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DE VLAG KAN UIT: 

OPENINGSDATUM VAN DE BIJZONDER-NEUTRALE SCHOOL 

1 SEPTEMBER 1924 

De ‘eigen’ school is een feit, zij het nog in het van de gemeente gehuurde schoolgebouw. De 
openingsdatum van de School op Bijzonder-Neutrale Grondslag is bepaald en dan treedt ook het 
nieuw benoemde schoolhoofd J. Enklaar aan met als tweede leerkracht juffrouw R.A. Mees 
De uitnodiging aan het gemeentebestuur de opening bij te wonen is vergeefs geweest. 

Oktober 1924 zijn er al meer dan 48 leerlingen, terwijl er in een klas maximaal 48 kunnen zitten. 
Na overleg met de inspecteur in juni 1925 wil men in het gebouwtje van de Vereniging voor 
Evangeli-satie op Gereformeerde Grondslag nog voor 1 januari 1926 een tweede lokaal inrichten. 
A.J. Rouwenhorst blijft hoofd van de openbare eenmansschool met dertien leerlingen in hetzelfde 
gebouw, maar wel gescheiden door een schot in de gang en een hek op het speelplein als 
afscheiding. 

De in 1922 in gebruik genomen 
openbare school in Halle 
met links de hoofdonderwijzers-
woning 

 

Twee scholen één gebouw 
De aanwezigheid van twee scholen, de een openbaar en de ander bijzonder-neutraal kan niet lang 
standhouden in een klein dorp met een beperkt aantal leerlingen.  

December 1925 heeft de inspecteur een gesprek met de burgemeester: Hef de Open-bare School 
op of bouw een extra lokaal voor het uitdijendeaantal kinderen voor de Bijzonder Neutrale School. 

Eerst wil de burgemeester een gesprek met de ouders die kinderen op de openbare school 

hebben. Dat zullen er niet veel zijn, omdat bij acht al opheffing mogelijk is. Tijdens de 

vergadering op 20 januari 1926 waarbij aanwezig de burgemeester, de inspecteur en de 

ouders van drie kinderen, te weten Jan Gerritsen, H.J. Keunen en Johan Klein Hesselink geeft de 

inspecteur de ouders in overweging hun kinderen vrijwillig van school te halen. 

Hoofdonderwijzer Rouwenhorst kan dan wachtgeld krijgen. Zo neen, dan volgt ontslag voor 

Rouwenhorst zonder wachtgeld. Daarna worden Rouwenhorst en zijn vrouw gevraagd binnen te 

komen om aan te horen wat er besproken is.  

Op 26 maart 1926 heeft G.S. besloten het verzoek van Zelhem tot opheffing goed te keuren 
ingaande 1 april 1926. Na overleg besluit het bestuur van de Vereniging voor Bijzonder 
Neutraal Onderwijs het gebouw in eigendom over te nemen. Daarmee is het Openbaar 
Onderwijs, na 125 jaar gemeentelijke verantwoordelijkheid geëindigd en heeft Halle een school, 
gedragen door de Hallenaren, waar alle Halse kinderen terecht kunnen.
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Waar de school bouwen 

Waar de Openbare Lagere School 1921 / 1922 gebouwd moet worden is een punt van verdeeldheid 
binnen de gemeenteraad in oktober 1920. Op de plek van de oude school (Pluimersdijk) of aan de 
steenweg (=Dorpsstraat) die wel eens storend voor de kinderen kan zijn. Voorstanders binnen de 
gemeenteraad voor-in-het-dorp zeggen: Aan de Steenweg en verkoop de oude school en woning. 
De nieuwe Bijzondere School voor Christelijk Onderwijs in Halle-Heide komt ook (1921/1922) aan 
de harde weg en daar verwacht men geen problemen. De school kan ook wat meer naar achteren 
gebouwd worden. In december zijn er drie gron-eigenaren die grond beschikbaar stellen voor een 

nieuwe school. 
Op 1 augustus 1921 valt het besluit: Van E.J. Oosterink wordt een perceel grond aan de steenweg 
gekocht voor 42 cent per m2; Architect Willemse te Doetinchem maakt een plan voor drie lokalen 
en beraamt de kosten voor school en woning op ƒ.33.944- Omdat subsidie van de hogere overheid 
niet is te verwachten, wordt na overleg met de schoolopziener besloten over te gaan tot de bouw 

van een school met twee lokalen waardoor de totale kosten dalen tot ƒ.22.733- 
Op 8 september 1921 gaat de kogel door de kerk. Het wordt een twee-klassige school met 

vrijstaande onderwijzerswoning en de kosten zijn ƒ.25.787-. 

