1858 te Groningen.
Johanna Rodenburg was de dochter van
Derk Theodorus Rodenburg - behanger
van beroep - en Trientje de Jager. Ze
kregen samen vier kinderen. De oudste
werd geboren in Wildervank; de andere
kinderen kwamen alle drie in Deventer vanaf 1879 zijn nieuwe woonplaats - ter
wereld.
Het dorp Annen in de tijd van
Roelof Schuiling

Twee jaar voor de geboorte van Roelof
Schuiling verscheen de Topografische
Militaire kaart in 1852. In 1900 verscheen een nieuwe kaart, die bekend
staat als de Bonne kaart. Deze kaart
is heel geschikt om als basis te dienen
voor de beeldvorming van het toenma-

Boven: Het dorp11
Annen
rond 1850 op de Topografische Militaire Kaart
van 1852. Het schooltje
is te zien als een klein
rood stipje vlak onder de
‘druppel’ links van het
woord Annen. Wie goed
kijkt, ziet de hoofdletter
S van het woord School
duidelijk dwars door de
rode weg langs de brink
staan. De Boerderij
De Wolden 17 is pal
boven de punt van de
hoofdletter A van Annen
afgebeeld.

Onder: Annen circa 1900
met hierop aangegeven
de korenmolen KM aan
de Zuidlaarderweg, die

lig landschap. De tak Zuidlaren-AnnenGieten van de Oude Groninger Weg is
duidelijk zichtbaar.
Er zijn hoogtelijnen ingetekend die de
grote hoogteverschillen tussen het zand
en het veen laten zien. De oude kern
van het dorp Annen is hierop zichtbaar en bevindt zich aan en rond de
(huidige) Schoolstraat en de Hoek. Op
de kaart van 1900 is duidelijk te zien,
dat er langs De Wolden ook een aantal
woningen is gebouwd. Vooral aan de
noordzijde van de brink vinden we in
het dorp grotere bomen. Aan de zuid- en
noordzijde van het dorp liggen essen.
Aan de westzijde en in mindere mate
aan de zuidzijde van de Zuidesch treffen
we (hakhout)bosjes aan, die zo karakte-

ristiek zijn voor de afscheiding van de
essen met de daarbuiten gelegen heidevelden, waar de schapen konden grazen.
Aan de oostzijde van het dorp, in het
(oer)stroomdal van de Hunze, vinden
we op de lager gelegen moerige ofwel
venige gronden de graslanden. We zien
de parallelle stroken en strookjes ontgonnen land in het veengebied.
Deze schets is eigenlijk het klassieke
beeld van een esdorp, waarvan het
karakter als één van de eerste is geanalyseerd en beschreven door Roelof
Schuiling. Hij gebruikte voor zijn studie
en beschrijving van een dergelijk systeem zijn geboortedorp Annen. Daaraan
hebben we onze bekende wandplaat
te danken. We hoeven maar naar deze

ook op de wandplaat is
afgebeeld. We zien nu ook
de nieuwe locatie van de
school; de brink heeft een
groene bomenrij met het
fabriekspaadje naar het
boterfabriekje en ook zien
we nog het (toen) nieuwe
Gemeentehuis onder het
vlaggetje.
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Voorstudie van de schoolwandplaat van de Noordesch
van Annen met de uiteindelijke wandplaat (inzet).
De tekenaar van de platen is A. Gouwe.

wandplaat te kijken om dat beeld te krijgen zoals Roelof Schuilings zijn dorp
zag en liet vastleggen op de schoolplaat
van 1912, getekend door Adriaan Gouwe. De schilderlocatie ligt ten westen
van het hunebed aan de Zuidlaarderweg
juist aan de rand van de Noordesch en de
blik is zuidoostelijk gericht naar het lager gelegen Hunzedal. Op de voorgrond
zien we drie personen, die bezig zijn om
het graan te maaien. Verderop ligt de
kern van Annen met daarop de toen nog
bestaande molen. Helemaal op de achtergrond ligt Bareveld waar aan de horizon
de rokende schoorstenen van strokartonen aardappelmeelfabrieken te zien zijn.
De industrialisatie was al begonnen en
zichtbaar aan de schoorstenen.

Meer in detail bekeken vinden we juist
ten noorden van de oude dorpskern
nogal wat ‘bultjes’ op de kaart. Dit zijn
zandkopjes, waaronder een paar markante bij de Markeweg. Menig (oudere)
Annenaar weet zelfs nu nog dat er veel
zand lag op de plek waar later de huishoudschool kwam te staan en heeft daar
waarschijnlijk ook heerlijk gespeeld tot
alle bulten waren afgegraven en er alleen nog ‘zandkoelen’ over waren. In
zijn totaliteit was het landschap in de
tijd van Schuiling meer open van karakter dan tegenwoordig. En uiteraard is de
oorspronkelijke Noordesch nu volledig
met huizen bebouwd en is het beeld van
de wandplaat onherroepelijk verleden
tijd.

Leefomstandigheden 1850-1930
De Volkstelling van 184916 is zeer compleet bewaard gebleven en levert een
aardig inkijkje op over de bewoners van
het dorp. De buurtschap Annen telde 85
bewoonde panden met een totaal aantal
van ca. 480 inwoners. In de volgende
80 jaren groeide de buurtschap Annen
verder en in de volkstelling van 1930
werden 285 bewoonde panden geregistreerd. Deze aangroei kwam vooral door
de bouw van woningen buiten de kom,
langs de Annerstreek, Zuidlaarderweg,
Bartelaar en de Hullen.
In de tijd van 1850-1930 vormde de
landbouw en de daarmee verwant zijnde
bedrijven verreweg de belangrijkste
werkgelegenheid in het dorp. Wat de
boeren zelf verdienden weten we niet,
maar de boerenknechten en arbeiders
ontvingen een dagloon van 40-50 cent
en in de wintertijd 30 cent.
Daarbij waren ze wel meestal in de kost.
Op De Wolden en de Wilgendijk waren
verschillende schaapsherders woonachtig.17 Het was geen ruim bestaan.
Een schaapsherder verdiende ongeveer
fl. 50,-- per jaar plus de kost, maar
moest zelf zijn inwoning regelen. Wat
later in de tijd kreeg hij een aanvulling
met aardappelen en rogge, berekend per

schaap en stro voor de stal. Voor ieder
ooilam dat bij de boer werd thuisgebracht, ontving hij drie eieren en voor
ieder mannelijk lam twee eieren. De
prijs van een ei bedroeg 4-5 cent.18
Een ander middel van bestaan uit die
tijd was de keiendelverij. Deze was begonnen om te voorzien in aanvullende
bronnen van inkomsten. Rond 1845
was er grote armoede in de gemeente
Anloo ontstaan, vanwege het mislukken van de aardappeloogsten, evenals
de slechte veenboekweitopbrengsten,
gepaard gaande met enorm gestegen
prijzen. Men voorzag dat de Diaconie
niet in staat zou zijn alle nood te lenigen
en dat bedelarij en diefstal flink zou
toenemen met alle gevolgen van dien.
De marktgenoten van Eext en van Annen mochten daarom bij wijze van extra
werkverschaffing het keien verzamelen en fijn kloppen als extra bron van
inkomsten begeleiden. Annen werd in
die tijd tot aan eind van de jaren 80 een
waar centrum van de keiendelverij. Dat
was niet alleen lucratieve handel voor
de dijkverstevigingen in de rest van het
land, maar ook voor de nieuwe methode
van wegverharding, de zogenoemde
macadambestrating.
Uit bovenstaande beschrijving blijkt dat
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De ‘zandkoelen’
aan de Markeweg
was een geliefd
speeltrein voor
kinderen.

14Annen anno nu.
De Brink en de Zuidesch
zijn nog steeds in originele
toestand aanwezig.
De Noordesch is volledig
volgebouwd.
De Oude Groningerweg
ligt als een groenstrook
tussen de sportvelden en
loopt verder noordwaarts
parallel aan de
Middenweg.

waarschijnlijk vrijwel alle inwoners van
Annen in de tijd tot in het begin van de
19de eeuw hun werk hadden in het dorp
zelf. Annen was toen dus nog een echt
werkdorp.
Tot slot

Roelof Schuiling is in Annen geboren
en heeft slechts de eerste vijftien jaar
van zijn 82-jarige leven in zijn geboorteplaats doorgebracht. Na zijn vertrek
uit Annen, begon hij aan zijn glanzende
carrière als leraar en wetenschapper en
schrijver van vele boeken. Maar het kan
bijna niet anders zijn, dat hij na zijn
vertrek nog een sterke verbondenheid
met zijn geboortedorp moet hebben
behouden. Het is immers niet voor niks
dat zijn eerste aardrijkskundige schoolwandplaat juist van zijn geboortegrond
is verschenen. Daarom ligt het ook
voor de hand dat hij in zijn werkzame
leven nog regelmatig hier op bezoek

moet zijn geweest, bijvoorbeeld om de
plaats uit te zoeken waar de wandplaat
moest worden geschilderd. Waarschijnlijk bezocht hij zo nu en dan zijn broer
Harm, die de boerderij van zijn ouders
had overgenomen. In dit verband wijzen
we nog even op de foto met zijn broer
Harm en daarbij een jonge man die als
een leerling van oom Roelof wordt aangeduid. Dus de conclusie is dat Schuiling - ondanks zijn vertrek op jeugdige
leeftijd - nog wel degelijk met Annen
verbonden is geweest, ook al woonde
hij veel langer in Deventer.
Dit jaar is het moment aangebroken om
hem door middel van het oprichten van
een gedenkteken te eren voor zijn grote
verdiensten als aardrijkskundige en hem
daarmee symbolisch terug te voeren
naar zijn geboortedorp en zo een waardig en passend eerbetoon te geven aan
deze vermaarde Anneroel.
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Het leven van Roelof Schuiling in Deventer
Roelof Eleveld en Anjo van Wely
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De in Annen geboren Roelof Schuiling is in Nederland bekend geworden als
de man van de schoolwandplaten en zijn vele aardrijkskundeleerboeken,
die hij heeft geschreven. Maar wat weten we eigenlijk verder van het leven
van deze grote persoonlijkheid, waar woonde hij, was hij bijvoorbeeld een
bekende Deventenaar? In dit verhaal wordt op deze vragen ingegaan en is
een beeld geschetst van Roelof Schuiling in de periode dat hij in Deventer
woonde. Roelof Schuiling is op 27 mei 1854 in Annen geboren en op 25-jarige leeftijd werd hij in 1879 benoemd tot leraar aan de Rijkskweekschool te
Deventer. Op 21 juni 1936 overlijdt hij op 82-jarige leeftijd en hij wordt enkele
dagen later in Deventer begraven. Dus al met al woonde Roelof Schuiling
57 jaar in deze stad aan de IJssel. Naast het levensverhaal van Roelof
Schuiling zelf, is ook aandacht besteed aan zijn vrouw Johanna Rodenburg
en hun sociale leefomstandigheden.

