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Voorwoord

Themanummer onderwijs
Vorigjaar ontstond naar aanleiding van het
20-jarig bestaan van de Oudheidkundige
Kring Voorst het idee om een Kroniek ge-
heel te wijden aan het thema "onderwijs".
De O.K.V. wordt de laatste tijd namelijk
steeds meer ingeschakeld bij het onderwijs.
Scholieren die voor het vak Geschiedenis
een werkstuk moeten maken worden naar
onze werkruimte gestuurd (of komen zelf
op dat idee) om informatie te verzamelen
over lokale historische onderwerpen. Ook
houden O.K.V.-leden op verzoek spreek-
beurten op scholen. Wij zijn blij, dat ook de
jeugd de weg naaÍ onze O.K.V. weet te
vinden, en willen deze belangrijke rol bij het
onderwijs zo goed mogelijk vervullen. Want
hoe vreemd het ook mag klinken: ook wat
betreft ons verleden heeft dejeugd de toe-
komst!
Aan onze oproep om een verhaal te schrij-
ven over (het ontstaan van) een school in
de gemeente Voorst of over leuke voorval-
len van vroeger gaven verschillende leden
gehoor. De artikelerr die we binnen kregen
varieerden in lengte en inhoud. Verschillen-
de kanten van de Voorster onderwijsge-
schiedenis worden belicht. Een totaalbeeld
geeft dit tlremanummer zeker niet. In ar-
chiefstukken, in bestaande literatuur en in
geheugens van mensen zullen nog veel ge-
gevens beschikbaar zijn. Wellicht is het ver-
zamelen van deze gegevens en het schrii-
ven van de Voorster onderwijsgeschiede-
nis een idee voor een (afstudeer)werkstuk
in het voortgezet of hoger onderwijs...

ken. Door voor deze keer ook de vaste ru-
briekerr te laten vervallen is extra ruimte
voor het tlrema vrijgemaakt. Ondanks dat
moeten er toch nog enkele artikelen blijven

liggen: deze komen in een van de volgende
Kronieken aan bod.
De redactie wenst u extra lang leesplezier
met deze Onderwijs-Kron iek.Degene die na deze Kroniek meer wil le-

zen over scholen in de gerheente Voorst ver-
wijzen wij naar eerder verschenen boekjes
en artikelen. Van enkele scholen zijn jubi-
leumboeken uitgegeven, zoals van de St.

Martinusschool in Busslo o (l 872- 1997); de

Chr. SchoolTen Holtens Erve in Nijbroek
(1922-1997); de Openbare'school in Teuge
( 1 86 I - l99l ); de Eben Haëzerschool in Teu-
ge (1933-1983); de Chr. School De Win-
gerd in Twello (1920-1995); De Oase in
Twello (1971-1996); de Wilpsedijkschool in
Twello(191l-1986).
Ook verschenen in voorgaande Kronieken
enkele verhalen over scholen en onderwijs
in de gemeente Voorst, zoals:
"De lagere school van onze voorouders" en
"Bijzondere schoolorde voor het departe-
ment Gelderland" in Kroniek 1983-3;
"Meester Van Raaij, hoofd van de School
met de Bijbel" (hierin ook veel informatie
over de start van deze school in Voorst) in
Kroniek 1996-l1'
"Willem Frederik van Amstel" (een teke-
naarlschoolmeester met soms afwijkende
opvattingen) in Kroniek 1996-3;
"De Latijnse school in de tijd van Alexan-
der Hegius" en o'De gemeente Voorst in de
negentiende eeuw" over de bouw van de
school in Twello in Kroniek 1998-4.

Maar nu terug naar de Kroniek die voor u
ligt. De ingezonden kopij was van zo'n om-
vang, dat de redactie niet genoeg had aan
de gebruikelijke 28 pagina's. Onze penning-
meester gaf gelukkig toestemming om deze
keer een Kroniek van 40 pagina's te ma-
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Vsn de bestuurstaÍel

De aankondigingen voor de lezingen de le-
denvergadering vindt u niet in deze Kroniek,

door L. Sevenster

maar worden u via de post toegezonden
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De bewaurschool te Terwolde

De eerste bewaarscholen
De eerste vonren vau bewaarscholen ko-
luleu we al tegen in de rniddeleeuwen. Deze
schooltjes (of zijn het opvangtehuizen voor
kleine kinderen) werden veelal gehouden
door Begijnen. Begijnen zijn weduwen of
ongehuwde vrouwen die gemeenschappe-
Iijk als geestelijk zuster leven zonder een
kloostergelofte te hebben afgelegd. Deze
schooltjes bestonden voor 1800 vooral in
grote steden en werden geleid door vrou-
wen, die op deze lnanier in hun onderhoud
wilden voorzien.

.De meningeu over de waarde van deze
schooltjes liepen sterk uiteerr. Sommigen
vonden dat de schooltjes opgericht werden
uit puur winstbejag, maar anderen wareÍl
de mening toegedaarr datze toch wel enig
nut hadden. Zevingen kinderen op van bij-
voorbeeld moeders die buitenslruis de kost
moesten verdienen. Deze scholen werden
matressenschool gerroelnd. Een matres is
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door J. Lubberts

een houdster van een bewaar- of kleuter-
school.

Het bewaarschoolonderwijs
Na de onderwijswet van 1806 kwamen er
langzamerhand meer en meer bewaarscho-
len waar men de kinderen ook iets trachtte
bij te brengen. De Maatschappij tot Nut van
het Algemeerr. in de volksmond hetNut ge-
noernd, spande zích aan het begirr van de
vorige eeuw in om degelijk openbaar be-
waarschoolonderwijs van de grond te krij-
gen. Later zou ze eigen Nutsbewaarscho-
len stichten. In gebieden met een overheer-
send rooms-katholiek geloof heeft de op-
richting van onderwijscongregaties voor
vrouwelijke religieuzen vanaf het midden van
de vorige eeuw gezorgd voor een grote toe-
name van bewaarscholen. De meeste be-
waarscholen rond 1870 bestorrden dan ook
op confessioneel-bijzondere gronds lag.
Intussen was het bewaarschoolonderwijs uit
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de nieuwe onderwijswet van 1857 verdwe-
nen. Het enige dat overbleef van de oude
wet was. dat men geen onderwijs geven
mocht in lokalen die schadelijk voor de ge-

zondheid waren. Het examen voor bewaar-
scltoolltoudster. dat de wet van 1806 nog
kende. werd ook niet rneer afgenomen. Aan
het leiden van dergelijke scholen werden
geen officiële eisen meer gesteld. Wel was
er veel particulier initiatief op dit gebied. Het
bewaarschoolwezen bleef voorlopig een
particul iere aangelegenheid.

Veranderingen
Vanaf 1860 kwam er enige verandering in
het bewaarschoolonderwijs. De onderwijs-
methode van Fróbel vond opgang. Deze me-
thode lrield in dat de leidende activiteit van
de onderwijzeres venninderde en dat de
zelfwerkzaamheid van het kind werd be-
vorderd. Vandaar dat de naam Fróbelschool
ontstond naast de naarn bewaarschool. Kri-
tiek op de bestaande bewaar- of Fróbelscho-
len leidde tot het outstaau van uog eerr nieuw
type school, de Montessori-kleuterscholen.
Deze werden hoofdzakelijk bezocht door
kinderen Lrit de gegoede kringen. Na de
Tweede Wereldoorlog kwam de naam kleu-
terschool in zwang.

Het eerste kleuteronderwijs in de ge-
meente Voorst
Het eerst is op Duistervoorde een bewaar-
school gekornen. Dit is niet geheel onlo-
gisch, gezien het feit dat men in de katho-
lieke streken van Nederland en dan vooral
in het zuiden reeds veel ervaring opgedaan
had rnet bewaarscholen. Deze bewaarscho-
len werden geleid door vrouwelijke religieu-
zen. Op Duistervoorde werd in 1898 met

behulp van vrouwelijke religieuzen een be-
waarschool gesticht. Het waren Zusters van
Liefde van Jezus en Maria, Moeder van goe-

de bijstand uit Schijndel in Noord-Brabant
die hier deze vorm van onderwijs gestalte
gaven.

ttOns Dorpshuistt
De bewaarschool in Terwolde is op een ge-
heel andere rnanier tot stand gekomen dan
het schooltje in Duistervoorde. Deze kleuter-
school werd gesticht door een vereniging
en wel de vereniging "Ons Dorpshuis". De
vereniging "Ons Dorpshuis" werd opgericht
door een aantal dorpsnotabelen uit Terwol-
de. Volgens de Staatscourant van 3 decem-
ber 1923 stelde zij zich onder andere ten
doel:

- Het stichten en in stand houden van een
verenigingsgebouw.

- Het verspreiden van nuttige en tnaat-
schappelijke kennis.

- Het aanvullen der algemene ontwikkeling.
- Het versterken der onderlinge band der

inwoners.
- Gelegenheid geven tot houden van lezin-

gen. vergaderingen etc.
- Het geven van cursussen.
- Het inrichten en instandhouden eener

openbare leeszaal en uitleenboekerij.
Haar werkgebied strekte zich uit over de
dorpen Nijbroek, Terwolde en omgeving.
Het door haar gestichte verenigingsgebouw,
"Dorpshuis" geheten, werd op I oktober
I 923 feestelijk geopend. Dit door architect
Frederik Gerrit Haverkamp ontworpen ge-
bouw stond op de plaats van het huidige
café-restaurant "Dorpszicht". De begroting
voor dit gebouw bedroeg 7.000 gulden.
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De bewaarschool
De bewaarschool of kóttelschole (keutel-
sclrool), zoalszij in de volksmond genoemd
werd, heeft vooral in de eerste jaren een

rnoeilijk bestaan geleid. Uit de eerste tien
jaar van lraar bestaan,van 1925 tot I 935, is
eeu financieel overzicht bewaard gebleven.
Het salaris van de onderwijzeres bedroeg
in 1925 f 200 perjaar en in 1935 was dit
salaris opgelopen tot f 270 perjaar. Er was
ook nog een hulp aanwezig die een salaris
genoot van gerniddeld / 5l per jaar. Hoe-
veel uur zij hiervoor lxoesten werken is niet
bekend.

Aan leermiddelen werd de eerste tien jaar
gerniddeld í 23,86 uitgegeven.

Bedroeg het schoolgeld de eerste vijfjaar
gemiddeld Í 11,60, na 1929 bedroeg het
sclroolgeld gemiddeld I 8,82 per jaar. Ver-
volgens had men nog inkomsten uit giften,
waarvoor men met een Iijst langs de deur
ging. Deze giften bedroegen gemiddeld

Í 150. Dat het desondanks moeilijk was orn
de touwtjes aan elkaar te knopen, blijkt uit
de toelichting die de penningmeester in de
kantl ij n schreef van het tienjarenoverzicht.
Hier schrijft hij:
"Uit de laatste kolom blijkt hoe weinig
er per jaar voor zaalhuur, verwarnting
en schoonntaak overbleef. De vereniging
"Ons Dorpshuis" had dus geregeld een
nadelig saldo san de bewaarschool. Bij

4

Dorpshuis" was niet alleen onderkonten voor de bewaar,school maar ook voor
de gymnas tiekveren iging.
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vermindering subsidie zou dit nadelig
saldo zo groot z|n, daÍ voortzetting haast
onmogelijk zou worden ".

Het gemiddeld aantal leerlingen bestond de

eerste tien jaar uit23 kinderen. Niet bekend
is of er een groot verschil was tussen het
aantal rneisjes en jongens. Het kleinste aan-
tal was zestien en het hoogste aantal27.

Subsidie
In eerste irrstantie werden alle aanvragen
voor subsidie voor de bewaarschool afge-
wezen. De vereniging "Ons Dorpshuis"
kreeg wel subsidie voor lraar inmiddels op-
gerichte afdeling gymnastiek: / 50 perjaar.
Voor de naaischool kreeg ze / 5 per leer-
ling per jaar. De vraag om een bijdrage van

de gerneentevan f 300 werd niet gehono-
reerd. Ook latere aanvragen van / l5 per
kind werden afgewezen.
In de gemeenteraad liepen de meningen
over subsidie voor de be'waarschool sterk
uiteen, zoals blijkt uit de raadsverslagen. Een

bloemlezirrg uit de notulen van voor 1929
laat zien hoe men over de bewaarschool
dacht:
Hr. D. vindt dat er niet genoeg gedáan kan
worden voor 't kind. Er zijn veel gezinnen
waar de vrouw geen tijd heeft om op de

kinderen te passen. De bewaarscholen ko-
men ten goede aan 't huisgezin.
Hr. N. voelt er niets voor, ouders moeten
zelf maar voor hun kinderen zorgen.
Hr. P. acht de bewaarscholen nodig opdat

de kleine kinderen van straat komen.
Hr. G. was eerst tegen. l'lu voor, omdat het
zijns inziens rruttig en nodig is dat de kleine
kinderen van de straat komen.
Voorz. vindt dat ouders zelf voor hun kin-
deren rnoeten zorgen en 't gaat zijns inziens
te ver indierr de ouders hun kinderen van
nog geen vijfjaar niet kunnen opvoeden.
Met lralen en brengen hebben de ouders
rneer last dan gemak. Wordt er eenmaal
rnee begonnen, dan zullen er in de gemeen-
te Voorst vele bewaarschooltjes opgericht
worden en daar wil hij voor waarschuwelr.
Hr. D. zegt dat op 't Rode Dorp in Twello
een heel troepje kleirre kinderen de straat
wordt opgestuurd en wijst op de taal eu ver-
wordirrg.
Baron varr H. wijst nog eells op de kleuter-
school te Duistervoorde.
Hr. M. deelt mede, dat orl financiële reden
geen bewaarsclrool is opgericht in Voorst.
Hr. W. wijst nog eens op de tuchteloosheid
van de jeugd en acht 't beter dat de kleine
kinderen in een bewaarschool aan orde en
regel worden gewend.
Hr. L. vindt het een groot bezwaar subsidie
te geven. over eeu tijdje kan er wel weer
een audere vereniging komen tnet eeÍl
veertiental leden en dan is het eind niet te
overzien.
Hr. W. wijst nog eerls op het verschil tus-

"serr 
stad en platteland. Hij vindt de afstand

op het platteland een groot bezwaar.
Hr. D.wijst er op, dat er posten op de be-
groting staan die minder nut afwerpen.
Hr. W vraagï ziclr af of het wel nuttig is de
ouders van de zorg hunner kirrderen te ont-
heffen.
Hr. W. wijst er nog eens op dat rnet bren-
gen de kinderen te vroeg varr huis moeten.
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Hr. L. acht de gemeente te groot voor be-
waarscholen.
Voorz. vindt dat lret eigenlijk geen onder-
wijs is, maar kinderen bezig houden.
Hr. N. antwoordt hierop dat dit toch de taak
van de ouders moet zijn.
Uiteindelijk besluit de raad op 24 december
1929 om / l0 aan subsidie per kind te ver-
strekken.