1949 De Bijzonder Neutrale School Halle viert het 25 jarig bestaan
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De onderwijzers 

 
Op de eerste pagina’s zijn de eerste onderwijzers genoemd.  
Hieronder het vervolg. 
 
Karel Naber 
De nieuwe school in Halle is in de zomer van 1838 gereed en de nieuw benoemde onderwijzer is 
Karel Naber *Keppel 1814. Hij overlijdt al op 15 december 1841 en laat zijn vrouw Christina 

Elisabeth Naber-Funke *Arnhem 28-01-1809 na met de twee kinderen Hendrikus Johannes 
Everhardus *Zelhem 18-02-1840 en Karel Willem *Zelhem 15-10-1841 (Ϯ v.1842). 

 
Johan Christiaan Iscke 
Karel Naber, neemt kort voor zijn overlijden, vanwege zijn zeer slechte gezondheid, op eigen 

initiatief een ondermeester in dienst. De schoolopziener vraagt de burgemeester om opheldering, 
maar die weet van niets. De ondermeester is Johan Christiaan Iscke en komt uit Silvolde. Was 
kwekeling in Zeddam 4de rang en geeft volgens de ingezetenen van Halle goed onderwijs. Woont 
nu bij de weduwe in huis en de burgemeester vraagt de hogere instanties goedkeuring en 
doorbetaling van het traktement aan de weduwe, omdat zij ook voor kost en inwoning en inkomen 

van de ondermeester verantwoordelijk is, toen heel normaal, totdat een nieuwe onderwijzer kan 
worden benoemd. 

 
Johannes Arnoldus Rooijakker. 
Voor de functie van onderwijzer in Halle melden zich vijftien sollicitanten uit onder meer Arnhem, 
Winterswijk, Groenlo, Kessel, Wijhe, ’s Hertogenbosch, Wageningen, Zutphen, Borne, Doesburg, 
Lienden, Amsterdam, Hengelo (O), Haaksbergen en uit Zelhem twee kandidaten. Johannes 
Arnoldus Rooijakker en Johan Christiaan Ischke. Na het vergelijkende examen wordt Rooijakker 
benoemd. 

Johannes Arnoldus Rooijakker *Dordrecht 27-07-1813, wordt ingaande 27 mei 1842 de 
onderwijzer in Halle. De burgemeester wist wie hij voordroeg aan de schoolopziener. Als een zeer 
bekwaam onderwijzer heeft hij in de Zelhemse dorpsschool het onderwijs zeer verbeterd naar de 
nieuwe inzichten van die tijd. Nu komt hij dan in Halle en J.C. Ischke wordt ondermeester in de 
dorpschool te Zelhem. Rooijakker is in huis bij de weduwe en al snel ontstaat er een relatie tussen 
beiden die uitmondt in een huwelijk met haar: Christine Elisabeth Naber-Funcke. Zij krijgen vier 

kinderen: Carel Willem *1843; Adriana *1846; Willem Jacobus *1849; Arnoldus Johannes *1854 

en is er nog Hendrikus Johannes Everhardus Naber *1840 uit het eerste huwelijk. 
 
Carel Willem Rooijakker 
Wanneer Johannes Arnoldus Rooijakker op 21-11-1884 overlijdt is zijn zoon Carel Willem 
Rooijakker *Zelhem 28-12-1843 al op 1 maart 1883 terug gekomen uit Nieuw Niedorp als zijn 
opvolger. Hij trouwt in Opheusden 14-09-1836 met Catharina Johanna Bor. Zij overlijdt in 1903. 

Hun dochter Sijbilla Christina Rooijakker overlijdt in Kesteren op 01-09-1873. In Baarsingerhorn 
wordt Christine Anna Margarita Rooijakker *01-02-1880 geboren, In Zelhem zijn geen kinderen 
geboren. Carel Willem Rooijakker en dochter Christina Anna Margarita verhuizen in 1913 naar het 
dorp Zelhem. (zie schoolfoto op 3 juni 1907. website oudzelhem ) Carel Willem Rooijakker heeft 
regelmatig assistenten of kwekelingen die enige tijd bij hem het onderwijs helpen verzorgen.  
 