Boven: Vermoedelijk twee kleinderen gefotografeerd
voor het huis van Roelof Schuiling aan het Pothoofd
omstreeks 1930.
Op de achtergrond een transportwagen voor een
pakhuis.
Links: De woning anno 2015.
Het uiterlijk is nauwelijks veranderd en ook de stenen
palen staan er nog.

17 omKaart van Deventer
streeks 1910.
Het Pothoofd fungeerde
toen als havenkade.
Naast woningen stonden
er diverse pakhuizen.

Het gezin Schuiling in Deventer

In het Stadsarchief2 van de gemeente
staat vermeld dat Roelof Schuiling samen
met zijn vrouw Johanna Rodenburg en
hun éénjarige zoon Jan Warner sinds 7
november 1879 als inwoners van Deventer staan ingeschreven. Bij deze eerste
inschrijving staat geen adres vermeld,
dus is niet met zekerheid vast te stellen
op welk adres het jonge gezin Schuiling
hun leven in Deventer begon. Bekend is
dat het gezin Schuiling nog enkele keren
verhuisd is, voordat ze terecht kwamen
op het adres Pothoofd 23. De kade van
het Pothoofd fungeerde in de periode dat
Schuiling er woonde als een druk gebruikte laad- en losplaats voor schepen.
Deze situatie duurde voort tot 1927. In
dat jaar werd de Nieuwe Haven geopend
en verplaatsten de havenactiviteiten langs
de kaden van het Pothoofd zich naar deze
nieuwe haven.
Volgens het Stadsarchief woonde Roelof
Schuiling in het jaar 1901 al in het huis
aan het Pothoofd in Deventer. Dit is ook
het adres, waar hij in 1936 is overleden.
Schuiling had het dus goed naar zijn zin

op deze plaats, want hij heeft daar meer
dan 35 jaar gewoond.
De woning van de familie Schuiling aan
het Pothoofd 123 (later is de nummering
gewijzigd van 23 naar 123) werd in 1882
nieuw gebouwd voor J. Lucas op een
al eerder bebouwde locatie. Mogelijk
zijn resten van de oude bebouwing nog
aanwezig. Toentertijd was het zeker een
voorname woning en het vrijwel onveranderde buitenaanzicht vormt thans nog
één van de historische ankerpunten van
de bebouwing aan het Pothoofd3. Wel is
de onderhoudssituatie van de woning op
dit moment erg slecht.
Het Pothoofd is een straat die - ook nu
nog - een vrij en mooi uitzicht biedt over
de IJssel. Zo beschrijft W. E. Boerman,
die vaak bij Roelof Schuiling op bezoek
kwam over het uitzicht vanuit deze woning: ‘Velen kennen het studeervertrek
aan het Pothoofd te Deventer met het
mooie vergezicht over den IJsel en de
groene uiterwaarden aan de overzijde ..’ 4
Zoals hierboven vermeld, is het huis op
adres Pothoofd 123 in uiterlijk opzicht

18Uitsnede van het
Deventer stadsarchief
met daarin de namen
van de familie Schuiling.
De doorhalingen hebben
betrekking op het
vertrek van de kinderen
uit Deventer

nog gelijk aan de tijd dat Roelof Schuiling daar daadwerkelijk woonde. Er zijn
namelijk foto’s van deze woning bekend
uit die tijd. Op deze foto’s is te zien dat
de woning heel dicht op de weg staat. De
weg wordt van de woning gescheiden
door middel van een ketting, die vastgemaakt was aan enkele stevige betonnen
palen. In een recente correspondentie
met een kleinzoon van Roelof Schuiling
meldt deze dat hij (hoewel hij nog slechts
drie jaar oud was toen zijn opa overleed)
als klein kind had gespeeld met deze ketting die voor de woning langs hing.
Het huis staat nu al ruim 130 jaar op deze
plaats, maar het had niet veel gescheeld
of het was gesloopt. Het college van B
& W van de gemeente Deventer had in
september 2015 een plan gemaakt om de
parkeerruimte in het achter de woning
gelegen Sluiskwartier uit te breiden. Om
de toegang tot de parkeerplaats te verbeteren was het de bedoeling om een aantal
gebouwen aan het Pothoofd te slopen,
waaronder de oude woning van Schuiling. De Stichting Oud Deventer heeft
echter met succes bezwaren aangetekend
tegen deze plannen om deze (deels) monumentale panden aan het Pothoofd te
slopen. Op voorstel van de PvdA fractie
heeft de gemeenteraad de oorspronkelijke
plannen nu opnieuw in beraad. Het gemeenteraadslid Rob de Geest sprak hierbij de volgende woorden: “We moeten
geen gatenkaas maken aan het IJsselfront
voor een paar extra parkeerplaatsen.”5

Op dit moment heeft de gemeente de
werkzaamheden gestaakt, maar het is nog
niet bekend hoe de definitieve plannen eruit zullen gaan zien. Dus de toekomst van
het pand Pothoofd 123 is nog onzeker,
maar dankzij de acties van de Stichting
Oud Deventer is het voorlopig gespaard.
Overigens, bij de ingediende bezwaren
tegen het slopen van de panden aan het
Pothoofd wordt niet gemeld dat het hier
gaat om de voormalige woning van Roelof Schuiling!
Gedurende de laatste jaren had de familie
Schuiling, naast hun reguliere woning
in Deventer, ook nog een zomerhuis.
Dit wordt beschreven door de al eerder
geciteerde W.E. Boerman: ‘de Heer en
Mevrouw Schuiling vertelden, dat zij
thans een klein landhuisje hadden in
de bosschen onder Gorsel. En met een
glimlach van vreugde vertelde dan Mevrouw Schuiling van al die beweeglijke
eekhoorntjes in den omtrek en hoe zij uit
sympathie voor deze diertjes het huisje
‘de Eekhoorn’ gedoopt had.’6
Het gezin Roelof Schuiling - Johanna
Rodenburg

In 1878, een jaar voor zijn vertrek naar
Deventer trouwde Roelof Schuiling met
de ongeveer vijf jaar jongere en toen
negentienjarige Johanna Rodenburg. Zij
was geboren in Groningen, waar haar
vader behanger was. Het huwelijk met
Roelof Schuiling leverde vier kinderen
op, één dochter en drie zonen. Hun oud-
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ste zoon Jan Warner is op 13 juni 1879
nog in Wildervank geboren. De volgende
drie kinderen, Dirk Theodorus, dochter
Titia Hendrika en Hendrik Jan, kwamen
in Deventer ter wereld. Op 13 februari
1892 is de jongste zoon, Hendrik Jan, van
het echtpaar Schuiling-Rodenburg geboren. Bij de geboorte van Hendrik Jan was
zoon Jan Warner al veertien jaar oud. Het
gezin bestond dus uit zes personen.
Alle kinderen presteerden goed op de
middelbare scholen, want met uitzondering van dochter Titia Hendrika, gingen alle drie zonen verder studeren op
de Universiteit en bereikten allen een
academische titel. De echtgenoot van
dochter Titia Hendrika was als arts ook

academisch opgeleid.
Zoon Dirk Theodorus had de genen van
zijn vader Roelof Schuiling en ging geologie studeren. Via verschillende functies
in de mijnbouw, bereikte hij de functie
van directeur van Billiton in Arnhem.
Zijn zoon Roelof Dirk Schuiling zette
deze lijn voort en is nu 82 jaar oud en
(emeritus) hoogleraar geologie aan de
Universiteit van Utrecht.
Ook de jongste zoon, Hendrik Jan, trad in
de voetsporen van zijn vader en bereikte
de functie van directeur van Geologische
Dienst in Belgisch Congo.
Wanneer we in ogenschouw nemen, dat
vader Roelof Schuiling ontzettend actief
was met zijn werk, het verzorgen van diGrote familiefoto met
(klein)kinderen en waarschijnlijk nog andere
familieleden en vrienden.
Het echtpaar Roelof en
Johanna Schuiling in het
midden.

Foto (foto 5) boven onvoldoende resolutie

verse (zomer)cursussen, het schrijven van
leerboeken, het vervullen van diverse bestuursfuncties in vakorganisaties en nog
diverse andere activiteiten, dan kan het
bijna niet anders zijn dat mevrouw Schuiling veel werk heeft moeten besteden aan
de verzorging en de opvoeding van hun
kinderen.
20

Maatschappelijk en politiek actief

Voor zijn maatschappelijke en politieke
activiteiten zijn de gedigitaliseerde uitgaven van het Deventer Dagblad uit de
periode tussen 1870-1945 nagespeurd
op artikelen waarin de naam Schuiling
wordt genoemd. Dat levert in totaal 413
‘hits’ en al deze edities zijn nagetrokken
op de inhoud van het betreffende artikel.7
Hierbij kwam als opvallend feit naar
voren, dat behalve Roelof Schuiling ook
de naam van Lambertus Schuiling heel
vaak in de kranten uit deze periode wordt
aangetroffen. Het gaat hierbij om een
broer van Roelof Schuiling, die in vrijwel dezelfde tijd als hoofd van de lagere
school in het nabijgelegen Olst werkte.
Nieuwsfeiten uit Olst dat binnen het
verspreidingsgebied van de het Deventer
Dagblad lag, werden ook in deze krant
opgenomen. Ook deze Schuiling heeft
een belangrijke rol gespeeld en wel in het
bijzonder binnen de plaats Olst. Hierover
elders in dit artikel meer.
Een actueel thema uit die tijd, waar
Schuiling een mening over had, was de
Boerenoorlog in Zuid-Afrika. De Tweede
Boerenoorlog vond plaats in de jaren
1899-1902. De Engelsen streden hierbij
tegen de afstammelingen van de oorspronkelijk voornamelijk uit Nederland
afkomstige kolonisten, ofwel de Boeren.
Het overgrote deel van het Nederlandse
volk stond, uiteraard vanwege de volkenkundige verwantschap, aan de kant van
de Boeren. Ook Schuiling stond achter
hun strijd. Deze opvatting van Schuiling
is prachtig beschreven door een oudleerling van hem, genaamd J.B. Ubink8:
‘O, dat lokaal, waar we les kregen in
aardrijkskunde! Dat lokaal was voor ons