Onderwijzeres
De eerste onderwijzeres aan de Terwoldse
bewaarschool was Rika Oosterbroek. Zij
had voor die tijd bU een boer gediend, maar
door bedrijfsbeëindiging was zij zonderwerk
geraakt. Zij had geen enkele affiniteit rnet
het orrderwijs in welke vorm dan ook. Zij
werd geïnstrueerd door de echtgenote van
huisarts Van der Pot. Daar leerde zij vers-
jes en spelletjes om de kinderen bezig te
kunnen houden. Tevens kreeg zij enig orr-
derrichtvan een verfamilielid van mevrouw

De bijna honderdjarige Rika Oosterbroek, de
e e r s t e kl eu t e r s c h o o lj uffr o uw í e Te r w o I de. ( F o t o
coll. E. Kluin.)De kleuterklas stond in I 948 onder leiding van jufrouw Sffinga en vond onderdak in cafe Dorpzicht
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Van der Pot die dit werk irr Deventer deed.

Rika Oosterbroek heeft dit werk slechts en-
kele jaren gedaan err is vervolgens als
dienstrneisje op Huize "de Poll" gaan wer-
ken. omdat dat beter betaald werd.

Huisvesting
De kleuterschool was tot omstreeks 1954
gevestigd in café-restaurant Dorpzicht irr

een zaaltje achter de gelagkarner. Van dit
zaaltje werd ook door de afdeling gymnas-
tiek varr sportvereniging Terwolde gebruik
gemaakt. Door grotere toeloop en veran-
deringen irt de rlaatschappij was de eige-
naar van Dorpzicht genoodzaakt uit te brei-
den en te rnoderniseren. Het gevolg was

dat rnerr nu tereclrt kwarn bij café Ruirn-
zicht van de familie Karnphuis. Hier bleef
de kleutelschool tot 1959. toen rren wegens
opheffirrg van het cafe en de daarmee sa-

rrrenlrangende verbouwing moest ornzien
naar iets anders. Men kreeg de beschik-
king over een houten noodgebouw. De of-
ficiële opening vond plaats op 24 augustus
1959. Dit noodgebouw werd geplaatst ach-

ter de woning van de hoofdonderwijzer aan
de Leliestraat. In dit gebouw is de kleuter-
school gebleven tot de bouw van een nieu-
we openbare lagere school, waarvan een
gedeeelte bestemd was voor het kleuter-
onderwijs.

Het einde
De kleuterschool te Terwolde is ondanks
alle problemen blijven bestaan, totdat het
kleuteronderwijs in 1985 is geïntegreerd in
de basisschool. Helaas heeft men het ge-
hele archief van de bewaarschool na de in-
tegratie in het basisonderwijs verbrand.
P.S. Indien iemand gegevens heeft, hoe
gering ook, of iets weet Íe vertellen over
het kleuteronderwijs, houden wij ons
zeer aanbevolen. Dit om het verhaal com-
pleet te kunnen ntaken.

Bronnen
Arch ief Gerneente Voorst.
Arclrief O.K.V.
Gesprek met de eerste onderwijzeres.
Privé-gegevens van de auteur.

Alle andere kinderen gingen, voor zover het
in de gezinnen mogelijk was, uaar de open-
bare school irr Twello. Die was gelegen ach-
ter de Dorpskerk, op de plek waar nu het
gebouw "lrene" staat. Lang niet alle kinde-
ren gingen naar school, zekeren de oude-
ren niet. Er was thuis, en in het hoogsei-
zoen vooral op de boerderij, rneer dan werk
genoeg. En er was tot het jaar 1900 nog
geen leerplicht. Deze werd ingevoerd bij wet
van 7 juli in genoemd jaar. Er woedde in die
jaren een schoolstrijd die pas eindigde in
1920. Toen vond de gelijkstelling van on-
derwijs plaats en werd ook lret R.K. onder-
wijs gesubsidieerd door het Rijk.

Begin R.K. onderwijs St. Martinus
Op al die veranderirrgerr wilde het roorns-

katholieke kerkbestuur van Duistervoorde
niet wachten. In toenemende mate werd er
druk op hem uitgeoefend om er voor te zor-
gen dat de parochie een eigen school zou
krijgen. Van de overheid was geen enkele
financiële steun te verwachten. Geen pro-
bleem, want een geldinzameling middels een
intekenlijst bracht zoveel op dat Deken Rek-
veld het aandurfde om de bouw van een
katholieke school in Duistervoorde op gang
te brengen.
Op 4 augustus 1873 vond een eersre ge-
sprek plaats met Jhr. Frans van Nispen uit
Gorssel over aankoop van een stuk grond,
gelegen - vanuit de kerk bekeken - rechts
aan het begin van de Kerklaarr. De vraag-
prijs werd te hoog bevonden. maar op 2 sep-
ternber van dat jaar kwam lnen tot een ak-

HetRK onderwijs in de St MartinuspurochieteDuistentoorde
door Th. Ki.ipers

De oudste geschiedenis
In de oudste'geschiedenis van het kasteel
Duistervoorde. dat nauw verwarrt was met
de parochie, vinden we nergens gegevens

over onderwijs in deze katholieke gemeen-

schap. Het is dus niet bekend of - zoals wel
beschreven staat in geschiedenissen van
grote kastelen - de heren van Duistervoor-

de op eigen kosten een schooltje opgericht
hebben voor de kinderen van hun pachters
en werklieden. Wel zullen ze een huisleraar
hebben gehad voor hun eigen kinderen tot
deze in Deventer het verdere onderwijs gin-
gen volgen aan bijvoorbeeld de Atheneum-
school in het Lamme van Diezeklooster aan

de Pontsteeg dezer stad.

9I

Klassefoto van de R.K. Jongensschool uit 1924. Rechts staqt het hooíd van de school, meester
Stoffels; links staat juffrouw Pijnappel.
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koord en werd de kerk voor / 1500,- eige-
naar van een perceel grond. Toch bleken
er nog wat haken en ogen aan te kleven en

de koop werd nog weer even aangehou-
den. Eindelijk op 8 februari I 874 was alles
in kannen en kruiken. Op 25 februari daar-
op volgerrd vond de aanbesteding plaats van
schoolgebouw en meestershuis.

Opening school
Onder de voortvarende stimulans van de
pastoor der parochie, Deken Antonius Rek-
veld, kon in oktober I 874 de eerste katho-
lieke lagere school worden geopend. Als
bovenmeester werd benoemd de heer C.
Lauret, die tevens organist was in de paro-
chiekerk. Hij ontving lriervoor een totale
jaarwedde van / 800.-.
Ook waren er vijf schoolmeesters aange-
trokken, van wie een enkeling nog kweke-
ling was.

Hun namen en jaarwedden waren
H. Burgers / 150,-
G. Debets ï 66,66

C. van den Hurk ï 162,50

W. Van Riggelen f 83,32.

Inmiddels was er een grote behoefte ont-
staan om meisjes die van school kwamen
verder te bekwarnen in naaien en andere

rruttige handwerken. Daarom besloot het
kerkbestuur onr iets verder de laan in, lnaar
wel aan dezelfde kant als de school, hier-
voor een huis te doen bouwen.ln I 876 werd
hier begonnen met het geven van dit soort
onderwijs. De school werd in de volksmond
de naaischool van Jans de Haan genoemd.
Heden ten dage woont de familie G. Dries-
sen in dit pand.
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Het ging goed met de nieuwe school. In 1887

waren er 170 jongens en meisjes die de klas-
lokalen bevolkten. Natuurlijk was er toen
nog geen centrale verwarming en moesten
de kachels gestookt worden als het koud
was. Een rekening uit 1887 vermeldt de
kosten hiervan:
40 hl gruis 127,-
5000 turven ï 21,50.
Een andere rekening uit I 887 geeft áan dat
het kerkbestuur / 88,17 uitgaf aan school-
behoeften. Het leerlingenaantal groeide
gestaag en in 1899 werd besloten een meis-
jesschool te stichten tegenover de toen tien
jaar oude Martinuskerk.

Meisjesschool
De aanbesteding van de meisjesschool vond
plaats op I 0juni I 899. Voor een bedrag van

f 2046,55 totaal werd de bouw gegund aan

diverse plaatseliike ambachtslieden. In een

verslag over die aanbestedinglezen we na-
men van:

S. Hattink, metselwerk: / 898,-
R. de Haan, timmerwerk, balklaag en kap:

ï 335,-

L. de Haan, buitenkozijnen, ramen en deu-
ren: f 107,-
G. de Ruiter, loodgieterswerk: / 447,15
Burgers verf en glaswerk met materialen:

Í 263,-.
Bovenstaande bedragen zijn waarschijnl ij k
de arbeidslonen, want in een ander verhaal
in het parochiearchiefstaat een bedrag van

f 8625,- vermeld, zonder dat dit gespecifi-
ceerd is.

De financiering van deze bouw was geen

probleem. Deken Rekveld liet de Antonius-
school geheel op zijn kosten bouwen.
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Een grotere zorgvan velen was: wie zullen
straks les geven aan deze nieuwe school.
Maar ook hier was al in voorzien want De-
ken Rekveld. een rnan tnet een voonritzien-
de blik, had al in 1898 overleg gepleegd met
de Algemene Overste van de Zusters van
Liefde die in Schijrrdel (NB) lrun moeder-
huis lradden . Deze congregratie had name-
lijk het onderwijs vooral als haar doelstel-
ling en de vraag van de pastoor was om
een aantal Zusters maar Duistervoorde te
mogen halen die het onderwijs op de nieu-
we nreisjessclrool ter hand zouden gaan
nemell.
Na beraad en goedkeuring van de Aarts-
bisschop van Utrecht kwam de toestemming
en mocht de parochie in april 1898 Zusters
verwelkomen.

Een gedenkwaardige dag
28 april 1 898 was een gedenkwaardige dag
voor Duistervoorde. Op deze dag kwamen
vijf zusters uit Schijndel naar Duistervoor-
de. Zij werderr met twee rijtuigen in De-
venter afgehaald en in Duistervoorde door
het kerkbestuur hartelijk welkom geheten.
De lruishoudster van de pastoor had voor
een lreerlijke rnaaltijd gezorgd.
De zusters narnen hun intrek op Huize Dui-
stervoorde dat al in 1878 eigendom was
geworden van de parochie. Van dat molnent
af kreeg lret rnorrumentale gebouw de naam
"Sint Antonius Gesticht" of "St. Antonius-
klooster".
Als overste werd aangesteld Zuster Celes-
tine en tot eerste raadzuster Zuster Fran-
coise. De andere drie zusters waren Zus-
ter Rochusia,Zusïer Mechlina err Zuster Ali-
da. Zij gingen het onderwijs voor kleuters
verzorgen in één van de kamers van het
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klooster. Op I juli 1900 werd de nieuwe
meisjesschool geopend. Als hoofd werd
aangesteld Zuster Stephana Aafts. Op 25
juni 1901 werd als onderwijzeres van bij-
stand aangesteld Zuster Emilia Schreven.
Op 22 augustus 1902 komt Zuster Herma-
na Lambooy als bewaarschoolonderwijze-
res en gaatZuster Alida les geven aan de
naaischool.
De zusters zullen niet op de dag van aan-
kornst begonnen zijn met het geven van les-
sen, maar men kan stellen dat de eerste
bewaarschool in de gemeente Voorst begin
1898 gesticht werd te Duistervoorde. De
Zusters van Liefde zijn 60 jaar op Duister-
voorde geweest.

"Door de opening van deze meis.jes-
school in den jare 1900 werd den Hee-
ren onderwijzers een zware concurren-
tie bezorgd, die ongetwijfeld een zeer
grooten invloed had op het onderwi.js
der kinderen. llellicht heeft deze hoffu-
lijke naijver er niet weinig toe bijgedra-
gen dat beide scholen thans steeds voor-
uitgaan zoodat de rijksschoolopziener
niet aqrzelde om openlijk zijne goed-
keuring te hechten aan de gebouwen en
zijne volle tevredenheid te betuigen over
het onderwijs in beide scholen".
Bovenstaand citaat is ontleend aan een stuk
geschiedschrijving van de parochie door
Pastoor Hooyman die pastoor was van I 901
tot lrij hier overleed op 4.iuni 1922.