Albert Hendrikus Rouwenhorst  

Op 13 december 1913 komt Albert Hendrikus Rouwenhorst *Deventer 04-02-1880 naar Halle als 
hoofdonderwijzer. Is getrouwd met Johanna Henriette Piepers *Wisch 09-0-1881 en in Zelhem 
worden de kinderen Aafje *1915 en Jacobus Willem *1917 geboren. Vanaf september 1924 wordt 
het schoolgebouw gedeeld met het V.B.N.O. Ieder de helft tot de opheffing van de openbare school 

aan het eind van het schooljaar. Meester Rouwenhorst vertrekt. 
 

Enkele namen van onderwijskrachten die als tweede onderwijzer of anderszins lang geleden in 
Halle hebben les gegeven: 
 
Mej. Hofs ???  
onderwijzeres nuttige handwerken vraagt wegens ziekte ontslag ingaande 01-11-1884. 
 
P.A. ter Horst,  

krijgt eervol ontslag per 1 juni 1890 vanwege zijn benoeming in Delft. 
 
Zweer Johan Nijman 
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Laagkeppel komt 1 juni 1890; jaarwedde van f.400 Ontslag per 1 juli 1891. 

 
Christina Rudolphia Gertrude Vleeming *01-12-1872 Stad Doetinchem 
Komt 01-04-1893; vertrekt 31-08-1893 naar Ambt Doetinchem. 
 
Willemina Frederika Wassink, *Halle 10-04-1863?? 
Nuttige handwerken komt 01-01-1885. 
Grada Bilderbeek *Warnsveld 12-02-1880 

komt op 21-11-1899; behaalt de hoofdakte in 1904 en de jaarwedde wordt ƒ.3333. Zij krijgt 
eervol ontslag op 01-07-1924 wanneer de school opgeheven wordt. 
 
Ferdinant Bantema, *Dronrijp 09-07-1872. 
komt 01-07-1891 jaarwedde ƒ.400. Eervol ontslag 31 december 1892 wegens vertrek naar 
Gorinchem. 

 
D.W. Lovink uit Doetinchem,  
onderwijzeres. Komt 01-07-1895. Jaarwedde f.550 per jaar. 
 

Jaarwedde onderwijzers te laag: geen sollicitanten.  
Uiteindelijk: E. Olthof 
De jaarwedde van ƒ.400- is in 1892 te laag. Er hebben zich geen sollicitanten gemeld ondanks 

herhaalde plaatsing van advertenties. Enkele raadsleden willen tot ƒ.450 gaan, anderen tot ƒ.425-. 
Het wordt ƒ.425- en na een jaar ƒ.25- erbij. Helaas, het helpt niet. De schoolopziener adviseert 
G.S. de jaarwedde voor het onderwijzend personeel in Zelhem, Halle en Velswijk te verhogen tot 
ƒ.450 en na een jaar tot ƒ.500-. 
De burgemeester vindt dat teveel van het goede. Hij stelt voor: Direct ƒ.450- en twee jaarlijkse 
verhogingen van ƒ.25- waarna de wedde ƒ.500- zal zijn. Daarmee gaat de raad akkoord. Weer een 
oproeping en weer reageert niemand! Weer volgt overleg met G.S. en na ampel beraad komt de 

jaarwedde ingaande 1894 op ƒ.500- te staan. Nu zijn er twee sollicitanten waarvan één zich 
terugtrekt. De ander is mej. W. Smits te Dalen. De schoolopziener maakt bezwaren omdat de 
voordracht geen keuze is tussen meer kandidaten. De voorzitter meent dat bij een herhaalde 
oproep er niet meer kandidaten zullen zijn. De Raad wil de jaarwedde niet verhogen. Uiteindelijk 
besluit de Raad als onderwijzeres te benoemen Webbigje Smits te Dalen op een jaarwedde van 
ƒ.500- 

Teleurstelling. Webbigje heeft een benoeming elders aanvaard. Weer een nieuwe oproeping en 
gelijk wordt de aanwezige hoofdonderwijzer gevraagd het onderwijs in Halle op peil te houden door 
desnoods dagelijks een uur langer les te geven tegen een extra financiële vergoeding.  
Niemand meldt zich als sollicitant, ondanks een jaarwedde van ƒ.525- dat veel hoger ligt dan de 
norm. De ƒ.525- blijft staan met toevoeging van een gratificatie van ƒ.50-. Tevens zal de hoofd- 
 
onderwijzer Rooijakker een gratificatie van ƒ.240- ontvangen vanwege alle extra inspanningen. 