de spiegel der wereld. Daar hebben we
meegeleefd met de Boeren in hun worsteling tegen het groote Imperium en zijn
we tot den dood toe verbitterd geweest op
den natuurlijken vijand van oudsher, den
Brit van overzee. Daar hebben wij gezeten met vochtige ogen, toen hij ons met
bewogen stem en trillende lippen meedeelde, dat ze het verloren hadden, onze
stamverwanten in Zuid-Afrika.’
Dit citaat laat ook duidelijk zien wat voor
inspirerende leraar Roelof Schuiling voor
zijn leerlingen moet zijn geweest!
Op politiek terrein was Roelof Schuiling
niet erg actief, tenminste in de kranten is
hierover niets te vinden. Toch was er in
ieder geval wel één zaak, waar hij een uitgesproken mening over had. Zo was hij
midden jaren twintig actief als spreker bij
verscheidene bijeenkomsten die te maken
hadden met het wetsontwerp Tractaat
Nederland - België. De Nederlandse regering had in 1926 een concept verdrag
met België opgesteld voor de aanpassing van een oorspronkelijk Tractaat (=
overeenkomst), daterend uit 1839. In dit
aangepaste Tractaat zou België de toezegging worden gegeven dat de haven van
Antwerpen een gegarandeerde verbinding
met de open zee zou krijgen via de Westerschelde. Ook zou België een garantie
krijgen voor een scheepvaartverbinding
tussen Antwerpen en de Rijn, die door
Limburg moest worden gegraven. Velen
in Nederland - en daarbij ook Roelof
Schuiling - vonden dat de Nederlandse
regering in het aangepaste verdrag met
de Belgen, te veel concessies had gedaan.
Daardoor zouden de Nederlandse belangen en die van de haven van Rotterdam
in het bijzonder, te veel geschaad worden
ten opzichte van het bestaande verdrag uit
1839. Ook maakte Schuiling bezwaren
tegen het steeds verder uitdiepen van de
Westerschelde. Dit zou tot schade kunnen
lijden aan de dijken van de aangrenzende
Zeeuwse polders.
Schuilings naam staat vermeld in een
document, gedateerd 1926, als zijnde
lid van het Comité van Actie tegen het
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Verdrag met België, namens het plaatselijke comité van Deventer.9 Opmerkelijk
is dat ir. A.A. Mussert (die later de NSB
zou oprichten) de secretaris was van dit
Landelijke Comité. Naar het lijkt was
Schuiling op persoonlijke titel lid van
dit comité en was hij niet verbonden aan
een politieke groepering. Het is mogelijk
dat zijn wetenschappelijke belangstelling voor geografische grenzen de reden
is geweest dat hij interesse had voor dit
thema. Uit naam van dit comité heeft hij
op diverse bijeenkomsten in Deventer,
maar ook elders toespraken gehouden
met als inzet om de regering te bewegen
dit concept verdrag aan te passen. Het
regeringsvoorstel werd met een nipte
meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen, maar de Eerste Kamer stemde
uiteindelijk met ruime meerderheid tegen
dit voorstel.
Op godsdienstig gebied is bekend dat
Roelof Schuiling zich bij de gemeente
liet inschrijven als lid van het Nederlands
Hervormde geloofsgenootschap. Zijn

vrouw Johanna Rodenburg staat vermeld
als lid van de Remonstrantse Kerk. Waarschijnlijk kunnen zij beiden worden aangemerkt als personen met een gematigde
visie en een vrijzinnige opvatting over het
geloof. In het Deventer Dagblad wordt
een beperkt aantal keren een artikel gevonden waar één van hen wordt genoemd
in relatie tot kerkelijke activiteiten. Zo
wordt in het Deventer Dagblad van
4 september 1929 gemeld, dat R. Schuiling met 468 stemmen is gekozen als ‘gemachtigde in het kiescollege van de Nederlandse Hervormde Gemeente alhier’.
Roelof Schuiling was, naar het schijnt,
een gepassioneerd zanger. Zelfs al in de
tijd dat hij in Doldersum zijn eerste baan
in het onderwijs vervulde, trad hij op
zondagen op als voorzanger in de kerk.10
Later was hij lid van het Deventer Mannenkoor en uit een artikel in het Deventer
Dagblad van 5 februari 1902, blijkt dat
hij op dat moment voorzitter was van
dit Mannenkoor. Schuiling was ook lid
van het dispuutgezelschap Panta, dat
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Johanna Schuiling–
Rodenboog. Deze foto is
waarschijlijk aan de achterzijde van hun woning gemaakt.
De familie Schuiling bezat een

nog steeds bestaat. In een verslag over
het 25-jarig bestaan van Panta op 21 december 1917 staat dat hij een voordracht
hield over de Maas, verduidelijkt met
kaarten.11

hond en hield mogelijk ook
konijnen.

Maatschappelijke activiteiten
mevrouw Schuiling

Mevrouw Schuiling-Rodenburg heeft
zeker een rol gespeeld in het maatschappelijk leven in Deventer. Zij begon hiermee op het moment dat de kinderen het
ouderlijk huis hadden verlaten. Dit kunnen we terugvinden in enkele artikelen
uit het Deventer Dagblad. Zo wordt in
deze krant van 7 augustus 1914, kort na
het begin van de Eerste Wereldoorlog gemeld, dat mevrouw Schuiling is geïnstalleerd als lid van de 3e subcommissie voor
leniging van nood van de Mobilisatiecommissie in Deventer. Deze commissie
had als belangrijkste taak om problemen
die met de oorlogsomstandigheden en
de mobilisatie samenhingen het hoofd te
bieden.
In het verslag van de vergadering van
de gemeenteraad van Deventer, gepubli-

ceerd op 22 februari 1915, wordt gemeld
dat mevrouw Schuiling-Rodenburg is
benoemd tot lid van het bestuur van de
Vrouwenarbeidsschool. Deze school
was in 1905 opgericht en dat was toen
een landelijke primeur. Dit schooltype
was opgezet als een tegenpool van ambachtsonderwijs voor jongens. Duizenden
meisjes, van voornamelijk eenvoudige
komaf, werden op deze school opgeleid
tot naaister of dienstbode. Deze school
was daarmee een voorloper van de Huishoudscholen.
In het jaar 1916 volgde een nieuwe maatschappelijk functie met de verkiezing tot
lid van het bestuur van de ‘coöperatieve
vereeniging de Centrale Keuken’.
Ook blijkt dat mevrouw SchuilingRodenburg actief lid was van de Afdeling
Deventer van Volkenbond en Vrede. Deze
landelijke Vereniging stelde zich als doel
om de internationale samenwerking en
vrede te bevorderen via een tamelijk pacifistische inslag. Hiermee ondersteunde
deze vereniging de doelstelling van de
na afloop van de Eerste Wereldoorlog
opgerichte Volkenbond, die als een voor-

Rika van Groningen, bekende
fotografe van de gegoede burgerij in
Deventer

Hendrika (Rika) van Groningen was een
vrouw uit een bekende Deventer familie.13 Roelof Schuiling had haar al leren
kennen als leerlinge toen hij haar als
leraar van de HBS in de periode tussen
1908-1912 in zijn klas had. In de latere
jaren 1916 en 1918 was deze Rika van
Groningen ook aanwezig als fotografe bij
de vakantiecursussen onder leiding van
Roelof Schuiling. Zij hoorde dus kennelijk bij de kennissenkring van Schuiling
en waarschijnlijk kwam ze vaker bij de
familie Schuiling over de vloer, waarbij
zij dan regelmatig foto’s maakte.
Hendrika van Groningen maakte ook verscheidene foto’s van het echtpaar Schuiling, maar ook heeft zij individuele foto’s
gemaakt van Roelof Schuiling en echtgenote Johanna Schuiling-Rodenburg.
Waarschijnlijk dateren deze foto’s uit het
begin van de jaren twintig toen Roelof
Schuiling en zijn echtgenote omstreeks
70 jaar oud waren. Deze foto’s laten een
mooie inkijk zien van het gezin Schuiling
en daarmee van het leven van de gegoede
burgerij van Deventer in het begin van de
20ste eeuw. Rika van Groningen trouwde
met een leerling van Roelof Schuiling,
namelijk Th. Reinhold, die later hoogleraar in de geologie is geworden.
Sinds 2012 is een collectie van foto’s

die Hendrika van Groningen heeft gemaakt in het bezit van het Stadsarchief
en Athenaeum Bibliotheek (SAB)14 van
Deventer.
De Rijkskweekschool en de HBS, het
Gymnasium en de MMS: de werkplekken van Schuiling

In 1876 besloot de minister van onderwijs dat er in Nederland drie nieuwe
Rijkskweekscholen zouden worden opgericht en één daarvan kwam in Deventer.
Al in 1877 startte men met deze opleiding
in een voorlopig onderkomen in de Polstraat. Na nog een tijdelijk onderkomen
verhuisde de school in 1882 naar een
nieuw gebouw aan de Singel.15 De eerste
directeur van de Kweekschool was D. de
Groot die voorheen leraar was aan de vervolgcursussen in Groningen en daardoor
kende hij Roelof Schuiling. De Groot
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Een mooie inkijk in
het interieur van de
woning
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loper van de huidige Verenigde Naties
wordt gezien. De leden van de Afdeling
Deventer kwamen vooral uit de ‘hogere
burgerlijke kringen’.
Uit deze inventarisatie komt een beeld
tevoorschijn, dat mevrouw Schuiling
vooral, nadat hun kinderen het huis hadden verlaten, de ruimte benutte om zich te
richten op verschillende maatschappelijk
gerichte functies. Deze functies behield
ze naar het lijkt geruime tijd, want op
haar begrafenis werden woorden van
dank uitgesproken door vertegenwoordigers van hiervoor genoemde organisaties.12