Leerplicht
h'r 1920 werd de leerplichtwet van kracht,
hetgeen betekende dat kinderen niet zomaar
straffeloos thuis konden blijven. Het kerk-
bestuur kreeg toen zowaar subsidie, strek-
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kend over zes rnaanden. Het bedrag was

Í 125,-. Omdat zo'n bedrag lang niet vol-
doende was om de kosten te dekken - er
was irnmers nog geen gelijkstelling met het
operrbaar onderwijs - moesten de ouders
schoolgeld betalen. Over een periode van
zes rnaanden werd een bedrag van / 84,50
ontvaugen. Maar lang niet alle ouders wil-
den of konden dit geld rnissen. Het kerkbe-
str-mr rneende toen echter voet bij stuk te
lnoeten houden elt. zo lezen we itt een no-
tulenboek van het kerkbestuur: "De voor-
zitter (pasloor) werd opgedragen om de
onwillige ouders, die het schoolgeld niet
wilden betalen die lui vqn uit de preek-
.stoel Íe vermonen en nog drie ntaanden
Íe zullen u,achten op de betalingen".

Protestanten op de R.K. school
Met de komst van de Zusters was de naai-
school van Jans de Haan overbodig gewor-
den: in 1900 werd naast de meisjesschool
nog een schooltje gebouwd waar naaion-
derwijs door de Zusters zou worden gege-
ven en waarin ook een bewaarschool zou
worderr ingericht.
Deze naaischool zou in februari 1907 lei-
den tot hevige discussies binnerr het kerk-
bestuur. "Op een van de vergaderingen
stelde Baron van Hóvell aan den voor-
zitter de vrecrg waaronx protestantse nxeis-
jes niet meer op de naaischool der Zus-
ters worden .loegelaten 

".

Het antwoord van de pastoor was, dat de
aartsbisschop injanuari aan de pastoors nog
nieuwe instructies had gegeven om rnet
name in de catechismuslessen met de kin-
deren voortdurend te praten over de geva-
ren die een veftrouwelijke orngang met pro-
testantse kinderen met zich meebracht.

12

Deze omgang moest dus zoveel mogelijk
vermeden worden. Hieruit mocht genoeg-
zaam blijken dat toelating van protestantse
kinderen niet geoorloofd was. Baron van
Hóvell verklaarde hierop, dat.hij zich daar-
mee niet kon verenigen en daarom tegen
I maart 1907 zijn ontslag als kerkmeester
zou aanvragen. Dat kreeg hij op 25 februa-
ri. Toen de baron bedankte, meende kerk-
meester Jan Havekes dat hij ook ontslag
moest aanvragen. Misschien, zo vermelden
de notulen, deed hij dat ten believe van de
baron? Ook hem werd door de aartsbis-
sclrop ontslag verleend per l0 maart 1907.

Schoonmaak
Het schoonhouden van de klaslokalen was
voor de meisjesschool, de Sint Antonius-
school, geen probleem. De Zusters be-
schouwden het als hun taak hiervoor te zor-
gen en ze vonden steeds wel andere meis-
jes bereid om hen hiermee te helpen. En
dan verbaast het misschien dat in de notu-
len van I9I4 vermeld staat: "Beslotenwerd
om eindelijk de "plees" voor de meisjes
door Horstink in orde te laten maken".
Het schijnt dat er voor de meisjesschool een
tekort aan leerlingen dreigde te ontstaan.
Om deze reden werd op 5 februari l9l 0 in
een vergadering van het kerkbestuur beslo-
ten om enige meisjes van elders aan te trek-
ken om het wettige aantal kinderen op die
school te hebben. In diezelfde vergadering
werd vanwege de grote aanwas van leer-
lingen voor dejongensschool besloten deze
school uit te breiden met enige lokalen. Deze
uitbreiding zou dan betaald kunnen worden
met het geld dat de verkoop van een aantal
gerooide eikenbomen aan de laan had op-
gebracht.
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Zo' n ov erbevolkte schoo I moest natuurl ijk
goed schoon gehouden worden. Anders dan
bij de meisjesschool werd hiervoor op l3
april 1908 een betaalde kracht aangesteld
in de persoon van Antonia Timrnennans. Zij
kreeg een betaling van f 100,- perjaar,
/ 40,- voor de zomertijd van I mei tot I no-
vember en / 60.- voor de wintertijd van I
novernber tot I rnei. Hiervoor moest zij elke
week de schoollokalen uitvegen, de banken
stoffen, zand uitvegen. eens per maand
dweilen en in de paas- en zomervakantie
de schoollokalen schrobben en alles binnen
en buiten de school schoonhouden.
ToÍ 1912 heeft mejuffrouw Timmennans dit
werk gedaan. Toen werd het overgetromer.l
door de weduwe G. de Haau.

Nieuwbouw
In de vergadering van 20 naart 191 5 werd
uitgebreid gesproken over de overbezette
klassen van de jongensschool. Men stond
in dubio: weer eeu lokaal aanbouwen aan
de oude school, ofeen heel nieuw school-
gebouw met vier lokalen. Jan de Haan kreeg
hetverzoek om van beide mogelijkheden een
begroting te rnaken. Na veel wikken en
wegen werd uiteindelijk besloten om eeÍl
nieuwe school te lateu bouwen met zes lo-
kalen. De architect Jan de Haan zou sa-
rnelr rnet de gemeenteopziener Ter Haar
bestek en tekening gaan rnaken.
Ove? de plek waar rnerr de nieuwe school
zou bouwelt was men het snel eens. Een
stuk land aan de overkant van de school,
tijdelrjk verhuurd aan Dieks Horstink die
daarvoor per jaar f 75,- huur rnoest beta-
len, werd er voor bestemd.
Voor de aanbesteding hadden vijftien aan-
nemers ingeschreverr; de hoogste inschrijving
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bedroeg Í 19.950,-, de laagste
Í 17.112,-. Na enig beraad werd de bouw
gegund aan de laagste inschrijver, gebroe-
ders R. de Haan. Voorwaarde was dat men
op I augustus het gebouw moest opleveren.
Het meubilair van de oude school zou nog
gebruikt moeten worden daar de houtprij-
zen te hoog waren om allemaal nieuwe ban-
ken te maken. Slechts één lokaal zou voor-
zien worden van nieuw meubilair.
Op I augustus l9l6 was de school nog niet
helemaalafgewerkt. Toch werd besloten om
lret gebouw in gebruik te nemen. Op zater-
dag l9 augustus werd de nieuwe Sint Mar-
tinussclrool door Deken Rekveld ingewijd.
Dit in aanwezigheid van de arclritect J. de
Haan en het hoofd van de school. de heer
J.H. Stoffels. die de opvolger was van de
heer Constantinus Lauret. Deze was na een
langdurig lijden overleden op l2 januari
1902.

Na een gezongen H. Mis op maandag 2l
augustus namen de jongens lrun nieuwe
schoolin bezit.
Het schijnt dat Duistervoorde een erg
vruchtbare streek was, want de kinderrijke
gezinnen waren talloos en dat had als ge-
volg dat de beide scholen al weer spoedig
met ruimtegebrek te kampen hadden. Bei-
de scholen moesten dringend met twee lo-
kalen worden uitgebreid. Daarorn hield het
kerkbestuur op eind oktober I 920 een aan-
besteding. Helaas ging dit ver boven de
begroting van architect J. de Haan, zodat
alleen dejongensschool werd gegund voor
een bedrag van f 18.910,-.
Een hernieuwde aanbesteding in december
van de uitbreiding van de meisjesschool
werd gegund aan aannemer Ter Weekel in
Twello voor / 23.085,-.
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Orn dit alles te kururen financieren had het
kerkbestuur aan de Sallarrdse Bank

/ 45.000,- te leen gevraagd à 6,2oÁ. Deze
lening bleek toch niet nodig, daar parochia-
nen f 47.650.- beschikbaar stelden.

Bewaarschool
Niet alleen de lagere scholen kampten met
ruimtetekort, ook deed zich, vooral door de
kinderrijke gezinnen, spoedig de behoefte
gevoelen aarl een bewaarsclrool. ln 1926
werd daarorn achter de meisjesschool eerr

nienw tweelokalig gebouwtje gesticht,
waarvan het ene lokaal als bewaarschool
en het arrdere als naaischool werd gebruikt.
Schijnbaar kwam er geen einde aan de groei
van de bevolking van Duistervoorde; spoe-
dig was ook dit bewaarschoollokaal te klein.
Dikwijls waren er 70 à 80 kleuters in één

lokaal. Er rnoest weer uitgebreid worden.
Pastoor Hooyrnan was voorstander van de
bouw van een geheel nieuwe bewaarschool
aan de Kerklaan. Maar lrelaas kwam het
daar niet van en de huidige school werd

weer met een lokaal uitgebreid.
Een belangrijk besluit nam het kerkbestuur
in februari 1921. Naast kerk, pastorie en

patronaat werden ook de scholen voorzien
van elektriciteit. Elektricien J. Alfering nam

dit karwei aarl voor f 2920,-.
Wat een verademing dat de lucht van de

petroleumlampen niet langer van invloed
was op de leerprestaties. Alhoewel het ze-
ker nog nieÍzo was, dat bij de meeste leer-
lingen thuis deze "zegening van de moder-
ne tijd" entree had gemaakt. Zeker in de

zogenaamde onrendabele gebieden en de

achteraf gelegen boerderijen zou het nog
25 jaar duren voordat men ook daar de knop
van de schakelaar kon omdraaien.

Nu er inmiddels bijna 125 jaar verstreken
zijn sinds de oprichting van de eerste school
van Duistervoorde, gedenken wij in dank-
baarheid het initiatief van Deken Rekveld.
Maar ook onze voorouders die vaak met
grote financiële inspanning het onderwijs in
stand hielden.

de Schoolcontmissie, die op B december
IB57 door de genteenteraad werd be-
noentd. Hierbij is geput uit de notulen
van deze commissie en enkele in de roods-
vergadering ingekonten stukken uit die
tijd.

Op l3 augustus van hetjaar 1857 kwam de
Wet op het Lager Onderwijs gereed. Nu
rnoet je niet denken, dat die ook meteen
overal werd ingevoerd. In de gerneente
Voorst duurde dat bijvoorbeeld nog tot 1860.
Wel werd door de gemeenteraad in zijn ver-
gadering van 8 december 1857 een Plaat-
selijke Schoolcornmissie in het leven geroe-
pen. Deze kreeg eclrter de zeggenschap
over alle opeubare scholen in de hele ge-
r.neente Voorst, zodat eigenlijk geen sprake
was van een plaatselijke, maar van een ge-
rneentel ijke Schoolcornmissie. Opval lend in
onze - moderne - ogen is dat de comrnis-
sie uitsluitend uit heren bestond, van eman-
cipatie had men nog niet gehoord.
De Iijst met kandidaten bevatte bovendien
lnannelt valt naaln:
J.R. Krepel, G.C. Crornmelin, A.F. Baron
Sloet van Zwanenburg, H.L. van Hooff, G.
IJsseldiik, V.F. Baron Bentinck. E. An-
kersrnit. B. Bunk, J.A. Markvoort, J. Wtte-
waal, dr. J. de Kruyf en U.O. Wilkens.

De heren werden opgeroepen om op 22
december 1857 om 11 uur 's morgens
de eed te kornen afleggen "in een door de
burgemeester aangewezen lokaal van de
weduwe Vy'.J. van Enter te Twello".
(Uit het register van de Burgerlijke Stand
blijkt dat het gaat ont Aaltjen Mol, ge-
boren l0-12-1797 te Voorst, gehuwd I4-
01-1818 ntet Willem Jan van Enter, ge-

boren 01-01-1767 te Twello. Voor lítil-
Iem Jan van Enter was het zijn tweede
huwelijk. Blijkbaar gaat ook hier het ge-
zegde van de oude bok en het jonge
blaadje op.)

Twee kandidaten - Markvoort en Wttewaal

- waren verhinderd en twee andere kandi-
daten - dr. de Kruyf en dhr. Wilkens - be-
dankten voor de eer.

Na de beëdiging ging de Schoolcommissie
meteen aan het werk: Er moesten een voor-
zitter, een secretaris en een penningmees-

In 1816 werd de openbare school in VoorsÍ
gebouwd. Deze .foto dateert uit 1906. (Foto
coll. gem. Voorst.)

Uit de school geklapt...

