
 
 
Thomas van Buul, geb. 9-2-1877 te Dordrecht  overleden 3-2-1960 te Arnhem. 
Zoon van een boekbinder, was bestemd zijn vader in de zaak op te volgen en werd daartoe 
opgeleid. Zijn hart lag echter bij het onderwijs, volgde de Burger Avondschool en de 
“Normaal school” (opleiding tot onderwijzer). 
Werkte als onderwijzer in Klaaswaal en Utrecht en later als hoofd van een Openbare Lagere 
School in Arnhem. 
Omstreek 1906 publiceerde hij een artikel in De Gids, waarin hij zich keerde tegen de door 
Ligthart gepropageerde lees methode waarbij kinderen bij het lees onderwijs tevens allerlei 
nuttige zaken over landbouw e.d. aangeboden kregen. Zijn visie was dat lees onderwijs 
pr\iomair het plezier in lezen moest bevorderen. Vanuit die gedachte schreef hij een serie 
leesboekjes “ Zonneschijn” die tot 1940  op de meeste Openbare lagere scholen werd 
gebruikt. Ook is een aangepaste versie voor het toenmalige Nederlands Indië uitgegeven. 
Na de oorlog kende de serie nog een korte wederopbloei met een aangepaste heruitgave, die 
hij samen met Eymers en Gerritsen schreef. 
 
Van zijn hand verscheen (is waarschijnlijk niet compleet): 
 

• De zoon van de Tollenaar, van Gorcum, 1953; 
• Het Luchtvaartboek vaar de jeugd, , co-auteur: A. J. van Ginkel (van de KLM) van 

Dishoeck 1937 
• Serie van enkele tientallen deeltjes “ Zonneschijn”, leesboek voor het lager en 

voortgezet onderwijs, Van Dishoeck, Illustraties Tjeerd Bottema; 1912; ook bewerkt 
voor het toenmalige Ned Indie; 

• De Schat des Harten van Dishoeck. Illustraties Tjeerd Bottema 
• Onder pseudoniem F. Mulders; Ontmoetingen op het Schoolpad; De Tijdstroom 

Lochem,1938; 
• De Negen En Negentig Rechtvaardigen En Andere Opstellen Over 

Opvoeding En Onderwijs Bussum, Van Dishoeck, 1925. 
• Bijbel voor Jongeren, D. Sijthoff, 1937 

 
Leerboeken, met co auteurs: Eymers en Vermaas): 

• Volksschoolboek: Plantkunde, Thieme,1930; 
• Volksschoolboek: Nederlandsche Taal, Thieme, 1930 
• Volksschoolboek: Vaderlandse Geschiedenis, Thieme, 1935 
• Volksschoolboek: Staatsinrichting, Thieme, 1931 

 
Vertaald uit het Frans: Marikele, van L Rauzier-Fontayne, Uitg West friesland, 1947 
 
Gedurende lange tijd was hij bestuurslid van de vereniging van Christen Onderwijzers aan 
Overheidsscholen, die zich ervoor beijverde dat Christenen zich niet afzonderden in bizondere 
scholen, maar juist dienden te getuigen door aanwezigheid op openbare scholen, dit overigens 
zonder opdringerigheid. 


