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P. de Zeeuw werd op 7 mei 1890 in Rijsoord bij Ridderkerk 
geboren, waar zijn vader een vlasbedrijf had. Zijn ouders 
waren gereformeerd, lid van de ARP, en kregen na Pieter nog 
tien kinderen. Tot groot genoegen van zijn vader koos zijn 
oudste zoon voor het onderwijs. 

In 1918, een week na zijn huwelijk, werd Pieter onderwijzer 
op een tweemansschooltje met ruim veertig leerlingen aan de 
Ilunschoterweg in buurtschap Holk bij Nijkerk. Zeven jaar 
later werd hij benoemd tot hoofd van de School met den Bijbel 
aan de Kolkstraat in Nijkerk. Daar bleef hij tot zijn pensioen 
In 1955. 
Al op jeugdige leeftijd voelde Pieter zich geroepen tot schrijven. 
Waren zijn eerste boeken niet zo op de jeugd gericht, spoedig 
was hij een groot verteller; kinderen luisterden ademloos naar 
de verhalen die meester De Zeeuw bedacht. Deze verhalen 
hield hij in zijn hoofd en later schreef hij ze op, meestal zeer 
goed gedocumenteerd. Op deze manier ontstonden veel van 
zijn jeugdboeken. 
In Nijkerk was P. de Zeeuw een vooraanstaand burger. 
111j was een man die nooit stilzat. Naast zijn leven als  

hoofdonderwijzer en schrijver was hij jarenlang ouderling in 
de Gereformeerde Kerk, voorzitter van de kiesvereniging van 
de ARP, voorzitter van het Nijkerkse Rode Kruis en lid van 
het Historisch Genootschap in Utrecht (1). Daarnaast was hij 
een groot kenner van de Nijkerkse geschiedenis, getuige zijn 
boeken over Nijkerk (2). 

P de Zeeuw J. Gzn. (1890 - 1968), 

de schrijvende schoolmeester 

P. de Zeeuw werkte mee aan vele kindertijdschriften. Zo was 
hij jarenlang een succesvol redacteur van Vrij en Blij, het 
christelijk maandblad voor de jeugd. Veel van zijn verhalen 
verschenen eerst als vervolgverhaal in Vrij en Blij, zoals in 
de jaargang van 1952 het verhaal 'Een Nijkerks meisje in 
Nieuw-Nederland. 
Zijn grote liefde voor het koningshuis uitte zich in het 
redacteurschap van De Paleispost voor de Jeugd. Over het 
Oranjehuis schreef De Zeeuw ongeveer twintig boeken  

gericht op volwassenen, met titels als Juliana van Oranje en 
De dochter der Oranjes, waarin een vermelding van het bezoek 
van koningin Wilhelmina en prins Hendrik aan Nijkerk in 
1916. De Zeeuw schreef veel historische jeugdboeken over 
de Tachtigjarige Oorlog en de Reformatie in Europa. Veel 
kerstverhalen van zijn hand spelen ook in die tijd. 
Zijn grootste bekendheid bereikte hij door de series 'Bonte 
Bloemen', een twaalfdelige reeks leesboeken voor het christelijk 
onderwijs, en 'Oud Goud, verhalen uit vroeger tijden opnieuw 
aan Neêrlands jeugd verteld door P. de Zeeuw J.Gzn'. Hierin 
vertelde De Zeeuw, op zijn manier en sterk bekort, klassieke 
kinderboeken als De Hut van oom Tom, Pinokkio, Robinson 
Crusoë en vele andere. Zelf beschreef hij de levens van Paul 
Kriiger, Michiel de Ruyter en Willem de Zwijger. Beide series 
werden uitgegeven door uitgeverij G.B. van Goor en Zonen. 
P. de Zeeuw, die consequent J.Gzn. achter zijn naam liet zetten, 
liet ons ongeveer 245 boeken na (3). Na zijn overlijden in 1968 
werden zijn boeken nog lange tijd herdrukt. Tot een aantal 
jaren geleden waren vele jeugdboeken nog verkrijgbaar als 
Banierpocket voor de jeugd. Hij werd in het door hem geliefde 
Nijkerk begraven. 

BOEKEN VAN P. DE ZEEUW J.GZN. MET NIJKERKSE VERHALEN: 
DE WRAAK VAN DE SLUISWACHTER, UITGEVERIJ DE BANIER 1945.    EEN NIJKERKS MEISJE IN 
NIEUW NEDERLAND, UITGEVERIJ DE BANIER. DE DOCHTER DER ORANJES, UITGEVERIJ UNITAS 
1923. NIJKERK DOOR DE EEUWEN HEEN, UITGAVE NIJKERKSCHE COURANT. 
NIJKERK IN DE GREEP DER NAZI'S, UITGAVE NIJKERSCHE COURANT. 
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