Eindelijk, op 3 mei 1895 kan de gemeenteraad een nieuwe onderwijzer benoemen.  
Het is E. Olthof uit Eppenhuizen tegen een jaarwedde van ƒ. 650- voor een periode van zes jaar. 
 
W. Jaring uit Gorredijk   
Komt 26-10-1920; eervol ontslag 1 juli 1922 
 
Kornelis Lous *Westkapelle 15-08-1899  

Komt 01-09-1922; ontslag ingaande 01-08-1924 
 

Op 1 september 1924 begint de Bijzonder Neutrale School 

met als eerste schoolhoofd: 
 
 J. Enklaar  1 sept. 1924 

 Opgevolgd door: 
 J. Rijnsent voorjaar 1930??? 

Krocké ??? 
B. Niemantsverdriet ??? 
Uittenbogaart ??? 
J. Oosterhoff 1955 - 1980 
B. Eskes onderwijzer  1976 en vanaf 1982 Hoofd der School. 
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1928 Meester 
Krocké, juffr. 
Engels en de  
leerlingen:  
 
1 Jan Munsterman, 
2 Annie 

Munsterman,  
3 Eduard 
Munsterman,  
4 Joop Moet,  
5 Dik Moet,  
6 Gerrit Moet,  

7 Christiaan 
Reinders,  
8 Theo Deijnen,  
9 Julian Deijnen, 

10 Gerard de 
Pauw,  
11 Willie Seton,  

12 Mieneken 
Konink,  
13 Gerrit Bruil,  
14 Philip de Pauw,  

15 Wim Tijken, 16 Johan Konink, 17 Willie Barmentlo, 18 Dieneken Konink, 19 Grada Barmentlo, 
20 Hettie ter Maat, 21 Gerrit ter Maat, 22 Meester Krocké, 23 Juffr. Engel. 
 

Uitbreiding school 
In 1930 is de school te klein. De indicateurs op de brievenboeken (die zijn niet in het achief van de 
gemeente Zelhem) zouden mogelijk in 1931 twee lokalen zijn bijgebouwd….. 
 

Omstreeks 1932 meester Enkelaar en juffrouw Engels met de leerlingen: 
1 Gerrit ter Maat, 2 Emiel ?, 3 Willie Barmentlo, 4 Jan Munsterman, 5 Hanneke Geerdes, 6 Gerard 
de Pauw, 7 Gerda Jansen, 8 Jan Deijnen, 9 Julian Deijnen?, 10 Bennie Jansen, 11 onbekend,  
12 Hendrik Saalmink, 13 Meester Enkelaar, 14 Gerrie Enkelaar, 15 Ita Aalbers, 16 Juffr. Engels, 17 

Willemien ter Maat, 18 Hanneke Geerdes, 19 Lieneke Duitshof, 20 Gert Konink, 21 onbekend, 22 
onbekend, 23 Miep Klein Hesselink, 24 Gerrit Enkelaar, 25 onbekend, 26 Jan Feitel, 27 Willem Klein 
Hesselink, 28 Henk Vechter, 30 onbekend, 31 Flip de Pauw. 
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De in 1922 gebouwde school is 

ruim 25 jaar later niet meer bij de 
tijd. Hierboven de nieuwbouw in 
ca. 1950 op dezelfde plaats. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Augustus 1977 nieuwbouw 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2001 De uitbreiding die het 
vooraanzicht geheel veranderd. 
 
 
 
2013 Uitbreiding met 2 noodlokalen 

aan de achterzijde vanwege de 
leerlingentoename na sluiting van 
scholen in omliggende buurtschap-

pen en de vorming van de Brede 
School 
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De periode 1924 – 2014 

 
Pogingen over deze periode informatie, stukken of foto’s te achterhalen heeft geen resultaat 
opgeleverd. Erg spijtig. 

 
Anno 2013 bevolkingskrimp en de gevolgen voor het onderwijs 

 
De bevolkingskrimp is in feite al vele jaren aan de gang. Minder geboorten dan vroeger zorgt voor 

minder kinderen en later weer minder gezinnen met nog minder kinderen. Jongeren blijven na hun 
HBO of universitairestudie vaak in hun studiestad of gaan in een andere plaats wonen en werken . 
Al met al tot gevolg dat een gebied als De Achterhoek achterblijft met minder bewoners. Daarbij 
opgeteld de economische crisis sinds 2008 en in 2013 nog niet voorbij is. De overheid snijdt in 
budgetten en ook het onderwijs ontkomt er niet aan. 
Onderwijs is er in alle kernen.  