Deventer, onderwijsstad

De stad Deventer is van oudsher een be24
langrijke onderwijsstad geweest. In 1150
werd de Latijnse School er opgezet en
later is in 1630 ook nog het Athenaeum
Illustre opgericht. Deze beide - nogal
elitaire - instellingen verzorgden hoger
onderwijs als voorbereiding op studies op
universitair niveau. In het midden van de
19de eeuw daalde het aantal leerlingen
gestaag en beide instellingen hadden de
deuren gesloten kort voordat Schuiling in
Deventer zijn loopbaan begon. Het nieuw
opgezette Gymnasium en Hogereburgerschool namen de taken van de Latijnse
School en het Athenaeum over. Met de
oprichting van de Rijkskweekschool in
1876 werd een nieuwe impuls gegeven
aan Deventer als onderwijsstad. Vanaf
1882 kreeg de school een nieuw gebouw, gevestigd op de voormalige stadswallen aan de Singel. Hier heeft Schuiling
meer dan 25 jaar zijn lessen verzorgd
en zijn leerlingen weten te boeien. Dit
waren in de tijd van Schuiling nog alleen
jongens, want pas in 1923 werden ook
meisjes toegelaten tot de opleiding om
onderwijzeres te worden. In de eerste
jaren van zijn bestaan werden per jaar
omstreeks 20 ‘kwekelingen’ toegelaten.
Deze leerlingen waren uit heel Nederland
afkomstig.
Andere bekende opleidingen in Deventer
waren de in 1912 opgerichte Middelbare
Koloniale Landbouwschool (later omgevormd tot Rijks Hogere Landbouwschool)
en De Rollecate, een bekende opleiding
voor leraressen voor de Huishoud- en
Nijverheidsscholen, die vanaf 1931 in Deventer was gevestigd.

heeft Schuiling overgehaald om naar een
functie in Deventer te solliciteren. Vrijwel
direct na de start van deze Rijkskweekschool werd Schuiling in 1879 benoemd
tot leraar in de vakken Nederlands, Frans
en Duits. De laatste beide vakken werden
na een jaar vervangen door Aardrijkskunde. Zoals ook elders is beschreven, was
Schuiling een hartstochtelijke leraar die
zijn leerlingen op een geweldige manier
wist te inspireren voor zijn lievelingsvak
Aardrijkskunde. Hoewel niet precies
duidelijk is wat de oorzaken waren, bleek
dat de persoonlijke verhoudingen tussen
de verschillende leraren op de Rijkskweekschool in 1909 ernstig waren verslechterd. Schuiling besloot toen, hoewel
met pijn in het hart, ontslag te nemen als
leraar aan de Rijkskweekschool na een
dertigjarige loopbaan op deze school.
Schuiling werd echter door zijn leerlingen zeer gewaardeerd. Dit bleek onder
meer uit het feit dat bij een reünie, gehouden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Rijkskweekschool, is besloten om van enkele ‘beminde leraren’ van
de school portretten te laten vervaardigen.

Beeld van de Rijkskweekschool in Deventer gebouwd
in 1888 aan de Singel, waar
Roelof Schuiling als leraar tot
1909 werkzaam was.

Hiervoor werd een comité van vier opgericht en ‘… deze wist de bekende schilder
H. van Meegeren bereid te vinden ook de
conterfeitsels (=portretten) van de heeren
Th.J. Bosman en R. Schuiling te maken’.16
Deze Han van Meegeren, de zoon van
een collega leraar van de Rijkskweekschool, werd naderhand wereldberoemd
om zijn vervalsingen van oude Hollandse
meesters, zoals Vermeer en Frans Hals.
Na zijn vertrek bij de Rijkskweekschool
werd Schuiling benoemd tot leraar aan
de HBS, het Gymnasium en de Middelbare Meisjesschool. In een verslag van
een vergadering van de gemeenteraad,
afgedrukt in het Deventer Dagblad van
7 september 1909 wordt hierover het
volgende geschreven: ‘... Benoemd werd:
tot leeraar in de aardrijkskunde aan het
gymnasium de heer R. Schuiling alhier,
op een salaris van f 510, tegen 1 Oct. a.s.
of zooveel later als hij deze betrekking
kan aanvaarden; tot leeraar in aardrijkskunde aan de H. B. S. met 5-jarigen cursus met ingang van 1 Oct. a.s. of zooveel
later als hij deze betrekking kan aanvaarden, op een salaris van f 720, eveneens

de heer R. Schuiling alhier; tot leeraar
in aardrijkskunde aan de H. B. S. voor
meisjes met ingang van den dag dat hij
als onderwijzer aan de rijkskweekschool
wordt ontslagen, op een salaris van f 990,
de heer R. Schuiling voornoemd. Hierbij werd besloten, met het oog op dezen
uitstekenden docent, af te wijken overeenkomstig art. 11 al. 3 der verordening
regelende de jaarwedden van de leeraren
enz. aan de scholen voor H. en M. 0.,
van de bepaling, sub 1 van dit artikel
genoemd, en de dienstjaren, door hem bij
het lager onderwijs doorgebracht, voor
de helft in rekening te brengen bij de bepaling der wedde, zoodat 15 dienstjaren
van den heer Schuiling medetellen.’
Zoals uit de bovenstaande citaten blijkt,
werd Schuiling aangesteld op drie onderwijsinstellingen (Gymnasium, HBS en
HBS voor meisjes, ofwel MMS) met een
totaal salaris van f 2.220 per jaar. Uit een
studie naar de salarissen van verschillende
beroepsgroepen uit het begin van 20ste
eeuw, blijkt dat dit een goed salaris was.
In die tijd verdiende een ervaren onderwijzer tussen f 1.500 - f 1.700 per jaar.17
Later protesteerden enkele andere leraren
tegen het besluit dat Schuiling, tegen de
geldende verordening in, zijn dienstjaren aan de Rijkskweekschool voor de
helft mocht meenemen naar zijn nieuwe
betrekking. Een aantal raadsleden was
het hiermee eens en de gemeenteraad
besprak dit punt anderhalf jaar later opnieuw. Maar het Gemeentebestuur hield
voet bij stuk en gunde Schuiling zijn
extra salaris. Zijn leraarschap op de HBS
en het Gymnasium verliep waarschijnlijk
zonder problemen. Ook op deze school
wist hij zijn leerlingen weer te boeien
met zijn grote liefde voor het vak aardrijkskunde waardoor velen later kozen
voor een vervolgstudie in dit vakgebied.
Naast zijn normale werkzaamheden had
Schuiling nog allerlei andere bezigheden,
zoals het verzorgen van zomercursussen,
gastlessen, examineren, etc.
In 1924, op zeventigjarige leeftijd, stopte
Schuiling met zijn officiële werkzaamhe-
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den als leraar. Volgens een artikel in het
Deventer Dagblad van 26 mei 1924 is
hem op de meest eervolle wijze ontslag
verleend. Maar tijd om te rusten was het
zeker nog niet. In hetzelfde krantenartikel staat: ‘... Zoo is dan nu zijn taak als
werkzaam leeraar weldra geëindigd,
maar de tijd van rusten, hoewel verdiend
ook, is voor Schuiling nog niet aangebroken, omdat rust wel ’t laatste is, wat
hij zou begeren. Veel mogen onderwijs
en wetenschap nog van hem verwachten.’ De schrijver van dit artikel had een
vooruitziende blik, want Schuiling bleef
nog vele jaren actief op zijn vakgebied
Aardrijkskunde.
Het overlijden van Johanna Schuiling-Rodenburg en Roelof Schuiling

Johanna Schuiling-Rodenburg overleed
op 2 januari 1933; zij was toen 74 jaar
oud. In het Deventer Dagblad van
6 januari wordt verslag gedaan van de begrafenis van Mevrouw Schuiling. Uit de
opsomming van prominente aanwezigen,
zoals het Bestuur en directrice en leraressen van de Vrouwenvakschool, bestuur
van de afdeling Deventer van de ‘Volkenbond en Vrede’, enkele (oud) wethouders,
Ds. Van Drooge, blijkt dat zij in Deventer
zeker als een maatschappelijk actief en
gewaardeerde persoon bekend stond. Er
werden dan ook verscheidene toespraken
gehouden. Dr. H.W. ter Haar sprak onder
meer de volgende woorden: “... De ontslapene was een bijzondere persoonlijkheid, bedeeld met rijke gaven, een helder
verstand, eerlijkheid, waarheidsliefde en
een warm hart. ...”
Ook werden er toespraken gehouden
door de heer Wesseling, namens de vakantiecursus voor Geografen en Prof.
Van Vuuren namens de Nederlandse
Geografen. Beiden dankten mevrouw
Schuiling voor haar aanwezigheid en
haar positieve invloed op de vele vakantiecursussen en studiereizen, georganiseerd door Roelof Schuiling. Hieruit
blijkt duidelijk dat zij ook erg betrokken
was bij de werkzaamheden van haar

echtgenoot Roelof Schuiling.
Op 31 mei van hetzelfde jaar 1933 wordt
op de jaarvergadering van de afd. Deventer van de Vrijzinnig Hervormden het
heengaan van mevrouw Schuiling herdacht, omdat zij zo veel heeft betekend
voor de daaronder vallende Vrijzinnige
Vrouwenclub.
Ongeveer drie en een half jaar na het
overlijden van zijn echtgenote stierf
Roelof Schuiling op 21 juni 1936. Zijn
overlijden kreeg landelijke aandacht en
dat niet alleen in de vakbladen van de
Geografie, maar ook in diverse landelijke
en regionale dagbladen wordt dit feit
gemeld. In de Telegraaf verscheen een
artikel over het leven en werk van Schuiling met als kop: ‘De heer R. Schuiling
overleden. Aardrijkskundige van groote
reputatie’. Verder zijn ook artikelen
gevonden over zijn overlijden in: Deventer Dagblad, Leeuwarder Nieuwsblad,
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Leeuwarder Courant, De Gooi en Eemlander, Het Vaderland, Nieuwsblad van
het Noorden en De Graafschapbode. In
sommige kranten verschijnen twee artikelen, waarbij in het eerste bericht het
overlijden van Schuiling wordt vermeld,
gevolgd met een verslag van de begrafenis in de uitgave van 25 juni 1936.
Er bestaan foto’s van de begrafenis en
hierop is te zien, dat dit een indrukkende
gebeurtenis is geweest.
In het Deventer Dagblad verschijnt een
groot artikel met het verslag van de
begrafenis. Gemeld wordt dat er veel
familieleden, de burgemeester van Deventer mr. F.W.R. Wttewaal, wethouder
Th. H. Beerents, vertegenwoordigers uit
alle geledingen van de onderwijswereld
aanwezig waren.. Vanzelfsprekend waren
ook diverse vertegenwoordigers uit de
wetenschappelijke wereld van de Geografen vertegenwoordigd. Verschillende
personen hielden toespraken om hun
dank te betuigen en gaven daarbij een beschrijving van de persoon Schuiling. Dr.
H.W. ter Haar (die ook sprak bij de begrafenis van mevrouw Schuiling) schetste
de persoon Schuiling met onder meer de
volgende bewoordingen:
“... De heer Schuiling was zulk een eigenaardige persoonlijkheid, die het huis
vulde met innerlijke zekerheiden en overtuiging. Van zulke menschen gaat veel uit.
De heer Schuiling was een kloeke werkkracht en gaf veel van zichzelf. Daarvoor

stond hij Stoer in zijn werk, onvermoeid,
met de heerlijke gave, zijn kennis aan
anderen mede te deelen. Hij beheerschte
alles ten volle, hij was de man van den
grooten en machtigen ernst, forsch van
lichaam, pal staande voor hetgeen hij
voor de waarheid hield.”
Roelof Schuiling en zijn vrouw Johanna
Schuiling-Rodenburg werden beiden begraven op de Algemene Begraafplaats te
Deventer
Schuilingstraat en ander eerbetoon
in Deventer