Als je zoals ik meer dan je halve leven
de school hebt kunnen bekijken vanuit
de schoolbank, mactr ook van vóór de
klas, zou je kunnen stellen, dat je het
onderwijs redelijk kent.
Er is nogal wet veranderd in de loop der
jaren. Helaas was heí niet altijd een ver-
betering.
Na een omzwerving van zo'n zes, zeven
jaar kwant ik in septentber I99B als ar-

l4

door A. de Rek

chiefassistent bij het Streekarchief Oost-
Veluwe terecht. Hier ontdekte ik al snel
dat het vroeger niet veel beter was. Als
je leest wat er zich rond 1857 zoal in de
scholen afspeelde, rijzen je de haren -
als je die tenminste nog hebt - bij tijd en

wijle te berge.
Hieronder worden slechts twee jaren
beschreven uit hel onderwijs in de ge-
meente Voorst, gezien door de ogen van
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ter worden gekozen uit de net beëdigde
groep. Er moest ook een huishoudelijk re-
glernent worderr opgesteld. De vergadering
besloot om tot voorzitter te kiezen de heer

H.L. van Hooff, tot secretaris de heer A.F.
Baron Sloet van Zwanenburg en tot pen-

ningmeester de heer J.A. Markvoort. Om-
dat die laatste niet aanwezig was, zou de

voorzitter henr polserr.
Verder werd afgesproken dat de voorzitter
err de secretaris een ontwerp-Huislroude-
Iiik Reglernent zouden opstellen. De com-
missie zou officieel per 1 januari 1858 in
functie trederr. Tot slot van deze eerste ver-
gadering werd besloterr de eerste officiële
vergadering te houden op 4januari 1 858 orn

l0 uur 's morgeus in het door het gerneen-

tebestuur tot nader order vast aangewezerl
lokaal bij de weduwe W^J. van Enter te
l'wello.

Toen op 4 januari 1858 de Schoolcommis-
sie voor het eerst officieel in functie haar
volgende vergadering hield. moest eerst de

heer Markvoort worden beëdigd. Hij aan-
vaardde ook zijn benoeming tot penrring-
lneester.
Daarna kwam het Huishoudelijk Reglernent
aan de orde. De heren Van Hooff en Ba-
ron Sloet hadden er iets moois van gemaakt.

Het Reglenrent telde rnaar liefst veertien
artikelen. die één voor éérr werden bespro-
ken. Op slechts enkele artikelen werden
antendernenten ingediend. Zo wilde de ver-
gadering in artikel 7 vastgelegd zien, dat "als
de helft der Ieden aanwezigis(het ontwerp
ging uil van 2/3) de voorzitter de verga-
dering opent een kwartier na de bepaalde
tijd." (Hier zien we de "wettelijke basis"
van het Twello's kwartiertje de kop op-

steken.)
Het aantal van veertien artikelen werd blijk-
baar toch nog niet genoeg gevonden; men
voegde nog een vijftiende toe, waarin werd
geregeld dat de vergadering te allen tijde
het Huishoudelijk Reglement zou kunnen
"herzieu, wijzigen of uitbreiden". Er zouden
50 exemplaren van het HuishoLrdelijk Re-
glement worden gedrukt, zodat elk lid van
de Schoolcomrnissie een exemplaar' kon
ontvangen. De overige exemplaren werden
in het archief bewaard tot ze nodig waren.

In de Instructie voor de Plaatselijke School-
commissie in de gemeente Voorst. die op
17 december 1857 door de gemeenteraad
werd vastgesteld, stond in artikel 3: "de be-
noeming van de leden van de Schoolcom-
missie door de Raad geldt voor een periode
van 6 jaar. Elk jaar treden 2 leden af, te
beginnen op I januari 1 859. Voor dejaren
1859 t/rn 1864 wordt de aftreding door het
lot bepaald. De aftredende is opnieuw ver-
kiesbaar."
Om aan dit artikel te voldoen. werd in deze
vergadering een rooster van aftreden ge-
maakt. Door het lot werd bepaald datzou-
den aftreden:
op I januari 1859 de heren J.R. Krepel en

B. Bunk;
op 1 januari 1860 de heren E. Ankersmit en

A.F. Baron Sloet van Zwanenburg;
op I januari I 861 de heren G.C. Crornme-
lin en G. Dresselhuys;
op I jarruari 1862 de heren H.L. van Hooff
en B.W. Vermey;
op I januari 1863 de heren J.A. Markvoort
en W. Dibbetz; en tenslotte
op I januari 1864 de heren V.F.M. Baron
Bentinck en G. IJsseldijk.

Er werd besloteu in deze vergadering nog
geen colntnissies van schoolbezoek in te
stellen. De secretaris stelde voor lrern te
machtigen van de hoofdonderwijzers
"schriftelijk renseignernenten te vragen
orntrellt hunne personen en die der hulpon-
derwijzers en kweekeIingen weIke vereischt
worden tot het daarstellen varl eell perso-
neelTableau". EigenIijk lradden de commis-
sies van schoolbezoek deze taak moeten
uitvoeren.

In de vergadering van 6 april 1858 wer-
den de lreren W. Dibbetz, B.W. Vermey en
G. Dresselhuys verwelkomd als nieuwe le-
den. De ingekomen stukken van die verga-
dering vermeldden o.a. :

l. Er waren twaalf stuks "lnstrÍctien" ont-
vangen varr "den heer Burgerreester".
Deze werdeu salren rnet een gedrukt
exemplaar van lret Huishoudelijk Regle-
rnent aan de leden opgestuurd.

2. Een "missive" ontvangen van de sclrool-
opziener om de renseignelnenten te wil-
len geven van al de openbare en bijzon-
dere scholen in de gemeente Voorst, "als-
lnede van de narnen en voornamen vatl
de op deze scholen werkzame onderwij-
zers, hu lponderwijzers en kweekel ingeu".

4. Een "rïlissive" ontvangen van de Inspec-
teur va[ het Lager Onderwijs in Gelder-
land. Hij wilde advies van de Schoolcom-
rïissie op het verzoek van Jolrannes Over-
mars, hulponderwijzer te Gietelo, om or-
ganist te n-logen blijven irr de kapel van
Buslo (het staal er hier nog met één s
en één /). De commissie zou positief ad-
viseren.

5. Van de burgemeester werd bericht ont-
vangen vau een Koninklijk Besluit, waarin

werd bepaald dat de inspecteur, de
schoolopziener. de Ieden van de school-
commissie en de hoofdonderwijzers port-
vrij met elkaar konden corresponderen.
Er werd voorgesteld een verzoek aan de
inspecteur te richten om het mogelijk te
nraken dat ook de leden van de sclrool-
commissie onderling portvrij konden cor-
responderen.

6. De schoolopziener schreef graag de ver-
gadering van 6 aprilte willen bijwonen.

7. De inspecteur schreef zes "adressen"
(verzoekschriften) rnet bijlagerr te heb-
ben ontvangen van de hoofdonderwijzers
te Voorst. Wilp. Twello, Terwolde en Nij-
broek. (Ik tel er dus maar vijf, oJ' het
ntoet zijn dat de hulponderwijzer uit
Gietelo wordl meegeteld).
Zij vroegen om naast hun betrekking die
van koster en voorzanger, aflezer van pu-
blicatiën en klokkenist, "alsmede die van
Nijbroek ook daarenboven de betrekking
van doodgraver" te mogen "waanten-lelt".
De inspecteur adviseerde gunstig op de
verzoeken.

De voorzitter stelde nu voor een comm issie
samen te stellen voor het schoolbezoek. Hij
droeg als leden voor: zichzelf.de secretaris
en de heren Bentinck en lJsseldijk.
Baron Bentinck stond zijn plaats graag af
aan de heer Dresselhuys. Die kon "als ge-
neeskundige over de doelmatigheid der lo-
calen van de gezondheid der schoolkinde-
ren oordelelr". Er werd echter besloten de
samenstelling van de bezoekcommissie te
laten zoals het voorstel was en de heer Dres-
selhuys op te dragen "afzonderlijk, op een
andere voor hem lneest geschikte tijd een
schoolbezoek tot dat einde te zullen doen".
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Hij kon eventueel een ander lid van de com-
missie. dat in de buurt van de te bezoeken

school woonde, meenemen.

Vervolgens werd "deu heer schoolopzie-
ner", dr. W.G. Brill, door de secretaris "in
de vergadering binnengeleid". Hij werd wat
later gevolgd door de Inspecteur van het

Lager Orrderwijs irr Gelderland, dr. J.H.
Kroon.

Bij de ingekornerr stukken die op 22 juni
1858 door de cornmissie werden beharrdeld.

zaÍ ook het rapport van de schoolbezoek-
cornrnissie. Zehad een bezoek gebracht aan

de zes openbare lagere scholen van de bur-
gerl i ike gemeente Voorst.

Het rapport werd voor kennisgeving aan-
genomen en er werd besloten de daarin
opgenomen "billijke wensch van de hoofd-
onderwijzers van Nijbroek, Terwolde err

Gietelo, betrekkelijk het veilangde bezit van

eene Wereldkaart. met ondersteuning de-
zerzijds over te brengen aan het gemeente-
bestuur".
Op de vraag onr portvrije correspondentie
tussen Schoolcornrnissie-leden onderling
mogelijk te maken was bij Koninklijk Be-
sluit van 24 april positief beslist, rnits het

dienstbrieven betrof tussen schoolcommis-
sieleden in dezelfde gemeente. De brieven
rnoesten dan als zodanig herkenbaar zijn
door "kruisband en contreseign".

t,, , -b

De burgemeester schreef dat de Raad
graag wilde weten hoeveel kinderen van 5
Íot 12 jaar oud in ieder dorp naar de scho-
len gingeu err of het huidige aantal scholerr
voldoerrde was. Een cornnrissie zou zicl-t
hierover buigen.
Het hoofd van Nijbroek, de heer G. SchoLr-
ten. lrad de l2-jarige (!) Adolf Labberron
aangesteld als kwekeling. De renseigne-
menteu zoudelt op het Tableau worden aan-
gebracht.
De hoofdonderwijzer G.H. Middelbeek te
Voorst berichtte dat hij zijn wiskunde akte I

had behaald. Ook hiervan zou aantekening
worderr gemaakt op lret Tableau.

Op t0 augustus 1858 kwam de commis-
sie die ntoest onderzoeken ofer voldoende
scholen in de gemeente wareu tot de con-
clusie, dat er op dat ogenblik voldoende
scholen wareu. In de discussie die volgde
werd besloten het rapport uit te breiden met
de opnrerking dat naar het gevoelen der
sclroolcomrnissie iu "de buurtschap de Ter.r-
ge of omstreken onder Twello wezenlijke
belroefte bestaat tot het daarstellen valt eene
Gerneensclrappelijke School ingevolge art.
l6 der Wet".
De aangevraagde wereldkaarten werden
voor de scholen in Nijbroek. Terwolde en
Gietelo door het gemeentebestuur besteld
en betaald.
Êlet gemeentebestuur vroeg de Schoolcorn-
missie op te gevelr welke leden uit haar
midden zitting wilden nemen in een gemeng-
de Schoolcommissie rnet de gemeente
Apeldoorn voor een gemeenschappelijke
school irr Oosterhuizen. De heren Van
Hooff, Sloet van Zwanenburg en Krepel
werden benoemd.
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Er werd vergaderd over het Reglement
voor de Openbare Lagere Scholen in de bur-
gerlijke gerneente Voorst. Een paar artike-
len hiervan zijn zeker het vermelden waard:

Art.2:
"De vacautietijden zijn als volgt:
a. de geheele laatste dag der week
b. alle zondagen en de volgende feestdagen:

Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, paasch-

rnaandag, Hemelvaartsdag, Pinkster-
maandag en de beide Kersdagen (let op
de ontbrekende t)

c. de geheele Pinksterweek
d. de beide Kerrnisdagen voor elke school

in haar kerspel.
Buiten de hierboven genoemde Vacantie-
dagen zullen de Hoofd Onderwijzers geen
schooltijd mogen doen wegvallen zonder
verkregene en door den president der plaat-
sel ij ke Schoolcomm iss ie voor geziengetee-
kende Schriftelijke vergunning van den heer
Burgerneester of die hem vervangt',"

Art.5:
"De ter school gaande kinderen r.noeten den
ouderdom van 5 Jaren hebben bereikt en
mogen niet onzindelijk noch onrein zijn en
niet ongewasschen aan aangezigt en han-
den in de school worden toegelaten. waar-
op door de onderwijzers eell stipt en dage-
lijksch toezigt moet gehouden worden. Zij
mogen niet aan hoofd- of huidziekte lijden
of tot een huisgezin behooren waar eene
kennelijke besrnetteli jke ziekte heerscht ten-
zij voorzien van eene door eenen plaatselij-
ken geneesheer afgegevene elt door den
Burgemeester voor gezien geteekende ver-
klarirrg, houdende, datzij,zonder eenig ge-
vaar voor de gezondheid der andere kinde-

I

Vier jaar nadat de schoolcommissie de behoefte aan een school in Teuge signaleerde werd daar een

lagere school gesticht (1862). Defoto is uit de periode I8B0/1890. (Foto coll. gem. Voorst.)
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re11, de school kutrneu bezoeken.

De hoofdonderwijzers zorgen dat zij bij elke

verrigting eene gepaste houding aanllemen

en zich betaurelijk en in goede taal uitdruk-
ken. Zíj prellteu verder den kirrderen her-

haaldelijk en zoveel mogelijk zedelijkheid err

rnaatschappelijke deugden in, vooral ook met

betrekking tot hun gedrag buiten de school.

zooals het behoorlijk groeten valr anderen.

het vermijdeu van slecltte ett vuile taal en

dergelijke."
íToen nncht duÍ nog, nee sterker. dat wa-

ren cleugden waar sterk de nadruk op

wercl gelegd. We zullen dal ook in het

vervolg nterken:)

Art.l l:
"'Tot aanrnoediging vatt ijver en goed ge-

drag zullen de onderwijzers daarvalt gere-

geld op eene lijst aantekening houden, zoo-

danig ingerigt, dat ltet Gemeetttebestuur en

de leden van de Schoolcomurissie daarvalr

ten allen tijde belroorlijk inzage zullen kun-

nen nenren. De beste leerliltgen (lees: de

hrua/,ire an ijverigstel zullett bij elke klas-

se bovenaan worden geplaatst. Tot dit doel

ook zal de gemeenteraad eene Jaarlijksche
sorrr besclrikbaar stellen tett bedrage van

f ....... (het bedrag mag de genteente-

ruad zel/ nog invullen) onl daarvarr elk
half Jaar kleiue belooningelt aan de tneest

vIiltige en werkzarne leerlingen uittereiken

of Lrit te doerr reikett door de plaatselijke
schoolcourtnissie".