 
Het dorp Zelhem: Heeft sinds de zestiende eeuw een school. 
Buurtschap Halle: De marke kent al vanaf midden 17e eeuw. 
Idem Halle-Nijman: In 1869 het door ds. Van Dijk beoogde christe-lijke onderwijs. 

Idem Halle-Heide: Opent op 21 april 1922 een eigen christelijke  
school. 

Idem Velswijk:  Samen met Hengelo een openbare school  

sinds 1793. 
Idem Wittebrink:  Sinds 1877 een door ds. Van Dijk gestichte  

school.  
   Midden zeventiger jaren twintigste eeuw gestopt. 

Idem Wolfersveen: De bewoners samen met de St. De Ver. tot Nut  
van ’t Algemeen in 1931 een neutrale school. 

 

Overheid en schoolbesturen zien, vooral op het platteland de scholen krimpen, zodat de grens van 
het minimum aantal leerlingen op korte termijn bereikt zal worden. Dat betekent opheffen of 
samen-gaan. 
De schoolbesturen van de scholen in Halle dorp, Halle-Nijman, Halle-Heide, Wolversveen, Veldhoek 
(Hengelo) en Varssel (Hengelo) slaan de handen ineen. Zij wikken en wegen, besluiten, overleggen 
met de ouderraden, de burgerlijke overheid en toezichthoudende instanties. Ouders worden geïn-

formeerd. De krant schrijft er over.  
 
Ouders van de te sluiten scholen protesteren, maar zien toch in dat de sluiting van “hun”school 
onvermijdelijk is. 
Uiteindelijk wordt ervoor gekozen de scholen in Wolfersveen en in het dorp Halle open te houden. 
Kinderen die in De Veldhoek en Varssel wonen kunnen naar Wolfersveen. Die van Halle-Heide 
kunnen naar Halle of Wolferveen. De kinderen van Halle-Nijman gaan naar Halle of IJzevoorde 

(Dtc). De sluiting van de op te heffen scholen is einde schooljaar 2013.
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Door het bestuur van de Bijzonder-Neutrale-School in Halle wordt een nieuw traject ingezet door 

van de dorpsschool een zogenoemde bredeschool te maken. De website  van de dorpsschool Halle 
(2014-06) informeert ouders en belangstellenden over de school met onderstaande tekst: 

1.-De Dorpsschool Halle is een Basisschool voor Bijzonder Neutraal Onderwijs met een 
eigen bestuur.  
2.-Halle is een dorp in de gemeente Bronckhorst in de Gelderse Achterhoek. Het dorp telt 
iets minder dan 1.000 inwoners. Halle ligt ongeveer vijf kilometer oostelijk van Zelhem. 
Halle bestaat uit de kernen Halle Dorp, Halle Heide en Halle Nijman. 

3.-Tot voor de laatste gemeentelijke herindeling behoorde Halle tot de voormalige 
gemeente Zelhem. 
4.-De Dorpsschool Halle is een school met aandacht voor de levensbeschouwelijke en 
maatschappelijke normen en waarden, zoals deze leven in de Nederlandse samenleving en 
met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die normen en waarden. 
5.-Dat betekent dat iedere leerling die in staat is gewoon basisonderwijs te volgen welkom 

is, ongeacht zijn/haar levens- en maatschappijbeschouwing. 
6.-De school telt momenteel ongeveer 198 leerlingen. Door de sluiting van de scholen in 
Halle Heide en in Halle Nijman is dit aantal tijdelijk flink gestegen. We verwachten wel weer 
enige 

terugloop, omdat er de komende jaren veel kinderen uit de bovenbouw de school zullen 
verlaten en naar het VO in Doetinchem zullen gaan. 
7.-De groepen 1 t/m 8 krijgen les in het hoofdgebouw. 