Anders dan (tot op heden) in Annen heeft
Schuiling in Deventer zeker de status bereikt van een belangrijke persoonlijkheid.
Nog tijdens zijn leven werden in Deventer speciale bijeenkomsten georganiseerd
om het werk van Schuiling en zijn betekenis als geograaf te eren. Op 2 juni 1925
werd Roelof Schuiling thuis gehuldigd
door verschillende van zijn vakgenoten,
maar ook sprak de burgemeester van
Deventer, jhr. mr. T.A.M.A. van Humalda
van Eyslnga, een hartelijk woord. De
burgemeester was tevens de erevoorzitter van de huldigingscommissie.18 Ter
gelegenheid van 80ste verjaardag werd
in zijn woonhuis een drukbezochte receptie gehouden, waar ook de toenmalig
burgemeester mr. F. W. R. Wttewaall in
gezelschap van zijn echtgenote de jarige
kwamen feliciteren. De burgemeester
eerde in zijn toespraak de verdiensten van

Beeld van de begrafenis
van Roelof Schuiling op de
Algemene Begraafplaats
op 24 juni 1936

te Leiden, doctor M.E. Houck, conrector
van het Gymnasium in Deventer. In dit
rijtje past de naam van Roelof Schuiling
uiteraard uitstekend.
Ook kende Deventer langere tijd een
Schuilingschool. Deze school is in 1954
geopend als een openbare basisschool en
is gevestigd op het adres Rielerweg 174.
Echter met de start van het schooljaar
2006-2007 is de naam Schuilingschool
met de overstap naar een Jenaplanschool
vervangen door De Kleine Planeet / locatie De Snippeling.20
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Slotwoord

Roelof Schuiling.19 Roelof Schuiling was
ook koninklijk onderscheiden en wel tot
Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Een andere vorm waarin de waardering
van de stad Deventer voor Roelof Schuiling wordt gedemonstreerd, blijkt uit het
feit dat een straat naar hem is vernoemd:
de Schuilingstraat. Deze straat ligt in de
Zwolse wijk en deze straatnaam dateert
van kort na de Tweede Wereldoorlog toen
de meeste huizen aan deze straat zijn
gebouwd. Aan de oostelijke kant van de
Zwolse buurt vinden we straatnamen van
bekende Deventer personen, die hun sporen hebben verdiend in de wetenschap en
het onderwijs. De straten zijn vernoemd
naar: Johannes van Vloten, hoogleraar
aan het klassieke Athenaeum van Deventer, Johannes Sinthen, in de 16de
eeuw leraar Latijn aan de fraterschool in
Deventer, D.G. van de Keessel, geboren
Deventenaar en later hoogleraar Recht

Uit ons onderzoek komt een tamelijk
consistent beeld naar voren van de persoon Roelof Schuiling. Hierbij kan niet
anders worden geconcludeerd, dan dat
hij een enorme werklust en discipline
moet hebben bezeten om te presteren wat
hij heeft gedaan. Hij moet ongetwijfeld
goede diplomatieke eigenschappen hebben gehad, gezien het feit dat hij zelf
geen academische titels heeft behaald. Hij
wist zich bijzonder goed te manifesteren
en te handhaven in de wetenschappelijke
wereld. Verder moet hij een geweldig
inspirerende persoon zijn geweest, die zo
veel jonge mensen wist te interesseren
voor het vak aardrijkskunde.
Het gezin Schuiling-Rodenburg kreeg
vier kinderen, van wie twee van zijn
drie zonen de voetsporen van hun vader
hebben gevolgd en geologie hebben gestudeerd en uiteindelijk belangrijke maatschappelijke posities wisten te bereiken.

Geraadpleegde bronnen
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB) Deventer; opgevraagd via : http://www.archieven.nl/
nl/zoeken?mistart=4&mivast=0&mizig=90&miadt=45&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&
miview=ldt&mip1=Schuiling
Schuiling, R., Geografische Bijzonderheden. Amsterdam 1924 door Prof. W. E. Boerman. Gedenkboek geschreven ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag
De gedigitaliseerde versies van het Deventer Dagblad zijn gevonden via de volgende link:
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Lambertus, de jongere broer van Roelof Schuiling. Hoofd van de dorpsschool en een belangrijk
maatschappelijk persoon in Olst

Bij de naspeuringen van de digitale bestanden
van het Deventer Dagblad over de periode dat
Roelof Schuiling in Deventer woonde met gebruikmaking van de zoekfunctie leverde bij29
invoering van de term Schuiling 413 hits op. Bij
verdere bestudering van de artikelen, waarin de
naam Schuiling voorkwam, bleek dat een aanzienlijk deel daarvan te maken hadden met de
persoon Lambertus Schuiling en dit bleek een
broer te zijn van Roelof Schuiling. Deze Lambertus Schuiling woonde lange tijd in Olst, dat ook
onder het verspreidingsgebied van het Deventer
Dagblad viel.
Lambertus werd geboren op 13 december 1863
en was dus bijna tien jaar jonger dan zijn broer.
Hij was ook onderwijzer geworden en hij kwam
al in zijn 19de levensjaar, net als zijn broer, in
Deventer terecht. Daarna had hij nog aanstellingen te Dronrijp en was hoofd van de school in
Wesepe en daarna van 1894-1928 hoofd van de
dorpsschool van Olst.
Behalve hoofd van de school, was hij zeer
maatschappelijk actief in het dorp als oprichter
en stuwende kracht van zeker zeventien verenigingen. Hij was onder meer voorzitter van
de volgende organisaties: Landbouwvereniging
Olst, Pluimveevereniging, Geitenfokvereniging,
Coöp. Boerenleenbank, Coöp Fruitveiling “De
IJsselstreek”. Ook was hij medeoprichter van
de Coöp. Stoomzuivelfabriek in Olst. Zijn motto
was: ‘kennis is macht’. Hij wordt omschreven
als een ‘onverzettelijk figuur met een heftig temperament en halve maatregelen schuwde’.21 In
die zin was hij waarschijnlijk een man met een
meer temperamentvol karakter dan zijn broer
Roelof.
Lambertus Schuiling overleed op 27 februari
1930 op 66-jarige leeftijd en werd op 4 maart
1930 onder grote belangstelling in Olst begraven. Een groot aantal vertegenwoordigers van
verschillende verenigingen en organisaties en de
burgemeester van Olst hielden een toespraak.
Zijn broer Roelof Schuiling was de laatste spreker bij deze begrafenis.22

De oogst van een ‘stoere Drent’
Hans Elerie

30

Op de foto onder uit zijn ‘vriendenboek ‘ blikt Roelof Schuiling ons zelfverzekerd en doortastend aan. Het portret typeert hem zoals hij was: stoer en
onverschrokken. Als schooljongen viel hij al op door zijn intelligentie en kennishonger. Ongeacht zijn eenvoudige boerenkomaf, doorliep hij een glanzende carrière die werd afgesloten met een opmerkelijke staat van dienst. Naast
deze karaktertrekken was Schuiling ook een ‘echte’ negentiende-eeuwer. Hij
geloofde in de vooruitgang, die toen werd aangewakkerd door weergaloze
ontwikkelingen in wetenschap en techniek. Vooral de snelle groei van de
aardwetenschappen volgde hij op de voet, om deze nieuwe kennis vervolgens te verwerken in zijn vele handboeken en atlassen. Maar bovenal was hij
een begaafd docent, die zijn leerlingen wist te inspireren. Zijn leslokalen op
de Rijksnormaalschool en de HBS vormden een venster op de nieuwe wereld
en kweekvijvers voor toekomstige geografen.
De aard van de bodem ...
Op zijn zeventigste verjaardag in 1924
kreeg Schuiling een opvallend eerbetoon. Van zijn oud-leerlingen en vakgenoten ontving hij een ‘vriendenboek’
met 28 geografische bijdragen over de
meest uiteenlopende onderwerpen.1
Bovendien verscheen er in het gezaghebbende tijdschrift van het Koninklijk
Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) een biografie, die vooral
is gewijd aan zijn vruchtbare loopbaan.
En of dat niet genoeg is, worden tien
van zijn fraaiste excursiebeschrijvingen
gebundeld in een boekwerk.
De bewondering van zijn vakgenoten
is groot. Hoe kan Schuiling naast zijn
drukke baan als aardrijkskundeleraar,
met veel lesuren, zoveel boeken, atlassen en schoolplaten uitbrengen en
daarnaast nog de tijd vinden voor het
organiseren van excursies? Ook zijn
vele publicaties over de meest de meest
uiteenlopende geografische onderwerpen is indrukwekkend: onderzeese bekkens, poolexpedities, de Boerenoorlog
in Zuid-Afrika, geologie en geografie