Na de bespreking van dit Regletnent voor
de Openbare Lagere Sclrolen deed de heer

Dresselhuys "ornstandig en trauwkeurig"
verslag over de "doelmatigheid der school-

localen voor de gezondheid der kinderen"

van de zes openbare lagere schoolgebou-
wen in de burgerlijke gemeente van Voorst.

Op 19 oktober 1858 werd gesproken over
het volgens rooster aftreden van de heren

Krepel err Brink. De heer Krepel stelde zich
niet opnieuw beschikbaar. Als kandidaten
voor zijn post werden voorgedragen het

tweetal Barou van Wijnbergett en de heer

Kroon. De heer B" Brink stelde 2ichzelf
opnieuw kandidaat en kreeg als tegen-kan-

didaat de heer J.H. Brink naast zich.
Voor het tweede schoolbezoek werd een

commissie benoernd die bestond uit de he-

ren Crommelin, Verwey en Markvoort.
De voorzitter rneldde dat hij samen met de

secretaris op bezoek was geweest bij het

Instituut van Onderwijs en Opvoeding te

Voorst van de heer C. Wiegers en daarna

in de lagere school van de hoofdonderwij-
zer Middelbeek aldaar.

Op 20 december 1858 werd de zesde en

laatste vergadering van datjaar gehouden.

Bij de ingekomen stukken was eett brief van

de schoolopzieuer te Zutphen. Hij wilde
graag een opgave van de lengte, breedte

en hoogte van alle schoolvertrekken en van

het aantal kinderen dat op I januari 1 858 op

iedere school stond ingeschreven.
Een week later werd aan dit verzoek vol-
daan en werden bij de "Aanmerkingen" de

bevindingen van de heer Dresselhuys ge-

noteerd over de lokalen (de ligging, ver-
warming, verlichting en ventilatie).
De gecomrnitteerderr die het tweede school-

bezoek hadden afgelegd, deden daarna ver-
slag. Ze waren over het algemeen tevre-
den over de onderwijzers en de gemaakte

vorderingen.

De Hoofdonderwijzer van Nijbroek, de heer

Gerrit Schouten, wilde er graag een hulp-
onderwijzer bij. De school werd te groot om

alleen te kuutrelr behappen (in januari 75

jongens en 60 rneisjes op de dagschool: in
juli (ln het zonterseizoen was het aantal
leerlingen nogal eens lager) 48 jongens

en 52 meisjes). De commissie vond deze

wens "zeer billijk" en wilde graag zo spoe-

dig rnogelijk een hulponderwijzer benoemd

zien.

De lokalen waren overal redelijk goed, be-

lralve in Twello. "waarvan geen ééne goe-

de hoedanigheid is op te noemen en welke

met regt onder de gebouwen mag gerekend

worden die volstrekt niet geschikt zijn om

tot eene school gebruikt te worden, daar wij
bij het binnerrtreden bedwehnd werden door
de onzuivere lucht, niettegenstaande er eene

ventilator was aangebragt, welke evenwel
slecht scheen te werken. Overtuigd dat het

Gemeentebestuur hoogen prijs stelt op goe-

de en doelmatig ingerigte scholen. twijfelen
wij niet of door hetzelve zullen de noodige
rnaatregelen worden genomen, welke kun-
nen dienen om het gebouw, waarin thans te

Twello het Onderwijs gegeven wordt, zoo-
danig te verarrderen en te verbeteren dat

'*a ,tl\
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De openbare school aan het Dorpsplein in Nijbroek werd al in de jaren '20 van de

vorige eeuw gebouwd. (Foto coll. gem. Voorst.)
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het den naarn van eene doelmatige school
zal mogen verdienen".
Er werd besloten dit rapport aan de ge-

meenteraad te sturen err daarbij nog te ver-
melden dat de hoofdonderwijzers van Gie-
telo en Nijbioek graag een tegemoetkoming
van het gemeerrtebestuur zouden krijgen
voor "het aanschaffen van eenen lrulpon-
derwiizer".
Ze vroegen zich afwanneer de raad de be-
palingerr van de wet zou invoeren en zeiden

dat het voor hen een kostbare zaak werd
deze hulponderwijzers uit eigen zak te be-
talen.
Daarmee was hetjaar 1858 voor de School-
comnr issie afges loten.

Het jaar 1859 begon met een vergadering
op 27 januari. Het bleek echter dat alleen
de voorzitter. de secretaris en de heer Crom-
melin kwamen opdagen. Je merkt de irrita-
tie, als je leest dat vier personen zich netjes
hadden afgemeld, maar drie niet. Deze drie
werd nog eens op art. 5 van het huishoude-
I ijk reglement gewezen.

Op 7 februari 1859 werd een buitenge-
wone vergadering gehouden. (Misschien
dat dat zou helpen?) Er moest op I maart
namelijk een beredeneerd verslag worden
ingestuurd over de toestand van het onder-
wijs. Dus de tijd drong.
Bij de ingekomen stukken op die vergade-
ring was eerr brief van de schoolopziener te
Zutphen. De maatschappij tot nut van 't
Algemeen had prof.dr. P.J. Veth te Amster-
darn opgedragerr "orrderzoek te doen naar

de inrigting van het Lager Onderwijs".
De tabellen A en B die bij het Algemeen
Verslag moesten worden overgelegd, wer-
den nu "voorgenomen". Besloten werd in

de kolommen een oordeel op te nemen over
de staat van het onderwijs, de staat van de

schoollokalen err de staat van de onderwij-
zerswoningen. Het onderwijs in Wilp werd
als matig bestempeld, dat in Terwolde. Nij-
broek, Voorst. Gietelo en Twello als goed.
Het schoollokaal in Nijbroek vond men
matig, dat in Twello ronduit sleclrt en in de

overige plaatsen goed. Alle onderwijzers-
woningen kregen het predicaat goed.

Op 28 april 1859 vond de tweede verga-
dering van dat jaar plaats. Bij de ingeko-
men stukken was een bericlrt van de bur-
gemeester, die meedeelde dat baron van
Wijnbergen bedankt had voor zijn benoe-
ming. Deze vacature werd niet "aangevuld".
De heer B. Brink had opnieuw de eed af-
gelegd voor een periode van zes jaar (in
1864 zou hij opnieuw kandidaat worden
gesteld voor een derde periodel.
Het reglement voor de Openbare Lagere
Scholen was door de raad goedgekeurd. De
voorzitter stelde voor na te vragen wanneer
het zou worden ingevoerd. (Door een
vormfout was deze datum blijkbaar ver-
geten).
Op voorstel van de voorzitter werd art. 4
van het Huishoudelijk Reglement gewijzigd
in "meer dan een vierde", zodat voortaan
bij vier aanwezige Ieden van de schoolcom-
missie besluiterr konden worden genomen.
(Het valt op dat regelmatig dezelfde per-
sonen schitterden door afwezigheid, on-
danks de waarschuwing van de voorzit-
ter van 27 januari).

De ingekomen stukken op de vergadering
van26 juli 1859 bevatten het aan dr. W.G.
Brill verleende eervolle ontslag als school-
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opziener. Hij werd opgevolgd door de heer
J. Goedlrart te Epe.

De schoolbezoekcommissie deed verslag:
er waren slechts kleine gebreken aan meu-
bilair err lokalen. (Blijkbaar is de slechte
slaat van de school in Tu,ello verholpen).

Op donderdrg 22 september 1859
kwam via een bericht van de burgemeester
provinciaal blad No. 84 ter tafel. "betrek-
kelijk lret geven van verlof aan orrderwij-
zers en het tijdelijk vervangen van afwezi-
ge of zieke onderwijzers". De cornmissie
van bezoek moest deze regeling bekend ma-
ken aan de hoofderr en vragen in voorko-
rurende gevallen melding te doen aan de
cornrnissie.

Per I januari I 860 traden volgens rooster
de heren Sloet van Zwanenburg en An-

kersmit, "kortelings overleden". af. Voor de

vacature Sloet van Zwanenburg werden
kandidaat gesteld Sloet van Zwanenberg en

J.N. Everts; voor de vacature Ankersmit
de heren P.A.G. Waardenburg en J.A.M.W.
le Sage ten Broeke.
De schoolbezoekcomrlissie zou bestaan uit
de voorzitter en de secretaris en als plaats-
vervanger de heer Bentinck.
Na sluiting van de vergadering kwam in-
specteur Kroon op bezoek.

Op maandag 14 november 1859 kwam
de Schoolcommissie opnieuw bij elkaar.
"Voor rrotificatie" werd aangenomen het
bericht van de burgemeester dat in de va-
cature van de hulponderwijzer J.G. Brou-
wer te Wilp per I november was benoemd
de hulponderwijzer J.A. Heunen uit Doe-

2322
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De openbare lagere school in Gietelo, gezien in de richting ltttilp, rond 1900. In 1957
werd de oude school vervangen door een nieuw gebouw.(Foto coll. gem. Voorst.)
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tinchem. En hoofdonderwijzer G.F. Middel-
beek te Voorst had met succes het examen
landbouwkunde afgelegd.

Daarna volgde het verslag van het tweede
schoolbezoek. Op l0 okober orn 9.30 uur
bezocht de commissie de buurtschool te
Gietelo. Van de 70 leerlingen waren er
slechts 50 aanwezig. Oorzaak: de nrazelen
wareu uitgebroken.
In het nabijgelegen Voorst waren slechts 24
van de I l0 kinderen aanwezig en was de
school een week gesloten geweest.
"De lrier ( in Gie te I d nu tegenwoordig zijnde
leerlingen gaven blijken van genlaakte vor-
deringen in lezen, schrijven en rekenen en
proeven van een goed geheugen en begrip
in de Aardrijkskr"rnde en in de Vaderland-
sche Geschiedenis.
Met leedwezen rnerkten wij echter in deze
School op dat door U nog geen gevolg was
gegeven aan lret door orrs bij Missive van
den 27 JLrly No.5 overgebragt zoo billijk
gedaan verzoek van den Hoofd Onderwij-
zer. daï. de letterkast Ínogt worden opge-
sclrilderd. omdat de letters onleesbaar en

bijna onbruikbaar waren, hetgeen het werk
niet weinig bernoeijelijkte vau den anders
zoo geschikten als eenen goeden aanleg
hebbenden Kweekeling David NLresink. Wij
nelren daarorn nogmaals de vrijheid dit ver-
zoek rnet herhaaldelr aandrang te ondersteu-
nell".

Van Gietelo ging de commissie naar Wilp
"om aldaar de namiddag School bij te wo-
nen, die orn half twee urerr een aanvang
lueemt". Hier waren 70 leerlingen aanwe-
zig,"zijnde volgens opgave van den Hoofd
Onderwijzer het normale getal om dezen tijd

van hetjaar. waarin zoovele terugblijven om
de aardappelen te helpen rooijen, waarbij
ook nog komt dat eenige de schooltijd ver-
zuimen met het opzoeken van eikels, het-
geen te Gietelo ook lret geval was en van
welke verkeerde gewoonte de Ouders nog
niet schijnen te kunnen worden teruggebragt.
Ook hier waren wij voldaan over de gemaak-
te vorderingen der hoogste klasse en over
de gegevene proeven in de kenn'is van
Aardrij kskunde en Vaderlandsche Gesch ie-
denis. terwijl in de lagere Klassen de hulp
Onderwijzer J.G. Brouwer, die met den I en
November aanstaande" zooals hij opgeeft,
waarschijnlijk in diezelfde betrekking naar
Soest zoude vertrekken, nog toonde eene
goede geschiktheid te hebben om de kinde-
ren juiste begrippen in te prenten ov€r r€-
kenkunde, taal err vorrnleer."

Op I I oktober was de school in Twello aan

de beurt, waar 's rniddags 140 kinderen -
40 rninder dan een week daarvoor - wer-
den geteld. Oorzaak ook hier "deelneming
aan derr veldarbeid".
Op 17 oktober om 10.00 uur was de school
in Voorst het lraasje (je leest helaas ner-
gens over de zenuwen die menig onder-
wijzer ook in die tijd ongetwijfeld ge-
had zal hebben bij zo'n bezoek).
Hier waren 8 jongens en 30 meisjes aan-
wezig, terwijl er in totaal ll0 leerlingen
lroorden te zijn. Als oorzaak werden de
rnazelen genoemd, maar je vraagt je af of
lret gerirrge aantaljongens niet opnieuw duidt
op een "deelnerning aan den veldarbeid".
(IMel makkelijk als je als ouders de nta-
zelen de schuld kon geven en er zo een
extra handje bij kreeg bij de oogst).
"Onder de bovengenoemde 38 leerlingen
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waren niet begrepen twee knapen met name
Evert, Jan, Weyers en Johan, Sarink, beide
ornstreeks l4 Jaren oud. (jong lijkt me eer-
der op zijn plaats) die de hoofdonderwij-
zer Íoï den Onderwij zersstand wenschte op
te leiden en die daarorn, onder goedkeuring
van derr lreer Schoolopziener, als kweeke-
lirrgen reeds irr den loop van het Jaar waren
aangenomeu en nu tijd vonden om zich theo-
retisch te kunnen oefenell".