8.-De gymnastieklessen voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in sportzaal De Meisters-
kamp bij de sportvelden aan de Roggestraat. 
9.-De school heeft 9 leslokalen en een gemeenschapsruimte, de speelkuil die ook gebruikt 
wordt voor bewegingsonderwijs aan kleuters. 
10.-Achter de school zijn in de vakantie 2 semi permanente lokalen geplaatst om de extra 
groepen te kunnen opvangen. 
11.-In het voorste lokaal heeft Nijntje haar intrek genomen, gedurende 2 dagdelen per 

week. 
 
 
12.-Ook Juut & Co gebruikt dit lokaal voor de BSO (buitenschoolse opvang). 
-Op dit moment is nog onvoldoende behoefte aan kinderopvang. 
-Er zijn ruimtes voor remedial teaching, een kamer voor het team, en aparte ruimtes voor 

de remedial teaching, een kamer voor het team, en aparte ruimtes voor de intern 
begeleider en de directie. 
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Bijlage I 
De school in Halle-Nijman 
Ds. J van Dijk Mzn, bekend van zijn 
komst van Friesland naar 
Doetinchem in 1862 om daar predi-
kant te worden. Van huis uit 
Hervormd, is hij van-wege de 

heersende vrijzinnigheid overge-
gaan naar de Afge-scheiden Kerk. 
Een man met compassie.  
In de gehele Achter-hoek 
evangeliseert hij en sticht er 
evangeliesatiegebouwtjes. 

In 1869 wordt het gebouwtje in 
Halle-Nijman ingewijd. 
 
 

 
 
Vanaf 1873 wordt het ook gebruikt als 

school. Kinderen uit Westendorp en 
IJzevoorde. Die van Halle-Heide lopen 
helemaal  via het schoolpad bij Obbink 
naar Halle-Nijman.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

In 1904 wordt een geheel nieuwe school gebouwd.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

De in 1960 in gebruik genomen school 
van Halle-Nijman die vanaf september 
2013 geen school meer is. De kinderen 
zullen met weemoed afscheid genomen 
hebben van “hun”school. 
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De school in Halle-Heide. 

 
De buurtschap Halle-Heide groeit mede 
door de ontginningen binnen het  Heeren-
veen c.q. Wolversveen. 
Ouders die hun kind naar een school willen 
laten gaan met een christelijke signatuur 
kunnen naar Halle-Nijman.  

Dat is vele kilometers lopen over smalle 
paadjes richting Obbinkmark en boerderij 
Obbink en dan via het schoolpad (zie nu 
Pluimersdijk 37) naar Halle Heide.  
 
 

 
 
 
 

 
Logisch dat de ouders ook een christelijke school willen en in 1922 opent daar een Christelijk-
Nationale  School. 

 
De kinderen van deze school, nu naar Halle of Wolversveen zullen nog wel eens aan “hun” school 
denken….. 
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BIJLAGE II 

 
Onderwijs vóór de achtiende eeuw 
Het door de Neder-Duits-Gereformeerde kerk (na 1816 Ned. Herv. Kerk) beheerste onderwijs was 
vooral gericht op de christelijke leer en verder wat de schoolmeester belangrijk vond en zelf 
beheerste. Dat blijkt uit een inventarisatie van het lesmateriaal in diverse plaatsen in de 
Achterhoek. Belangrijk was het bijbelsonderricht. Men gaf les uit onder meer: Het Evangelie; De 
historie van David; De catechismus; De Spreuken van Salomo. Daarnaast was schrijven, lezen en 

rekenen van belang. De Classis Zutphen van de N.D.G.Kerk doet in 1793 onderzoek bij de 
christelijke scholen en stelt een rapport op. Zelhem zit er niet bij. Wel Hengelo, Vorden, Hummelo, 
Etten enz.  
Onderstaande boeken werden het meest gebruikt en dat zal ook in Zelhem het geval zijn geweest: 
Het ABC-boek; De Geldersche trap der jeugd door B. Cramer; De spelkunst van Hakvoort; 
Schoolboek van Maas; Cijferingen van Bartjens. Daarnaast couranten en brieven.  

Het lezen was meer het leren van woordjes. Grammatica kwam niet snel aan de orde.  
De meeste ouders kozen voor lezen en in iets minder aantal ook voor schrijven, maar voor rekenen 
zijn er nog minder kinderen. De meester moest betaald worden en soms bestond dat voor een deel 
uit lesgeld en het kon voorkomen dat voor een bepaald vak gewoon extra moet worden betaald. 