van Indië, het ontstaan van Alpenmeren,
de grenzen van Drenthe etc., Schuiling
draait er zijn hand niet voor om.
Niet alleen zijn werkdrift valt op. Ook
het ‘onderwijzen’ zit de jonge Schuiling al vroeg in het bloed. In de drukke
winterperiode op de dorpsschool helpt
hij de onderwijzer bij het nakijken
van de opgaven. Hij trekt daarmee de
aandacht van de schoolopziener Harm
Boom. Die adviseert het schoolhoofd en
zijn ouders hem te laten doorleren op de
normaalschool in Meppel. In zijn latere
loopbaan zal Schuiling zich ontplooien
als een echte onderwijspedagoog en een
voortrekker van de methodische vernieuwing. Zijn verdienste ligt vooral in
de opleiding van opeenvolgende generaties van onderwijzers en leraren voor
het vervolgonderwijs.
Ook een wetenschappelijke aanleg is
Schuiling niet vreemd. Zijn belangstelling gaat uit naar de ‘natuurkundige
aardrijkskunde’ die zich later zal opsplitsen in bodemkunde, geomorfologie
en geologie. Van hem is de gevleugelde
uitspraak: “De aard van de bodem is de
diepst liggende oorzaak van ‘t verschillend voorkomen der afzonderlijke delen
van ons vaderland.” Bij de opbloei van
de sociale aardrijkskunde in de 20ste
eeuw lokt deze stellige bewering veel
kritiek uit. Maar onverstoorbaar blijft
Schuiling ook in zijn latere handboeken
vasthouden aan zijn lijfspreuk. Het zogenaamde fysisch determinisme zit als
het ware in zijn genen. We komen daar
later in deze bijdrage op terug.
Schuilings rol als grondlegger van de
schoolaardrijkskunde is nog steeds onbetwist. Maar hij is niet de enige. Hij
wordt vaak in één adem genoemd in het
gezaghebbend driemanschap waar ook
Hendrik Blink en Albert Beekman deel
van uitmaken.2 De economisch geograaf
Blink vertoont overigens een verrassende gelijkenis met Schuiling. Net als hij
een boerenzoon uit Drenthe (De Wijk),
autodidact en evenzo productief. Zijn
lijfspreuk is: Werk! Mijmer niet!3 De ex-
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militair Beekman ontpopt zich in zijn
latere carrière als de polderspecialist
van laag Nederland. In dit illustere gezelschap vindt Schuiling zijn weg door
de kennis van beide te integreren in
zijn aardrijkskundige handboeken van
Nederland. Zo weet hij zich tot ver in de
eerste helft van de vorige eeuw te handhaven als de ‘Nestor der Nederlandse
aardrijkskunde’ door voortdurend zijn
leerboeken te actualiseren en nieuwe
inzichten op te nemen.
‘Geen bladzijde onveranderd’

Schuiling stond bekend als een ‘veelweter’ dankzij een grote belezenheid.
Altijd was hij bezig met het bijschaven
van zijn kennisdomein. Deze neiging
om zich zelf te overtreffen zien we terug
in de vele herzieningen van zijn Handboek der aardrijkskunde van Nederland
dat ruim 60 jaar een stempel heeft gedrukt op het aardrijkskunde onderwijs.
De eerste uitgave van 1884 is in feite
een bundeling van zijn veel geprezen
dictaten op de Rijkskweekschool in
Deventer. Daarna beleeft het handboek

Kaft van de ‘Tien
vacantiecursussen voor
geografen’
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Het
ontwerp van Lely
voor de afsluiting en
inpoldering van de
Zuiderzee in Schuilings
Handboek van 1915.

nog vijf drukgangen, om te eindigen in
een tweedelig handboek van 1895 bladzijden. Na de zesde en laatste druk van
1934 volgen nog twee supplementen
die door oud-leerlingen in 1938 en 1941
werden samengesteld.
De uitbreiding van het handboek hield
gelijke tred met de modernisering en
verstedelijking van ons land. Nederland
veranderde in die periode van een agrarische handelsnatie in een industrieland
met Rotterdam als wereldhaven. In dat
proces van modernisering tot een eenheidsstaat speelde de schoolaardrijkskunde een belangrijke rol. Zij moest
de aankomende generaties vertrouwd
maken met de nieuwe en steeds veranderende topografie. Nauwgezet volgde

Schuiling ook de nieuwste geografische
inzichten. Zijn opeenvolgende herdrukken vormen daarom een schitterende
bron voor historisch geografisch onderzoek en de kennisontwikkeling in
de geografie. Evenals de ‘vaderlandse
geschiedenis’, droeg dus ook de schoolaardrijkskunde (inclusief tropisch
Nederland !) haar steentje bij aan onze
nationale bewustwording.
De volledigheidsdrang van Schuiling
had ook een keerzijde. De derde druk
was inmiddels zo omvangrijk dat de
toegankelijkheid voor studenten van de
onderwijsakte onder spanning kwam te
staan. Daarom begon Schuiling naast
het handboek met een serie van beknopte leerboeken over verschillende

onderwerpen, die meer aansloten bij
de keuzevrijheid van de nieuwe lesprogramma’s. In deze serie bracht hij in
1924 een aardrijkskundeboekje uit over
Frankrijk.4 Hij had toen al de respectabele leeftijd van zeventig bereikt.
Vier jaar later was een tweede druk
nodig. “Het is met zorg herzien en
op verschillende plaatsen uitgebreid;
schier geen bladzijde is onveranderd
gebleven,” aldus Schuiling in het
voorwoord. Bij de herziening heeft hij
gebruik gemaakt van nieuwe bronnen
zoals de pas verschenen Geographie
humaine de la France van de bekende
geograaf Jean Brunhes. Maar al in 1931
moest de leerstof weer grondig worden
bijgewerkt. En wederom zijn volgens
de onvermoeibare Schuiling “...slechts
weinig bladzijden geheel onveranderd
gebleven”.
‘Die mij verbeteren zullen mij niet
krenken’

Hoe reageerde de vakwereld op Schuilings laatste standaardwerk? In 1934
verscheen in ‘De Levende Natuur’ een
bespreking van ex-onderwijzer en natuurvorser Jac. P. Thijsse van de zesde
druk.5 Het is dan precies 50 jaar geleden dat hij als hoofdactestudent werd
‘verblijd’ met de eerste druk van het
‘Handboek der Aardrijkskunde’, “… dat
ons dadelijk boeide door de landschapsgewijze behandeling van ons land, in
plaats van de gebruikelijke provinciale
hoofdstukken.” Later zou het illustere
duo ruim twintig jaar samenwerken
aan de reeks wandplaten van ‘Nederlandsche Landschappen’. Thijsse was
dus vertrouwd met Schuilings talent
om steeds weer nieuwe bronnen op te
sporen en te verwerken. Daarnaast was
hij onder de indruk van zijn veldexcursies, waar Schuiling door zijn kennis en
ervaring steeds weer “…tot de kern der
dingen kon geraken.”
Voor specialistische onderwerpen had
Schuiling in zijn laatste handboek deskundigen ingeschakeld, en met de nodi-

ge supplementen kon het volgens Thijsse
nog wel honderd jaar mee. Enthousiast
was de florist over het uitgebreide
hoofdstuk van Flora en Fauna. Maar op
een aantal punten had hij ook kritiek. In
de landschapsbeschrijving was te veel
nadruk gelegd op het werk van de Heidemaatschappij, wat volgens hem ten
koste ging van het belangrijke werk van
Natuurmonumenten. Ook had Thijsse
liever gezien dat het entomologische
deel wat uitgebreider was behandeld:
“Onze ‘trekvlinders’ mogen waarlijk
wel vermeld worden en ook onze malariamug met zijn ziekte-overbrengend
ras in onze noordelijke kustprovincies.”
Maar deze kleine minpunten betekenden
weinig tegenover de ‘grote voortreffelijkheid’ van het boek. “In het bijzonder
vermeld ik nog het grote aantal illustraties en vooral de vele leerzame en fraaie
kaarten en schemata.”
Toen de zesde druk van het handboek
verscheen, had Schuiling de gezegende
leeftijd van tachtig bereikt. Evengoed
sloot hij zijn voorbericht af met zijn
lijfspreuk: “Die mij verbeteren, zullen mij niet krenken.” Bijna vijftien
jaar had hij in stilte aan zijn laatste
herdruk gewerkt. Zeer tot verrassing
van de geografische vakwereld, want in
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Terpen langs het
oude Reitdiep in
Schuilings laatste
Handboek

1931 oppert men in het bestuur van het
KNAG nog het idee voor een ‘wetenschappelijke atlas’.6 Maar nog tijdens
de uitwerking van het voorstel verneemt
men het nieuws dat Schuiling net klaar
is met zijn zesde druk. Het idee van het
gezaghebbende genootschap kon voorlopig weer in de ijskast.
34Fragment van de
landbouwkaart in de
atlas van Beekman &
Schuiling van 1898.
Duidelijk is te zien dat
de bedrijfsvorm nog
sterk gebonden is aan
de grondsoort.

Natuurkrachten

Toen Schuiling in 1884 zijn fysischlandschappelijke indeling van Nederland in zijn eerste handboek lanceerde,
drukte de gesteldheid van bodem,
hydrologie, reliëf en geologie nog een
zwaar stempel op de inrichting en
exploitatie van onze regionale landschappen. Anders gezegd, er bestond
nog een duidelijke relatie tussen het
voorkomende bodemtype en de streekgebonden agrarische bedrijfsstijl. Ook
in materiële zin was men nog afhanke-

lijk het lokaal aanwezige geriefhout,
voedsel en grondstoffen. Maar gedurende de zestigjarige looptijd van het handboek veranderde Nederland ingrijpend.
De toepassing van kunstmest en de
aanleg van verharde wegen, nieuwe
spoorverbindingen en kanalen, maakten
de dorpen minder afhankelijk van hun
directe omgeving. Dat was de reden
dat niet alle vakgenoten even positief
oordeelden over Schuilings laatste
handboek. Men verweet hem vooral zijn
hang naar ‘fysisch determinisme’.
Want ondanks al deze ingrijpende ruimtelijke en industriële ontwikkelingen bleef
Schuiling op het standpunt staan van de
Duitse anthropogeografie, waarin het
sociale leven door het fysieke landschap
wordt bepaald: “De bodem is verreweg de
belangrijkste grondslag en hoofdoorzaak
in de ontwikkeling der tegenwoordige
maatschappelijk toestanden.”