Voldaan verliet de cornrnissie deze schoot
en begaf ze zich tegen 13.00 uur naar de
kostschoolhouder C. Wiegers op Java, "die
ons voorkomend en beleefd ontving en ons
verder in zijn schoolvertrek geleidde. waar

wij l6 kost- en 4 dag scholieren vereenigd
vonden onder toezigt en leiding van de Hulp-
onderwijzers van de Nagel en Bongers.
beide plaatsvervangers van de hulponder-
wijzers de Jongh en Geist, die met de groote
vacantie naar elders vertrokken waren. De
l7e kostleerling, die dag uit Utrecht ver-
wacht wordende, werd juist het lruis bin-
nerrgeleid. toen wij hetzelve wederom ver-
lieten""
"Alvorens echter hadden wij het geven vall
het onderwijs bijgewoond en bewijzen ge-
zien dat de leerlingen ervaren waren in het
Fransch, Hoogduitsch, Meetkunde, Algebra.
Aardrijkskunde en Vaderlandsche Gesch ie-
denis."

24
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De voorntalige openbctre school aan de Dorpsstraat in Twello in 1910. In 1923/24
verhuisde de school naar een nieuw pand aan het marktplein en werd het gebouw aan
de Dorpsstraat in gebruik genomen als Landbouwschool. In 1969 maakt het school-
gebouw ruintte voor de Rabo-bank. (Foto coll. gem. Voorst)
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Op 20 oktober werden om 10.00 uur in Nij-
broek 70 kinderen geteld onder leiding van
de Hoofdonderwijzer en "den jeugdigen
Kweekeling A. Labberton. Wrj woonderr

daar de oefeningen bij in het lezen" schrij-
ven en rekenen. waarin de kinderen blijken
gaverr goed gevorderd te zijn, terwijl er in
deze school veel eerbied en stilte blijft heer-

schen, die de bekwame Hoofdonderwijzer
op eene zoo gepaste wijze weet in te boe-

zemen".
"Hier ter plaatse heerschte volstrekt geene

ziekte ofongesteldheid onder de kinderen,
evenmin als te Terwolde. alwaar wij om één

uur na de middag aankwamen en een aan-

tal van 80 kinderen vonden. echter onder
de leiding alleen van de zoo zeeÍ bekwa-
men hulponderwijzer A. Kornet, daar de

Hoofdonderwijzer ongesteld was en sedert

een drietal weken de school in persoon niet
had kunnen bezoeken."
De commissie betreurde het dat deze
hoofdonderwijzer zo' t"t zwakke gezondheid
had en daardoor zovaakafwezigwas. Ver-
volgens werd zijn vervanger de hemel in-
geprezen met de woorden: "dit alles werd
besloterr door een vierstemmig gezangdaÍ
hier uitmuntend mag genoemd worden, en

dat aldaar, wederom door den ijver en mu-
zykale kennis van dienzelfden Hulponder-
wijzer op eene hoogte is gebragt, waarme-
de geene der andere scholen in deze Bur-
gerl ijke Gemeerrte kunnen wedijveren."

Na dit uitvoerig in de notulen opgenomen

verslag, wisselde de vergadering van gedach-

ten over het in februari vastgestelde Regle-
ment voor alle Openbare lagere scholen. De

voorzitter nam op zich om informeel bij in-

specteur Kroon een balletje op te gooien,

voordat dit Reglement zou worden ingevoerd,

wijzigingen te kunnen bewerkstelligen ten

aanzien van de verplichting tot het houden

van avondschool en het rookverbod gedu-

rende de schooltijd (ook toen al!)
Vervolgens nam de voorzitter op zich een

brief te schrijven aan de Direkteur van lret
Postkantoor te Deventer. omdat de uitnodi-
ging voor deze vergadering met port werd
belast, terwijl de brieven volgenS de eisen

der wet waren aangeboden en dus portvrij
verstuurd hadden lnoeten worden.

De laatste vergadering dit jaar, op maan-
dag 12 december 1859, was in meerdere
opzichten een "buitengewone" te noemen.
Ze werd gehouden ten huize van de voor-
zitter HL. van Hooff en maar liefst alle le-
den waren "tegenwoordig".
De irrgekomen stukken waren dit keer alle-
maal afkomstig van het gemeentebestuur:
I .Sloet van Zwanenburg werd herbenoemd

en J.A.M.W. le Sage ten Broeke werd
benoemd in de vacature van de overle-
den heer Ankersmit.

2."F,ene uitnodiging om te willen dienen van

berigt en advies aan HH Burgemeester
en Wethouders betrekkelijk het in wer-
king brengen der Wet op het Lager On-
derwijs".

3.Als een vervolg hierop "enige bepaalde
punten", waarover men de mening van
de schoolcommissie wil weten:

l. het benodigde aantal scholen
2. herstel- en verbeterwerkzaamheden

aan de scholen
3. het vermoedelijk aantal "in de termen

vallende leerlingen"
4. mogelijkheden om de schoolplichtig-

heid te bevorderen
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5. is kosteloos onderwijs wenselijk?
6. opgave van schoolbehoeften.

Er had een officieus gesprek plaats gevon-
derr tussen de voorzitter en irrspecteur
Kroon. De inspecteur zei de Raad pas te
knnnen schrijven als hij het stuk ook had
outvangell. maar hij deelde de mening van
de Schoolcornmissie over de avondscholen
en het rookverbod.

De directeur van het postkantoor rnaakte
excuses voor de vergissing en zou de per
abuis geheven port retourneren.

En zo was ook aan het tweedejaar van de
Plaatselijke Schoolcomrnissie in de gemeen-

te Voorst een einde gekomen.
lk hoop dat u genoten hebt van dit kijkje
aclrter de schermen.

ï

De misstup van een schoolmeester

Het gorrst van geruchten in Terwolde. Er
worden kwade verhalen verteld over
schooIrleester Vink. Op zondagmorgen zijn
de rnensen al vroeg bij de kerk en staan in
groepjes bij elkaar te fluisteren. Wat er pre-
cies aarr de hand is weet niernand, maar
dat het een ernstig geval is staat vast. Het
schijnt, dat de dorninee al bij rneester Vink
is wezen inforrneren of de verhalen die de
ronde doen waar zijn. In de vergadering van
de kerkvoogdij is het ook al ter sprake ge-
komen. Een van de leden heeft zich irr die
richting iets laten ontvallen. Dat de kerk-
voogdij zich er mee bernoeit is niet onlo-
gisch. daar de schoolrneester ook in dienst
is van de kerk. Hij is namelijk ook koster,
voorzanger, voorlezer, klokkenist, bezorger
vàn de post de kerk betreffende, doodgra-
ver en beheerder van het kerklrof. Hij houdt
de administratie bij betreffende doop-. hu-
welijks- en overlijdensboekerr, daarnaast
heeft lrij nog een aantal baantjes zoals de
vergadering van kerkbestuur van inkt, pen
en papiervoorzien. Vervolgens moet hij ook
de kerkdieust sarnen met de dominee

door J. Lubberts

voorbereiden. Vanaf 1840 - na het overlij-
den van onderwijzer Buitenweerd uit Twello
- wordt lrij ook benoemd als dijk- en kers-
pelschrijver. Tevens wordt hij benoemd tot
ontvanger der belasti ngen.
Hoeveel tijd heeft hij nog om les te geven?
Hij heeft wel een hulporrderwijzer in dienst.
namelijk Seger Swartsenburg afkomstig varr

Enkhuizen. die hij r,rit eigen zak moet beta-
len.

Daar deze man dus ook een belangrijk per-
soon is in het kerkelijk gebeurerr. is het be-
grijpeIijk dat het kerkbestuur onrniddelIijk
ingrijpt wanueer er iets aan de lrand is met
de schoolmeester. Niet alleerr het directe
werk voor de kerk, rnaar ook het onderwijs
is in deze tijd buitengewooÍr godsdienstig
getint.

Wie is deze schoolmeester?
Hij heet voluit Willern Vink en is geboren
op 3 oktober I800 in Opmeer, gemeente

Spanbroek in de orngeving van Medemblik.
Hij is de enige zoou van timmerrnan Dirk
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Virrk en Diewerlje Willems. Volgens het

certificaat van zijn keuring voor de natio-
nale rnilitie ziet hij er als volgt uit: "Lang
aangezicht rnet hoog voorhoofd, blauwe
ogen. spitse neus, ronde kin err blond lraar".
Verder venneldt dit certificaat: "Uit hoofde
van enige zoon finaal vrijgesteld".
Willem Vink kornt op l7 septernber 1827

als schoolmeester in Terwolde, na vergelij-
kerrd exarnen te hebben gedaan ten over-
staan van de burgemeester, de schoolop-
ziener. de predikarrt en de overige kerkbe-
stuurders. Dit examen wordt afgerromen in
café Van Enter in Twello. Daar heeft het
gemeentebestuLlr een kamer gehuurd, die
dienst doet als gemeetrtehuis.
Gezien de kerkelijke functies die de school-
nreester ten deel vallen, is het kerkbestuur
bij het examen aanwezig. De kerkelijke no-

tulen verrnelden omtrent de sollicitatie van
Virrk dat het zeer wenselijk geacht wordt
dat de kerkelijke functies met die van school-
onderwijzer verenigd blijven. "Ten einde alzo

een behoorlijk bestaan te kdnnen opleve-
ren." Het ambt van schoolmeester wordt
dus slecht betaald.

Op het moment dat dit verhaal speelt (begin

1838) is meester Vink weduwnaar. Hij wbont
in het kostershuis met de dienstmaagd Maria
Hofenk, geboren te Voorst. Zij is op 26 juni
1837 bii hem in komen wonen, nadat Vinks
tweede vrouw. Suzanna Theodora, op l3 fe-
bruari 1837 te Terwolde is overleden. Vink is
weduwnaar van Johanna Elisabeth Montan-
don en van haar zuster Suzanna Theodora
Montandon. Zij zijn dochtersvan molenaarJan

Willem Montandon te Montfoorl.

Onderzoek kerkeraad
Op de kerkeraadsvergadering van maan-
dag I januari 1838 komt lret onderwerp
"Viuk" aan de orde in verband met bezwa-
ren van deelnarne aarr het avondmaal. Men
moet van onbesproken gedrag zijn om hier-
aan deel te kunnen nemen. De predikant
heeft varrwege de ongunstige geruchterr
reeds vooraf raadzaan geoordeeld in enig
onderzoek te treden. Hij heeft in een af-
zonderlijk mondeling gesprek gevraagd of
Vink wil gaan trouwen met zijn dienstlnaagd
Maria Hoferrk. Tevens heeft hij gevraagd
of dit beschouwd moet worderr als een
noodzakelijk gevolg van "eene ongeoorloof-
de gerneenschap" lnet lraar gehouden. Vink
heeft eclrter altijd een ontkennend antwoord
gegeven. De kerkeraad is van oordeel. dat
de zaak verder uitgezocht rnoet worden er.r

benoemt een cornrnissie, bestaande uit de
predikant en de beide ouderlingen Harmen
en Jacob Bredenoord. Vink wordt geciteerd
om op donderdag 4jarruari voor de verga-
dering te versclr ij nen.

Vink blijft weerspannig
Tijdens deze vergadering, waar alle leden
aanw ezig zijn, v raagÍde voorzitter (de pre-
dikant) of Vink bereid is te verklaren of de
over lreln lopende geruchten al dan niet waar
zijn. Vink antwoordtde zaakin kwestie noch
te willen toestemlnen noch te willen ont-
kenneh en voegt er vervolgens aan toe, dat
hij zich niet verplicht voelt om zijn zonden
aan rneusen te belijden.
Ondanks dat de vergadering hem nogmaals
vennanend toespreekt, verandert Vink niet
van gedachten. "De geroepene bleef bij zijn
gevoelen", venneldt het verslag. Vink wordt
lreengezorrden tnet de mededeling dat de
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zaak wordt afgehandeld, zodra nadere in-
lichtingen daartoe gelegenheid zullen geven.
Verder wordt besloten. dat de onderzoeks-
commissie uit één manzal bestaan, de pre-
dikant.