 
Het salaris van onderwijzers eind 18e eeuw 
De beloningen van de schoolmeesters is in 1794 heel divers. Scholen op het platteland worden dan 

bestuurd door de kerkenraad van de Nederduits-Gereformeerde kerk alsmede de marken. 
Die van Etten krijgt ƒ.68 per jaar. 
Die van Hummelo ƒ.62 per jaar van de rentmeester en f.50 van de Marke van Hummelo. 
En Hengelo heeft slechts ƒ.50, geen vrije huisvesting en hofje. 
Vorden betaalt ƒ.50- en daarbij vrij wonen, een hofje en andere emolumenten. 
Aalten spant de kroon met ƒ.100-. 
 

Niet duidelijk uit de opgave is of in alle plaatsen voor de kinderen schoolgeld betaald moet worden, 
Soms hebben schoolmeesters alleen maar het schoolgeld van de kinderen. 
 
Aalten geeft op dat kinderen die wekelijks schrijven, spellen en lezen leren een stuiver moeten 
betalen en wanneer zij ook rekenen leren dan twee stuivers. 
Kinderen die het niet kunnen betalen kunnen ook naar school, daarvoor draagt de diaconie per jaar 

totaal ƒ.20- bij. 
Alles bij elkaar (salaris + schoolgeld) brengt dat de Aaltense schoolmeester ƒ.250- per jaar op met 
daar-bij nog vrij wonen en een hofje. 
De onderwijzer van de dorpsschool in Zelhem geniet het landelijk traktement van ƒ.35- per jaar. 
Die in de Velswijk heeft per jaar ƒ.35- betaald door de Dunsborgermark. 
En in Halle heeft de onderwijzer alleen de schoolgelden en emolumenten vanuit de Marke.  
 

Na 1801 
Na 1801 verandert alles. Nieuwe wetten en inzichten die in 1806 worden aangepast en tot 1857 
geldig blijven. Het “verlichte denken” zorgt ervoor dat het leren gericht wordt op het 
bevattingsvermogen van het kind. Dat wil niet zeggen dat in Zelhem ineens alles anders en beter 
wordt. De onderwijzers van vóór 1801 zijn dezelfde als die erna. Niet verwacht kan worden dat zij 
ineens andere inzichten hebben. De belangrijkste wijziging is wel dat het uitgebreide bijbelse- en 
godsdienstleerstellige onderwijs niet meer meespeelt. Het onderwijs is openbaar geworden. 

De dag beginnen met gebed en bijbellezen is er niet meer bij. Dat is een taak, buiten de school 
om, voor de Kerk. 
 

Het onderwijs en leermiddelen 
Is het een school met één lokaal, dan zitten alle leerlingen van zes tot 12 jaar bij elkaar en het 
“mentor-systeem” is van toepassing. De oudere en meer gevorderde leerlingen helpen de jongeren 

op weg met lezen en schrijven en rekenen. In een tweeklassige school zal het niet anders zijn 
geweest. Het metrieke- of decimalenstelsel zoals dat algemeen genoemd wordt is ingevoerd tijdens 
het Napoleontische tijdperk. Ontworpen tussen 1790 en 1798 en een verplichte invoering vanaf 
1820. 
Een brief van de overheid op 10 september 1821 spoort de gemeenten aan onderwijs in het 
metrieke stelsel op de scholen in te voeren en de onderwijzer zal daarvoor een extra beloning van 
ƒ.15- per jaar ontvangen. 
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De raad vergadert er over. Het wordt niet algemeen op de scholen gegeven omdat het niet tot de 

algemene rekenkunde behoort. De meeste ouders laten alleen onderwijs volgen in lezen en 
schrijven, maar niet in rekenen. Willen ouders toch dat hun kinderen het metriekestelsel van 
maten en gewichten leren, dan moeten zij daarvoor een toelage betalen. 
In zijn rapport van 1824 aan de districtscommissaris schrijft de burgemeester dat de kwaliteit over 
het algemeen ongunstig is, behalve in de Velswijk. 
 
Schoolgeld 

In 1821 kunnen leerlingen als aanvulling ook les krijgen in het metrie-kestelsel, zodat zij oude en 
nieuwe maten- en gewichtensysteem kunnen vergelijken. maar dat kost extra schoolgeld. De 
gemeenteraad vindt die lessen wel belangrijk en stelt voor het extra lesgeld uit de gemeentekas te 
betalen, zodat de onderwijzer per jaar ƒ.10.50 extra krijgt en de leerlingen niets behoeven bij te 
dragen. In 1828 is les geven in de nieuwe maten en gewichten het zo genoemde metriekestelsel 
verplicht. De gemeente koopt alleen een set van circa ƒ.25 voor de dorpsschool. Velswijk valt 

onder Hengelo en deels onder Zelhem en voor Halle komt de set wanneer de nieuwe school en de 
nieuw aan te stellen onderwijzer erzijn. 
 