Deze naturalistische opvattingen staan
haaks op het mensbeeld van de opbloeiende sociale geografie, die in Utrecht
werd uitgedragen door de hoogleraar
L. van Vuuren. Zijn school stond in de
traditie van de Franse geografie die zich
kenmerkt door het ‘possibilisme’ waarin
de menselijke bestaanswijze (genre
de vie) niet wordt gedicteerd door de
natuur, maar juist ruimte schept voor
verschillende antropogene opties. Anders gezegd, de menselijk groep maakt
keuzes bij de inrichting, exploitatie en
ontwikkeling van haar woongebied,
afhankelijk van leefstijl en culturele
perceptie. Van Vuuren wordt beschouwd
als de grondlegger van de sociale geografie.7
Juist van zijn oud-leerlingen kwam de
meeste kritiek op Schuilings handboek.
Zo typeert de sociaal geograaf R.H.A.
Cools het handboek als een pure landschapsbeschrijving, met de volle nadruk
op de natuurkrachten, waardoor het
boek niet toekomt aan een werkelijke
verklaring van de regionale verscheidenheid. Volgens Cools was Schuiling
een typische negentiende-eeuwer die
geen gehoor gaf aan de nieuwe geluiden
in de sociale geografie.
De Groningse hoogleraar H.J. Keuning is milder in zijn oordeel en ziet
de indeling van Schuilings natuurlijke
landschappen als een grote stap vooruit
in de ontwikkeling van de landschapsgeografie. Maar vanuit het gezichtspunt
van de sociale geografie acht hij de indeling minder bevredigend. Een sociaal
geograaf zal zich voor alles afvragen
wat voor invloed de fysische gesteldheid van een woongebied heeft gehad
op het ‘welvaartsstreven’. De breed georiënteerde Keuning was onder meer de
grondlegger van de historisch geografische landschappen. Hij beschouwde
de regionalisering van ons land als een
historisch proces, waarin natuurlijke,
sociale en economische variabelen een
belangrijke rol spelen.8
In de 20ste eeuw verandert het historisch

geografische patroon volgens Keuning
door verstedelijking en industrialisatie
in een mozaïek van ‘zonale en nodale
regio’s’. Bij de eerst genoemde gaat
het om de meer homogene plattelandsstreken, bij de tweede om verzorgingsgebieden rond stedelijke kernen.9
Keuning vat regiovorming dus op als
een dynamisch proces, terwijl Schuiling krampachtig blijft vasthouden aan
de ‘natuurlijke’ onderbouw. We zouden
Schuiling echter te kort doen door hem
af te schilderen als een onvervalste
fysisch determinist. Hij was, zoals de
meeste geografen uit zijn tijd, gefascineerd door de enorme landschappelijke
verscheidenheid van ons land en meent
die het beste te kunnen verklaren vanuit
het ‘natuurlijke landschap’. In feite beschrijft hij ‘cultuurlandschappen’ waarin zowel fysische als sociale variabelen
een rol spelen. In die zin was Schuiling
net als de latere Keuning een grondlegger van de regionale geografie.
Wellicht is er ook een andere verklaring voor zijn eigenzinnig naturalisme.
Op zijn geboortegrond de Hondsrug,
grenzend aan het oerstroomdal van de
Hunze, struinde hij als leergierig jongeling de heide af rond de essen van Annen. De vele veldkeien vormden zijn
eerste kennismaking met de indrukwekkende sporen van een ijstijd. Op deze
zwerftochten groeide zijn passie voor de
‘natuurlijke aardrijkskunde’, in zijn tijd
een populair vakgebied, dat hij nauwgezet bleef volgen.
Atlassen

Alleskunner Schuiling stond in zijn tijd
ook bekend als een kundig cartograaf.
Lof oogsten zijn schoolatlassen, die hij
samen met de ‘poldergeograaf’ Beekman van 1893 tot 1927 uitbracht. Deze
Schoolatlas der geheele Aarde, die acht
herdrukken beleefde, was een geduchte
concurrent van de Bos Atlas en overtrof
deze in menig opzicht.10 Voor verzamelaars zijn de atlassen nog steeds een
gewild object.11
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Evenals in Schuilings handboek vormde
de ‘natuurlijke toestand’ de grondslag
voor de regionale indeling van de kaarten. Dus niet de gebruikelijke provinciale indeling, maar een hoofdindeling
van ons land in het hooggelegen Diluvium en het lage Alluvium (polderland)
en vervolgens een onderverdeling in
regionale ‘bodemlandschappen’. Het is
wel even wennen, want de provincies
Groningen en Limburg worden in tweeën geknipt en Gelderland zelfs in drie
stukken. Drenthe wordt samengevoegd
met het Groningse Westerwolde onder
de noemer Noordsch of Scandinavisch
Diluvium. Instructief is het toegevoegde
kaartje van de esdorpen Rolde en Anderen langs hun gemeenschappelijke diep,

waardoor men een goede indruk krijgt
van ‘de ligging der dorpen in Drenthe’,
aldus Schuiling. Dankzij de grote schaal
van de regionale kaarten komt deze ook
goed tot z’n recht in de onderscheiden
landschappen. Zo zien we in een oogopslag dat de meeste esdorpen op het
Drents plateau zijn georiënteerd op het
beekdal.
Bijzonder is ook de opgenomen ‘Landbouwkaart van Nederland’, waarop nog
een directe relatie is te zien tussen de
fysische gesteldheid van een streek en
de agrarische bedrijfsvorm.
Grote bekendheid verwierf Schuilings model van een esdorp dat in veel
schoolboeken werd opgenomen. Ook in
zijn handboek en met de schoolplaten

krijgt het esdorp veel aandacht. Zo raakten de kinderen in het lager onderwijs
al vroeg vertrouwd met het koren op
de es, de krans van akkermaalshout en
de groenlanden langs een slingerende
beek. Verscheidene generaties latere
geografen lieten zich inspireren door
Schuiling. Er is er geen nederzettingstype in ons land, dat zoveel aandacht
kreeg in het historisch geografisch
onderzoek. Bovendien was zijn model
zo overtuigend dat deze door latere
geografen is opgevat als een ideaaltype
voor een uitgebreide esdorpentypologie.
De verscheidenheid was echter zo groot
dat men noodgedwongen verschillende
sub-typologieën moest introduceren. Zo
bedacht men voor afwijkende nederzettingsvormen merkwaardige benamingen
als het incomplete esdorp en het gefrustreerde esdorp.12 Opeenvolgende generaties geografen, zoals Hendrik Jacob
Keuning, Klaas Bouwer, Gerrit Smit en
niet te vergeten Theo Spek lieten zich
rechtstreeks of indirect door Schuiling inspireren. Spek, thans hoogleraar
landschapsgeschiedenis in Groningen,
wijdde zijn levenswerk aan het esdorp.13
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Linksboven: Op dit kaartfragment van het ‘Noordsch of
Skandinavisch Diluvium zijn
Drenthe, het Groningse Westerkwartier en Westerwolde
en de Friese Wouden in één regio samenbracht op basis van
hun ‘natuurlijke gesteldheid’.
Daarmee onderscheidde de
atlas van Beekman & Schuiling zich van de Bosatlas die
zich baseerde op de gangbare
indeling van provincies.

Links: Schuilings symbool van een esdorp, dat
bij oudere generaties nog
in het geheugen staat
gegrift. Daarnaast een
topografische afbeelding
van de esdorpen Rolde en
Anderen, die werd opgenomen in de Atlas van
Beekman & Schuiling.
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Insulinde
Vreemd genoeg verdiende Schuiling
ook zijn sporen als koloniaal geograaf
van Nederlandsch Oost-Indië, terwijl
hij er nooit is geweest! Vooral zijn
consequent bijgewerkte kaarten van de
archipel genoten veel waardering.14 Bij
de actualisering maakte Schuiling gebruik van expeditieverslagen, militaire
stafkaarten, geologische karteringen en
journaals van zendelingen. Bovendien
was hij goed op de hoogte van de uitgebreide literatuur over Indië. Met name
zijn grote wandkaart van Insulinde
oogstte veel lof: … een uitnemende indruk, … het vele nieuwe dat deze kaart
geeft, … der Gesamt-Eindruck der
Karte ist gut.

Geologische kaart van Java waarin
Schuiling nauwkeurig de vulkaanmassieven heeft ingetekend. Met
de rode lijnen is de richting van het
breukenstelsel (‘verzakkingspleten’)

Bron: Atlas Beekman & Schuiling

1898.

aangegeven.

Geheel in de traditie van Schuiling
krijgt ook de natuurlijke gesteldheid
van Insulinde in de schoolatlas veel
aandacht. Door reliëfschaduw zijn de
vele bergketens nauwkeurig geschetst,
in combinatie met de hydrologie. Werkelijk schitterend zijn de hoogte- en
geologische kaart van Java. Hierop
staan dode en nog werkende vulkanen
aangegeven, evenals het onderscheid
in gas- en vastestoferupties. Zelfs de
richting van het breukenstelsel staat
aangegeven. Op de overzichtskaart zijn
de laatste dieptemetingen van de binnenzeeën en de aangrenzende oceanen
verwerkt, die op voorhand al een indruk
geven van de complexe platentektoniek
van de Indonesische archipel.

Schuilings Indië-expertise bleef niet beperkt tot de cartografie. In het interbellum ging de koloniale geografie steeds
meer een rol spelen in het aardrijkskunde onderwijs. Het spreekt voor zich dat
Schuiling daarin vooropliep. Bekendheid genoot zijn handboek ‘Nederland
tusschen de tropen’, dat later, door zijn
groeiende omvang, werd vervangen
door een beknopt leerboek. Ook schreef
hij uitgebreide lemma’s voor de ‘Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië’ en
nam hij het initiatief voor het organiseren van ‘vakantiecursussen’ voor leraren
op het Koloniaal Instituut.
Aanschouwelijk onderwijs