Het bewijs van de misstap
Tijdens de vergadering van de 2lste mei
wordt besloten tot de verdere behandeling
van de zaak Vink. De vergadering is er ten
volle van overtuigd. dat Vink zich aan een
misstap schuldig heeft gemaakt. Dehalve
kan hij zijn werkzaamheden voor de kerk
niet uitoeferren, zonder tot "ergernis te ver-
strekken". Er wordt besloten de kerkelijke
tucht op hem uit te oefenen en dientenge-
volge hem voor eenmaal het gebruik van
het avondrnaal te ontzeggen. Tevens wordt
hij geschorst voor de kerkelijke bediening
gedurende drie maanden. Men zal Vink uit-
nodigen voor de eerstvolgende vergadering
om hem d it mondel ing mede te delen en hem
- zo hij dat wil - een kopie van het besluit te
overhandigen"
Op de desbetrefferrde vergadering van de
26ste mei 1838 wordt hem door de voorzit-
ter rnedegedeeld dat hij schuldig bevonden
is aan "Ongeoorloofde gemeenschap met
zijn voormalige dienstmaagd Maria Hofenk,
thans zijne echtgenote, welke vier maan-
den na de voltrekking des huwelijks is be-
vallen". Op de vraag van de beschuldigde
om dit met bewijzen te staven geeft de voor-
zitter het volgende antwoord: "Dat de be-
schuldigde ziclr als vader had doen inschrij-
ven bij de aangifte bij de burgerlijke stand".
Vink is het hier niet rnee eens en dringt op
onbetamelijke wijze aan op andere bewij-
zen. Nadat de voorzitter hem nogmaals ver-
maant, neemt Vink weer het woord op een

29
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De Vaassenseweg rond 1890. Links voor de kerk herberg "De Lelie". Rechts de

onderwijzerswoning (op de plek waar daarvoor het huis van meester / koster Vink
stond) met dartrnaast de school.(Foto coll. gem. Voorst.)
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wijze,waarit.t noch onschuId, noch achting,
noch boetvaardigheid ziclr kenmerken.
De kerkeraad vindt de schoohneester schul-
dig aan "vooftijdige bijslaap" en blijft bij haar

strafrnaatregel, ondanks de verzachtende
ornstandigheden dat Vink met de bijslaap in
het huwelijk is getreden. Hij blijft wel in lret

volle gerrot der inkornsten omdat veel van
zljnwerkzaamheden voorde kerk wel door-
gaan.

Nadat men dit Vink meegedeeld heeft. be-

schuldigt deze eetr der kerkeraadsleden van

persoonlijke aanwijzing van vijandelijke ge-

zindheden. De predikaut noernt hij een ge-

veinsde en onrechtvaardige onder wiens
leiding hij nooit meer het avondmaal met

stichting zal kunrren bijwonen.

Eind goed al goed
Vink laat het er niet bij zitten en doet zijn
beklag bij het Classikaal bestuur te Arnhem.
De kerkeraad ontvangt hiervan een schrij-
ven met de opdracht om over de kwestie te

rapporteren. Dat gebeurt, maar nog voor-
dat het classikale bestuur een beslissing kan

nemen ontvangt het van de kerkeraad be-

richt: de tweedracht heeft eerr goede wen-
ding genomen.

Wat is er gebeurd? De predikant is nog-
maals bij Vink op huisbezoek geweest.
Daarbij betuigt Vink zijn leedwezen en

vraagt hij orn de zaak als afgedaan te be-

schouwen. De kerkeraad laat Vink weten,
dat hij dit bewijs van christelijke ootmoed
rnet bliidsclrap en onder dankzegging aan

God aanneernt. Zij zal het voorval beschou-

wen als zijnde rriet gebeurd.

Of hierrnee alle problernett tussert het kerk-

bestuur en r.neester Vink opgelost zijn, blijft
de vraag. Vink wordt door de hoofdinspec-
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teur van het onderwijs beschreven als "eel't

rneester vol van eigenwaan en niet vrij vart

het gebruik van sterke drank, anders be-

kwaam."
Begin I 841 neemt Vink oÀtslag als school-
meester en teveus vraagt hij ontslag van zijn
kerkelijke functies.

Bezittingen
De hoofdinspecteur noernt Vink bekwaarn.
Dit zou gestaafd kuunen worden door ltet
feit dat Vink veel boeken bezat. Niet alleen
boeken betreffende opvoeding en onderwijs.
maar ook over geschiedenis, aardrijkskun-
de, reisbeschrijvingen en boeken over het

leven van Heemskerk. Tromp, De Ruiter
en vele andere onderwerpett.
Hij heeft een kapitaal aan boeken datzijn
gemeentel ijhk jaarinkomen van vijftig gul-
den verre overschrijdt. Dit blijkt uit een in-
ventarisatie die opgernaakt is naar aanlei-
ding van het overlijden van zijn vrouw Jo-

hanna Elisabeth Montandon op 25 januari
l83l . Dit mede ten behoeve van zijn twee
kinderen Dieuwertje Philippina (4 jaar) en

Dirk Willern (2 jaar). Het lruis waarin hij
woonde bestond uit karner, keuken en deel.

Op de deel is waarschijnlijk les gegeven.
want hij had een schuur voor zijn vee.

Op 6 november 1841 laat Vink ten zijnen
huize verkopen: meubilaire goederen, land-

en tuinbouwgereedschappen en vee. Behal-
ve het reeds genoemde groot aantal boe-

ken verkoopt hij aan zijn opvolger zes Brus-
selse stoelen er1 een kachel. Verder verkoopt
hij een vriese klok aan een gepensioneerd
officier te Terwolde en een pot vet voor

I 4,80 aan Abraham Scharp, medicinaal-
doktor te Terwolde. Aan Derk van Diepen-
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veeu te Wilp verkoopt hij een blauw bonte
koe. Een varkerr wordt verkoclrt aan H.J.
Wemerrnan, srnid te Twello. voor / 25.00,
en ook een varken aan Frederik Vos. rnos-
terdfabrikant te Twel lo.
Verder bezit hij nog de Kuipershutte aan de
Twelloseweg, een klein - nu niet meer be-
staand - boerderijtje. Deze had hij van de
kerkvoogdij van de Ned. Herv. kerk van
Terwolde gekocht. Hij is ook in het bezit
van de Peppelenkarnp, eell stuk bouwland
aan de Wijkseweg. afkomstig uit de boedel
van Berend Beumer op de Witappel. Uit
een notariële akte van 7 decelnber 1842
blijkt, dat hij op dit stuk land een lening af-
sluit en dat er een rrieuw huis op gebouwd
is.

Uit somrnige notariële akten blijkt, dat mees-
ter Vink ook helpt bij de inventarisatie varr

goederen. Hoewel hem bij zijn aanstelling
als onderwijzer in Terwolde verboden was
duiven te houden op de kerkzolder. blijft de
vraag of hij mer al zijn activiteiten ook nog
les gegeven heeft.

Vertrek naar Suriname
Na zijn ontslag als schoolmeester blijft Vink
wel ontvanger, dijk- en kerspelschrijver. Het
is rriet bekend of hij nazijn ontslag nog an-
dere dan vorerlgenoemde functies heeft
gehad tot zijn plotselinge vertrek uit Terwol-
de op 3 april 1845. Op die datum vertrekt
hij naar Suriname.
Na zijn plotselinge vertrek naar Suriname
blijkt. dat hij zrjn werk als dijkschrijver niet
goed heeft volbracht. De polderzaken zijn
niet in orde en de kas heeft een behoorlijk
tekort. De gestorte borgsom van 300 gul-

Meester Vink vvas in 1842 eigenaar van de PeppeLenkamp, een stuk bouwlancl aan cle
Wijkseweg, waarop een nieuw huis wercl gebouwcl. Dez.e foto toont cle Peppelenkamp in
circa 1930 met de toenmalige bewoners: de familie De Weerd. De boerderij is oncler-
tussen vervangen door een bungalow.

Kroniek 1999 - I 31



den is niet voldoende om het tekort te dek-
ken. Het daghuurdersplaatsje "de Kuipers-
hutte". dat eerder aan Vink heeft toebe-
hoord, wordt in beslag gellonlen als onder-
pand.

Met behulp van de heer Malecotius. raad-

adviseur voor de houtvesterij en wootrach-
tig in Terwolde. weet men de schade tot
een klein bedrag te beperken. Van Vink is

nooit rneer iets gehoord.

Bronnen
Arclrief O.K.V.
Arclrief Ned. Hervornrde Gemeettte Ter-
wolde.
Archief Genleelrte Voorst.
Gesch ieden is van Terwolde-N ij broek"

Het boerdertjtje de "Kuipershutte" dat Vink

had gekocht van de Kerkvoogdij van de Ned.

Herv. Kerk.

buurt wonen die langer dan drie kwartier
moeten lopen om op school te komen in
Terwolde of Teuge. Ook de heer Koekoek
krijgt een negatief antwoord.
Op De Vecht legt men het hoofd niet in de
sclroot. Februari 1897 gaat er weer een brief
met 45 handtekeningen naar de gemeente-
raad van Voorst. In deze brief worden de
volgende argurnenten aangevoerd om tot de
bouw van een sclrool op De Vecht over te

gaan.

In de eerste plaats wordt gewezen op de
uitbreiding van het kindertal. Vervolgens laat
men nog eerrs duidelijk blijken, dat de kin-
deren die in het buitengebied wonen het
onderwijs hard nodig hebben. Deze kinde-
ren verlaten meestal vroeg de school om
ingezet te worden in het arbeidsproces.
Hierbij moet men ook het langdurig sclrool-
verzuirn in de zomer niet vergeten. wanneer

De Kadi.ikschool

We sclrrijven het jaar 1896. Er is grote on-
rust in de buuftschap De Vecht. De onrust
was ontstaan orndat Ireester Eibers van de

school op de Teuge was gettoodzaakt kirr-
deren de toelating op zijn school te weige-
ren" Het was in die periode door de over-
heid toegestaan orn kinderen van vijfjaar
tot het lager onderwijs toe te laten indien er

voldoende plaats was. Daartegenover stond

dat kirrderen van zes jaar solns werden ge-

weigerd vanwege plaatsgebrek.

Voor de hardwerkertde rnoeders in de

Vechtbuurt was het een flinke verlichting
wanrleer de jeugdige handenbindefijes naar

school konden.
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door J. Lubberts

De strijd brandt los
De koppen worden bij elkaar gestoken. De
heer H. Veldwijk schrijft een brief naar de

gemeente met het verzoek een school te

stichten op De Vecht. De heer L. Koekoek
schrijft een briefnaar gedeputeerde staten

van Gelderland met hetzelfdeverzoek. Beide

brieven zijn voorzien van handtekeningen
van een groot aantal inwoners van De Vecht.
Van de gerneenteraad krijgt men als ant-
woord dat de school op de Teuge de laatste
jaren aanmerkelijk vergroot is. Wanneer
rnen de wens van de adressanten inwilligt
is het gemeentebestuur barrg voor ontvol-
king van de Teugse school. Bovendien stelt
de raad, dat er maar weinig kinderen in deze
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De leerlingen van de Kadijk-schooL in 1964/1965.
Achterste rij v.l.n.r.: Gertie Veldwijk, Harrie Kruitbosch, Hitlie Smeenk, Tonnie Nijhof,
André Kruitbosch, Jan Diks, Leo Bomhof, Bernard Horstman, meester verstege.
Middelste rij: Mannie Willems, Adrie Diks, Henk Smeenk, Ansje Scholten, Hennie Velcl-
wijk, Toos Kruitbosch en Ali Horstman.
Onderste rii: Tonnie Roeterd, Wim Nijhof, Anno Nijhof, Hans Kruitbosch, Frits Verstege
en Hendrik Jan NoLsen.
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de kinderen op het land moetelr helpen of
op de kleine broertjes en zusjes moeten pas-

sell.
Ook wordt gewezen op de grote afstand
naar de omliggende sclrolen. F-r ziin negen-

tien kinderen die tussen drie kwartier en een

uur lnoesteu lopen om op sclrool te komen.
Tot slot stelt men voor orn een school met
onderwijzerswoning te bouwen op de grens

rnet Apeldoorn (Broekland). Dan kunnen
ook uit die streek kinderen naar de school
op De Vecht en is de gemeente Voorst niet
alleen aangewezen op de kosten. Daarbij
wordt ook nog verzocht om een onderwij-
zeres die in de nuttige handwerken voor
meisjes les kan geven.

Dit alles niet alleen voor het gemak der kin-
deren, maar vooral om deze streek te hel-
pen "bevorderen".
Ook naar de provinciale staten gat weer een

brief. nu met 104 handtekeningen. De ge-

deputeerde staten sturen de brief naar de

raad rnet verzoek om inlichtingen over het

aantal kinderen, afstand totde school enzo-

voort.
Irr de raadsvergadering van 27 juni I 898

besluit de gerneenteraad om lret verzoek niet
in te willigen. Het besluit wordt als volgt
onderbouwd.
In de eerste plaats worden de argumenten
van 20 maart 1896 herhaald. Vervolgens
wordt hier aan toegevoegd, dat de kosten

voor het bouwen van een school met on-
derwijzerswoning zeer hoog zullen zijn en

dat daartoe de rniddelen ontbreken. Ook
wordt gewezen op de toestand van de bijna-
geheel verharde Schooiersdiek (Teugse

weg), waarlangs de kirrderen naar de school

op de Teuge lopen. Bovendien wordt er nog

aan toegevoegd dat kinderen in andere de-
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len van de gemeente dezelfde problemen

hebben.

De school komt
Uit de raadsnotulen van 2Sjanuari 1899 komt
het onderwerp om een school in de Vecht-
buurt te bouwen weer ter tafel. Hoewel de

gemeenteraad ervan overtuigd is, dat men

met eeÍl Íoekomstige leerplichtwet wel eens

gedwongen kan worden om - ter'verlich-
ting van de druk op omliggende scholen - in
de buurt van de Kadijk een school te bou-
wen, werd het verzoek wederom afgewe-
zen.

