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Histo-visie
Het instituut van Soeters
In 1835 werd een oproep
gedaan te solliciteren naar
de baan die voorheen door
dhr. Begeer bekleed was. ,
De baan, het leiden van het
jongens instituut in Hasselt, werd gegund aan Martinus Soeters. Dat was niet
vanzelf gegaan. Hij had
zich eerst met de concurrentie moeten meten.
Na zijn aanstelling liet hij
er geen gras over groeien.
In de krant verscheen onderstaande advertentie.

Al vanaf 1831 was dit
"instituut voor jonge
heeren" in Hasselt ge-

vestigd. De leerlingen
kregen er les in Nederlands, Duits, Frans, Engels, Grieks, Latijn en
wetenschappen,
waaronder meet- en
stelkunst. Na met goed
gevolg de school doorlopen te hebben kon men
tot militaire en andere
hoge scholen worden
toegelaten. Naast
geestelijke vond ook
lichamelijke ontwikkeling plaats. Daartoe was
aan de school een gymleraar verbonden.
Toen Martinus Soeter
naar Hasselt trok was hij
nog ongetrouwd. In 1843
trad hij in Doesburg met
mejuffrouw Van Groin
in het huwelijk. Een jaar
later diende zich het eerste kind aan. In septem-

ber 1845 volgde nog een
zoon.
Maar ook verdriet ging
aan hun deur niet voorbij. In juli 1855 stierf
hun jongste - de naar
haar moeder genoemde
dochter Jeannette Brunette - op driejarige
leeftijd.
De onderwijskundige talenten van heer Soeters
werden door inspecteur
Wijnbeek hoog aangeslagen. Met name het wiskundig onderwijs en het
zingen, de orde en de
“leerlust” werden door
hem geroemd. In totaal
waren er in 1840 30 kostschoolleerlingen en 16
dagleerlingen. De inwonende pupillen betaalden 250 gulden per
jaar. Wilden zij ook nog
Duits, Engels en boekhouden leren dan betaalden zij per vak tien gulden. Voor het volgen van
Latijn en Grieks moest
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echter vijftig gulden
worden neergelegd.
De stad was trots op het
geboden onderwijs. Van
het jaarlijkse onderzoek
werd elk jaar uitgebreid in
de krant verslag gedaan.
De toeloop moest immers
wel gegarandeerd blijven.
Voor de locale economie
was de aanwezigheid van
de school van groot belang. Bovendien droeg zij bij
aan een gunstig vestigingsklimaat. Burgemeester
Freislich was ook notaris.
Om potentiële kopers te
trekken, wees hij hen op
het brede onderwijsaanbod.
Het instituut genoot inmiddels enige befaamdheid. In

het door de journalist
Boom geschreven
reisbeschrijving ‘Twee neven’ wordt het expliciet
genoemd.
Eén van haar leerlingen
was de in 1824 in Hasselt
geboren predikant
Griethuysen. De academische lessen kreeg hij
van dominee Bruna. Ook
vrederechter Ferney was
aan het instituut verbonden.
Na het verlaten van de
school hield de zorg niet
op. Als zijn voormalige
leerling Coenraad Willem
van Dedem naar Delft gaat
om daar te gaan studeren,
blijft hij met hem corresponderen. In zijn brieven

geeft hij goede raad aan
hem en aan zijn vader.

hij in 1875 te koop aan.

In 1868 vierde het
echtpaar Soeters hun
vijfentwintig jarige echtvereniging. In een advertentie bedankten zij de vele
belangstellenden. Eén van
hun zonen kon op de
bruiloft niet aanwezig zijn.
Hij was twee jaar eerder
naar Indië vertrokken.
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Na 1860 liep het instituut,
zodanig terug dat het in
1883 werd opgeheven. De
concurrentie van de in
1863 door Thorbecke ingevoerde HBS, liet zich
gevoelen.
Op 2 april 1877 overleed
Martinus Soeters op 69–
jarige leeftijd. Drie van zijn
kinderen waren nog in leven.
Een paar jaar eerder was
Soeters met pensioen gegaan. Door hemzelf aangeschaft leermateriaal bood