De vroegste leerboekjes uit de 19de eeuw
bestaan vooral uit tekst. Maar rond de

eeuwwisseling gaat het ‘beeld’ in het
aardrijkskundeonderwijs een belangrijke rol spelen. Deze vernieuwing,
onder de vlag van het ‘aanschouwelijk
onderwijs’, waaide over uit Duitsland.
Dankzij betere druktechnieken, zoals
de lithografie en de snelle opkomst van
de fotografie, wordt het nu mogelijk
leermethodes te ontwikkelen, die beter
aansluiten bij de belevingswereld en het
voorstellingsvermogen van de leerlingen.
Wandplaten, schoolkaarten voor de klas
en rijk geïllustreerde schoolatlassen
vormen nu de geijkte leermiddelen van
het moderne aardrijkskundeonderwijs.
Tussen de grote uitgevers Noordhoff,
Wolters en Thieme ontstond een ware
concurrentieslag om in te spelen op de
snel groeiende vraag. Van de Groningse
uitgever Noordhoff kreeg Schuiling
het verzoek om samen met de Amsterdamse hoofdmeester J.M. de Feiter een
serie schoolplaten samen te stellen. Een
uitgelezen kans om zijn stokpaardje de
‘natuurlijke landschappen’ op een tastbare wijze te verbeelden.15 Gerenommeerde kunstschilders werden benaderd
om de landschappen op een artistieke
wijze te verbeelden. Schuiling zag er
wel op toe dat dit niet ten koste ging
van de aanschouwelijkheid. Wanneer de
impressionistische toets naar zijn idee
te veel was doorgeschoten, dan liet hij
dat corrigeren bij de uitwerking van de
litho.
Zijn handleidingen voor onderwijzers,
die hij samen met zijn natuurvrienden
E. Heimans en later Jac. P. Thijsse
schreef, stonden in wetenschappelijke
kring hoog aangeschreven. In totaal zijn
40 wandplaten van Nederlandse landschappen uitgegeven. De eerste plaat
werd gemaakt van zijn geboorteplaats
Annen en verscheen in 1912. Maar
hoewel de toonzetting in de handleiding hier en daar een nostalgische sfeer
oproept, werd nergens verwezen naar
zijn jeugdervaringen. Een jaar later
verscheen de wandplaat van De Drent-

39

40

De schoolplaat van Annen
(‘Een esch in Drenthe’)

sche heide, waarop het hunebed bij
Eexterhalte en de lokale schaapskudde
centraal stonden.16 Nu legde hij wel terloops een link naar zijn geboortegrond.
Hij omschrijft de heide als: Een landschap, om in te dromen; dat indrukken
geeft voor het leven; dat onvergetelijk is
voor wie hier werd geboren en dwalen
mocht in de jeugd.
Maar Schuiling verloor zich niet in
de rurale idylle. Hij was als typische
negentiende-eeuwer gefascineerd door
vooruitgang en draaide zijn hand niet
om voor de beschrijving van bedrijvige stadslandschappen. Aanvankelijk
bestond de serie Nederlandsche Landschappen uit zeven reeksen van vier
platen. Uiteindelijk zou het project
uitgroeien tot 40 schoolplaten, die werden vervaardigd door tien kunstenaars
met vertegenwoordigers van de Haagse
School en het Neo-impressionisme. De
landschappen zijn tot 1968 uitgegeven.17
Versleten schoenen

De hoofdopgave van de aardrijkskunde
was volgens Schuiling het zichtbaar

maken van de wisselwerking tussen
fysische en sociale factoren. Een geograaf ontwerpt een beeld, waarin zowel
de ‘eeuwige krachten van de natuur’ en
de ‘tijdelijk invloed van de mens’ beide
tot hun recht komen. Het bestuderen
van boeken in de studeerkamer vond
hij niet voldoende. Een geograaf moet
daarnaast het veld in. Alleen zo kan hij
een compleet beeld krijgen van de wisselwerking door zelf te leren waarnemen en te interpreteren. De ‘dorst naar
aanschouwelijkheid’ is volgens hem het
kenmerk van de echte geograaf: Alleen
wie enige paren schoenen versleten
heeft in het veld, kan goed aardrijkskunde studeren in de studeerkamer.18
Schuilings belangrijkste taak was het
opleiden van toekomstige aardrijkskundeleraren, maar tevens het bijscholen van
leraren. Voor die laatste categorie organiseerde hij de ‘vakantiecursussen’, waarin
hij zijn uitgangspunt van de ‘directe
aanschouwing’ in praktijk bracht op veldexcursies. Tijdens deze expedities konden de ‘leraren in functie’ contact leggen met ‘de mannen der wetenschap’ en
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zo hun kennis opfrissen en bijschaven.
Na de eerste succesvolle vakantiecursus
kreeg het idee direct een blijvend karakter. In het daarvoor opgerichte bestuur
ontpopt Schuiling zich als de drijvende
kracht.
De bijscholingen bestreken een breed
kennisveld. Naast de geologische en
morfologische veldexcursies, organiseerde men cursussen voor de vakgebieden meteorologie, oceanografie, terpenonderzoek, bodemkunde, aardmagnetisme, plantenaardrijkskunde, ijstijdengeologie en cartografie. Verder organiseerde
hij excursies in het duinlandschap, naar
de Zuiderzeewerken, de zoutwinning
in Twente, de veenontginningen, het
polderland en de grondwaterwinning.
Favoriet waren gebieden waar men ter
plekke nieuwe ontdekkingen en ontwikkelingen onder deskundige leiding kan
bestuderen.
In feite waren de excursies dus echte
studiereizen, waar observerende uitleg
en discussies voorop stonden. Interessant en nauwgezet zijn de verslagen die
van de excursies zijn gemaakt, zoals

blijkt uit de gebonden uitgave van Tien
vacantiecursussen voor geografen die
Schuiling op zijn zeventigste verjaardag
kreeg aangeboden. Van de meest belangwekkende onderwerpen werden bovendien uitvoerige studies opgenomen
in het Tijdschrift voor Geschiedenis,
Land- en Volkenkunde, waar Schuiling
in de redactie zat. Deze gedegen studies
zijn nu digitaal beschikbaar en geven
een goede indruk van de veelzijdige
geograaf Schuiling.
Schuiling maakt school

Vanuit zijn studeervertrek aan het Pothoofd in Deventer had Schuiling een
schitterend uitzicht over de IJssel en
zijn groene uiterwaarden. Hij woonde
en werkte als het ware in zijn eigen
schoolplaat.19 Maar Schuiling was
beslist geen kamergeleerde. Voor leerlingen die van verre kwamen, was zijn
huis aan de IJsselkade een geliefd logeeradres. Daarnaast was hij een bekende verschijning op vergaderingen van
de KNAG en een veel gevraagd spreker
op wetenschappelijke congressen en

De schoolplaat van Eext
(‘De Drentsche heide’)

42 te midden van
Schuiling
zijn vakgenoten op een
veldexcursie. Waarschijnlijk gaat het hier om het
Rijksdriehoeksmetingpunt
nabij de Lindeboomsberg bij
Lunteren. De plechtstatige foto heeft iets van
een eerbetoon. Mogelijk
moeten we denken aan één
van de festiviteiten rond zijn
zeventigste verjaardag.

cursussen van de Volksuniversiteit.
Maar hoe stond het met zijn pedagogische kwaliteiten? Ruim 30 jaar was hij
directeur van de Rijkskweekschool in
Deventer. Bij het 25-jubileum van de instelling kreeg hij van zijn oud-kwekelingen als waardering voor zijn inspirerende
aardrijkskundelessen een djatihouten
doos met een schitterende fotocollectie
van Insulinde. Dit eerbetoon stond niet
op zich. Ook in zijn vriendenboek van
1924 zijn de loftuitingen van zijn oudleerlingen niet van de lucht:
• Daar had je onze aardrijkskundeman, buiten twijfel een figuur.
• Hij was de ziel van de school…
• En nergens hebben we beter
gevoeld dat de kweekschool aan de
spits der beschaving stond, dan in
het aardrijkskunde lokaal.
• … reeds zeer jong werden wij

geïmponeerd door het mysterie van
het landschap…
• O, dat lokaal, waar we les kregen
in de aardrijkskunde, dat was voor
ons de spiegel der wereld.
• Van Schuiling ging kracht en
bezieling uit. Hij is de man van het
doen.
Het zal Schuiling ongetwijfeld veel goed
hebben gedaan, want van hem is de uitspraak: De achting mijner leerlingen is
de glans van mijn leven. En die steun had
hij ook nodig, want de persoonlijke verhoudingen op de kweekschool werden er
niet beter op. In 1909 besloot hij zijn ontslag in te dienen en aanvaardde hij een
betrekking als aardrijkskundeleraar aan
de plaatselijke HBS en het Gymnasium.
En ook daar maakte hij school: verschillende van zijn leerlingen kozen voor het
vak aardrijkskunde, hetzij in de leraars-

De geograaf G.J.A. Mulder die als oud-leerling van Schuiling zijn leermeester wist te overtreffen met zijn zesdelige ‘Handboek der geografie van Nederland’.

opleiding of als student op de universiteiten van Utrecht of Amsterdam.
Het middelbaar onderwijs in Deventer
was gedurende zijn loopbaan dus een
kweekvijver voor toekomstige geografen. Eén van zijn meest succesvolle
leerlingen was de geograaf G.J.A. Mulder.20 Kort na zijn afstuderen werd hij
leraar aan het gymnasium in Assen. Na
het overlijden van zijn leermeester in
1936 werkte hij mee aan de twee supplementen van Schuilings handboek. In
1943 maakte Mulder een ontwerp voor
een nieuw handboek. Het Handboek der
Geografie van Nederland, zijn levenswerk, bestaat uit zes delen, het eerste
deel verscheen in 1949. Als redacteur/

schrijver werkte hij samen met 33
vakspecialisten. Het project is in 1959
voltooid. Het naslagwerk telt maar liefst
3.275 bladzijden. Zo wist hij zijn oude
leermeester te overtreffen. En evenals
Schuiling werd hij voor zijn verdiensten
benoemd tot erelid van het KNAG.
Afgezien van de natuurlijk landschappen en het ‘dictaat van de bodem’, is
Geografie van Nederland een project in
de traditie van Schuiling. Het naslagwerk is een laatste dappere poging om
alle geografische vakgebieden te verenigen onder de paraplu van de ‘klassieke’
aardrijkskunde. Maar na de oorlog zijn
de ontwikkelingen in de gespecialiseerde vakgebieden nauwelijks meer bij te
benen. Door krampachtig vast te houden
aan volledigheid is Geografie van Nederland een pluriform boek geworden
met een encyclopedisch karakter, niettemin ook een schatkamer voor historisch
geografen en wetenschapshistorici.
Voortaan zou de geografie van Nederland alleen nog beschreven worden
aan de hand van thematisch geordende
atlassen.
In Schuilings gedenkboek van 1924
werd al geconstateerd dat de wetenschappelijke en methodische opvattingen van de leermeester en zijn
oud-leerlingen uiteen gingen lopen: De
vakgeleerden zullen in groter getallen
en met nieuwe speciaalvakken de leerstoelen gaan bezetten. En de laatste der
oude garde … aan wie dit boek gewijd
is, zal blijken de eerste te zijn van een
nieuwe lichting: de geografisch ingenieur, de pedagogische aardrijkskundige,
… de echte geograaf.21
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