In de vergadering van 2l oktober I 899

komt het onderwerp weer bij de raad op

tafel. Ditmaal naar aanleiding van een brief
van gedeputeerde staten van I 0 oktober
1899 die een gunstige wending geeft aan

de verzoeken van de bewoners van de

Vechtbuurt.
In deze briefwordt door gedeputeerde sta-

ten een aantal argumenten aangehaald die
tot hun besluit leidt om de gemeente op te
dragen een school in die streek te bouwen.
In de eerste plaats wordt gewezen op de

brief van de heer L. Koekoek. Ook wordt
de informatie meegenomen die verkregen
werd van de gemeenteraad. Van groot be-
lang is ook de mening van de inspecteur van

het lager onderwijs. Niet alleen een aantal
wetsartikelen, maar de te grote afstand tot
de bestaande sclrolen is belangrijk voor haar

besluitvorming. Ongeveer 45 kinderen wo-
nen in rechte lijn verderdan 2800 meter(half
uur lopen) van een school. Deze afstand
wordt niet onbelangrijk vergroot doordat
grote omwegen gemaakt moeten worden
om op de verharde weg te kornen. Vooral
bij slecht weer is dit van grote invloed op
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het schoolbezoek. Bovendien wordt de
sclrool op de Teuge ontlast. De brief van
gedeputeerde staten eirrdigt als volgt:
Hebben besloten,
"Te bevelen, dat het getal openbare Ia-
gere scholen in de gemeente Voorst met
één worde vermeerderd door oprichting
eener openbare lagere school in de om-
sÍreken yan VechtbuurÍ of Kadijk."

De nieuwe school
Het gevolg is dat er eerr school kornt. Tij-
dens de raadsvergadering van 30 decem-
ber I 899 wordt naar aanleiding van de brief
van gedeputeerde staten besloten een school
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te bouwen aan de Kadijk. In eerste instan-
tie zonder onderwijzerswoning, maar in een
latere vergadering besluit de raad alsnog een
orrderwijzerswoning bij de school te bou-
wen. De gemeente koopt voor / 840 een
stuk land ter grootte van23 aren en 50 cen-
tiaren van Hendrikus Hekkert, landbouwer
te Nijbroek. Hierop wordt voor een bedrag
van f 8694 een school met onderwijzerswo-
ning gebouwd door aannemer Hulleman uit
Deventer. Alles wordt op 29 september
1902 in goede orde opgeleverd, behalve het
behangen der woning vanwege de grote
vochtigheid. De heer Fransen, tirnmerrnarr
te Twello, had de schoolmeubels geleverd
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en gesteld voor een bedrag van ./ 568. Van-
wege de vochtigheid van het gebouw wor-
den de kachels later geplaatst.

Waarorn de sclrool aan de Kadijk gebouwd

is. is schrijver dezes rriet bekend. De af-
starrd van Café de "Vecht", centraal gele-
gen in de Vechtbuurt, tot de Kadijk-school
is twee kilorneter. Dus elke morgen nog een

fikse wandeling. Wel wordt door bewoners
vau De Vecht getracht de gemeenteraad te
bewegen om de scltool alsnog op de Vecht
aan de Beentjesweg te bouwerr. Als argu-
rnent wordt hiervoor aangevoerd. dat het

grootste aantal kinderen uit deze buurt af-
komstig is. en dat deze streek ook nog vat-
baar is voor uitbreiding. De raad blijft ech-

ter bij zijn eerder genolneu besluit.

De Kadijkschool
Tot grote tevrederrheid van bewoners uit de

onrgeving voldoet de school aan de Kadijk
uitstekend. De eerste onderwijzer is de heer

J.H. Edelman. Hij treedt op I januari 1903

in dienst als hoofd der school. De heer Edel-
nran beperkt zijn werkzaamheden rriet al-
leerr tot de Kadijkschool, maar zetzicl't in

voor een veel grotere gerneenschap. Zo is
hij ook bestuurslid van de Terwoldse vereni-
ging "Ons f)orpshuis". Deze verenigingzeï"
zich in voor het algemeen belang zoals le-
zingen. cursusseu" gyrnnastiek enzovoott.
Door de brede belangstelling en inzet van ttiet
alleen de heer Edelmau uraar ook andere

ondewijzers en onderwijzeressen groeit de

school uit tot een centraal punt. Ook worden

er avondcursussen gegeven en wordt er aall-

dacht besteed aan godsdienstonderwijs.
Handwerken voor rneisjes, zoals traaietr en

breien wordt onderwezen. De Kadijkschool
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is ook de eerste school in de gemeente Voorst
die aan schoolzwemmen doet. Elke zater-

dag twaalf kilometer op de fiets naar
Apeldoorn onder leiding van meester Mat-
her. Wordt er op de Kadijkschool een feest-

avond georganiseerd. dan komen er veel meer

bezoekers darr alleen ouders der kinderen,
soms ruiln over de honderd.

De rneester is in die dagen alles. Hij regelt
bu u rt- en farn i I i egesch i I len. begrafen i ssen,

bruiloften en wat er al niet meer op hem

afkomt.
De school is het middelpunt van de buurt.
Tijdens de laatste wereldoorlog is het een

belangrij k doorgan gsh u is voor vl uchtel in gen,

onderduikers, neergesclroten vliegers en een

verdeelpunt van illegale geschriften. De
toenmalige onderwijzer B.A. Matheren zijn
echtgenote J.A.M. Mather-Kooy hebben

lrachel ij ke momenten meegemaakt.

Het aantal leerlingen schommelt in de be-

ginjaren rond de 35. In latere jaren loopt dit
aantal terug tot gemiddeld 25. Dat vergt van

één leerkracht nog al wat, hij moet zeven
klassen onderwijzen en ook zeven jaar met
dezelfde kinderen optrekken.

Het einde
Langzaatn maar zeker loopt het aantal leer-
lingen terug. Een aantal factoren kan men

aanwijzen. Veel ouders doen hun kinderen
liever naar een scltool rïet Ineer datr een

onderwijzer. De kinderen hebben bijna al-
lemaal een fiets, waardoor de afstarrd tot
de school van veel rninder belang is dan in

het verlederr. Ook een factor is de komst
van de Rooms-Katholieke school op De

Vecht. Bovendien worden de gezinnen min-
der groot, waardoor ook een terugloop van
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leerlingen ontstaat.
Begin 1976 zijn er nog maar dertien leerlin-
gerr en aan het eind van het jaar nog zes.

Het verzoek van de ouders om hun kinde-
rerl lraar eeu andere school te mogen stu-
ren wordt door het gemeentebestuur inge-
willigd" Een andere rol van betekenis was
dat de onderwijzer, de heer A.W.C. van Tiel,
elders is benoemd. Ook handwerkonderwij-
zeres mevrouw J.A.M. Matlrer-Kooy ver-
laat de school met pensioerr. Omdat er gro-
te onzekerheid bestaat over het voortbe-

staan van de school wordt het moeilijk om
goed personeel aan te trekken.
Op I augustus 1976 wordt er geen les meer
gegeven in de Kadijk-school. De laatste
leerlingen zijn naar scholen in de omgeving
vertrokken. Op I oktober 1976 wordt de
school offi ciëel gesloten.
Een periode die veel heeft bijgedragen aaÍr

het welzijn der omgeving is met het vertrek
der laatste leerlingen afgesloten.
Het is stil geworden aan de Kadijk. nu de
jeugd er niet meer lawaait.

Mijn schooljuren op de Openbare lagere school "Wilp
uan de Dijk"

door H. Garretsen-Berends

Mijn eerste schooldag, daar weet ik niks
meer van. Ik zal wel rnet rnijn oudere zus
rnee zijn gegaan. Zoals dat nu gebeurt, ge-
bracht worden door de moeder, dat was er
toen niet bij.
Het was toen I april 1939. Gedurende de
gehele oorlog zat ik dus ik op de lagere
school. Ongeveer in het midden van die
periode begon het schooljaar bij ons ook op
I september, zoals in de steden al lang lret
geval was.

In rprjn eerste twee schooljaren was juÊ
frouw Waninge mijn juf. Voordat 's mid-
dags om lralf twee de les begon, moclrt je
juf vaak helpen, met schriften of boekjes
op de banken te leggen. Zoltielp ik ook een

keer met een paar oudere kinderen, toen
juf vroeg: "Wie kan er al klok kijken?" Ik
stak de vinger omhoog en mocht naar de

gang lopen, waar de mooie ouderwetse
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schoolklok hing. Terug in de klas vroeg juf:
"En hoe laat was het?" Ik stond toen met
mijn linkerarrn iets schuin ornhoog en mijn
rechterann recht opzij. Juf laclrte natuur-
lijk. Het was kwart over één!
Toen ik 's middags thuis kwarn. was ik erg
kwaad dat ze me nog steeds geen klokkij-
ken lradderr geleerd.

Klas 3 bracht ik door bij rnijnheer Kleiboer.
Bij ons op school werden de heren met
"mijnheer" aarrgesproken en niet rnet
t'meester",

Wat ons als kinderen zeer heeft aangegre-
pen was dat het huis van mijnheer Kleiboer
aan de Dahliastraat op de Worp in brand
werd gestoken door de Duitsers. We kon-
den het vanaf de Vermeersweg, waar wij
woonden, zien branden. Oh, het huis van
onze mijnheer stond in brarrd!
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Op 2 december 1944 is rnijnheer Kleiboer
in Apeldoorn doodgeschoten: hij zat in lret

verzet.
Ik heb nog altijd het opstel "Onze bevrij-
ding" bewaard, dat ik heb geschreven op

l0 juli 1945.

In klas 4 en 5 had ik mijnlreer Muller als

onderwijzer. Hij was toen een wat jongere

onderwijzer en gaf zeer prettig les.In onze

ogen ook wat moderner. Om de beurt wat
zirrgen voor de klas, dan hadden we een heel

gezellige rniddag. Er werd ook wat meer

aan gymnastiek gedaan. Achter de school
soms slagbal of korÍbal.

In de hoogste klas zat je natuurlijk bij het
hoofd van de sclrool. Mijnheer Verdonk was

een zeer goede onderwijzer. Daï" zag je la-
ter, alsje eraan terugdenkt watje toen alle-
maalgeleerd hebt.

Je ging fftaar zo niet naar het voorgezet
onderwijs. Als lrij zei, daÍje daar niet ge-

schikt voor was, dan luisterden de ouders
daar ook wel naar. Vond hij. dat het wel
korr, dan kreegje van hem extra Fránse les.

Dat was toen de taal!

In het laatst van de oorlog kwam de wijk-
zuster vaak op school. Je moest dan de han-

den en nagels laten zien: of alles wel schoon

was. Er werd dan nog wel eens gauw met

de kroontjespen onder de nagels gekrabd.
En dan keek ze ook ofje scabiës had. Toi-
letzeep was zeer sclraars en heel slecht en
scherp. net ofer wel zand doorheen zat.
Ik weet ook nog. dat we zo af en toe eeÍl
sinasappel kregen via het Rode Kruis. De
schillen rroesteu bewaard worden voor de
bakkers.

Tegen lret einde van de oorlog werd onze
school gevorderd door de Duitsers. We had-
den toen natuurlilk geen les meer. We moes-
ten wel huiswerk rnaken en dat werd dan
bij nrijnheer Verdonk aan huis nagekeken.

Ik heb maar één keer een schoolreisje ge-
had. We gingerr lnet een gele bus, met har-
de houten banken, dus zonder bekleding,
naar een speeltuin. De bus was valt de fir-
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ma Vera uit Deventer. Mijn vader kon mooi
schrijven, en die had op mijn witte blouse
een soort embleem getekend. dat een oude-
re zus moest borduren: W(ilp) a/d D(ijk).
Zo ging ik op schoolreisje. en iedereen vroeg
me: "Wat heb je daar nu op staan?" Mijn-
heer Verdonk kon het geloof ik wel waar-
deren, maar ik niet.
Zo rond 5 december ging de hoogste klas
naar de Deventer schouwburg. Sarnen lo-
pen via de Schipbrurg en dan was je zo op
het Grote Kerkhof, waar de schouwburg
stond. Daar speelde dan een toneelgezel-
schap, dat bestond uit Deventer leerkrach-
ten. Net na de oorlog voor ons een lrele
belevenis!

De schoolgrens liep ter hoogte van de spoor-
lijn in de Dernhorstlaan. Kinderen die ten
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In 1943 vierde de school het 25-jarig jubileum van meester Verdonk. Er werd een foto
gemaakt met alle leerlingen, personeel en bestuursleden erop. (Foto coll. H. Garretsen-

Berends.)
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op de foto ntet mijn broer in de schoolbank. voor de gelegenheid had ik ruijn "Je
Maintiendrai"-broche opgespeld. (Foto coll. H. Garretsen-Berends.)



luoorden van de spoorlijn woonden gingell
naar school in Twello. Naar de school aan

de dijk kwameu de leerlingen terr zuideu van

de spoorlijn. de Steenenkarner en de Worp.
De school op de Worp is vau tra de Tweede
Wereldoorlog.

Ik kijk best heel plezierig op mijn lagere

schooltijd terug, ondatrks die nare oorlogs-
jaren.

Vo orintekening b o ek Wilp
door L. Seveuster

Binnenkort verschijnt eetr rrieuwe O.K.V.-
uitgave: "Wilp, het dorp en de Wilpse Klei
irr het verleden." In dit boek. dat circa 200
pagirra's en 440 foto's telt, wordt ook aarr-

dacht besteed aan de geschiedenis vatr lret
onderwijs in Wilp.

Bij verschillende winkeliers in Wilp is tot 10

april voorintekening op het boek mogelijk;
lret boek kost dan f 21.50. Na 23 april, wan-
neer het boek gepresenteerd wordt, kost het

boek / 35,00.

mn

De openbare basisschool "De Hagewinde" in l(ilp (1980)
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