Het schoolgeld is afhankelijk van het onderwijs dat een kind volgt.  

 
 
In 1827 geeft Zelhem die opgave aan de schoolopziener. Hieronder het lijstje: 

1 een leerling die alleen de dagschool in het lezen onderwijs ontvangt betaald 
wekelijks     ƒ.0.05 
2 voor een die lezen en schrijven leert  ƒ.0.05 
3. voor een die daarenboven rekenen leert ƒ.0.10 
4. voor de schriften    ƒ.0.01/2  
5.het schoolgeld voor een leerling die ook 
het onderwijs in de avondschool geniet en  

alleen lezen leert    ƒ.0.111/2  
5a.voor een die lezen en schrijven leert ƒ.0.121/2  
 
5b.voor een die lezen, schrijven en  
rekenen leert     ƒ.0.20 

 

Een treurige toestand voor de arme kinderen van Halle in 1852 schrijft de kerkenraad van Zelhem. 
In 1842 heeft zij al besloten dat het schoolgeld en zonodig de schoolbehoeften van de arme 
kinderen door de diaconie betaald zullen worden. In 1852 wil de Halse onderwijzer de arme 
kinderen geen onderwijs geven ondanks inspanningen van die diaconie. In de toekomst zal de 
diaconie bepalen welke kinderen vergoeding krijgen. Die kunnen dan naar school en de diaconie 
betaalt. In 1872 besluit de kerkenraad dat alle arme kinderen, zowel zij die de openbare als de 
christelijk-nationale school (dorp en Halle-Nijman) bezoeken, bijstand krijgen in het schoolgeld. 

 
Het schoolgeld 1890 
De commissie tot regeling van het schoolgeld: 
 

Bedragen d.d. 18 juni  
klasse   1e kind  2e kind  3e kind 
1, 2, 3   0,10  0,05  nihil 

4, 5, 6   0,20  0,15  0,10 
7, 8, 9   0,30  0,25  0,15 
10, 11, 12  0,40  0,30  0,20 

13, 14, 15, 16  0,60  0,50  0,40 
17, 18, 19, 20  0.80  0,70  0,60 
na aanpasing juli  0,80  0.60  0,40 

21 – 23   1,00  0,90  0,80 
na aanpassing juli 1,00  0,80  0,60 
alles per maand. 
 
Personen die niet zijn aangeslagen worden vrijgesteld; evenals zij die meer dan drie kinderen op 
school hebben. Wie bij ouders of familie woont en niet voor de Hoofdelijke Omslag wordt 
aangeslagen, doch wel kinderen op school heeft, wordt aangeslagen in de klasse waarin zijn ouders 

c.q. familie wordt aangeslagen.
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Aantallen schoolgaande kinderen in Zelhem 

In 1826 wordt een telling gehouden hoeveel kinderen in Zelhem onderwijs krijgen. De vermelde 
aantallen geven geen duidelijk beeld. In de zomermaanden van 1825 gaan naar de dorpsschool 52 
jongens en 40 meisjes, waarvan 2 jongens en 5 meisjes tot de armen behoren.  
In de wintermaanden van 1826 zijn het 89 jongens en 59 meisjes waarvan 6 jongens en 5 meisjes 
arm. Uit de zomer- en winteraantallen blijkt duidelijk dat de oudere kinderen al vroeg op de 
boerderij en op het land moeten helpen en dan de school verzuimen. 
 

De onderwijswet van 1857 
Die is een vervolg op voorgaande wetten en reguleert meer en meer de kennis en kunde van de 
onderwijzers en daarmee ook het onderwijs. 
Met de Wet op het Onderwijs d.d. 8 december 1889 de verordening op het onderwijs betreffende 
de leervakken vastgesteld.  
In Zelhem wordt in 1890 een en ander in een plaatselijke verordening gegoten:  

Het onderwijs zal de vakken A t.m. K omvatten. 
Voor vak J (gymnastiek) wordt twee jaar uitstel gevraagd. 
Vormleer vervalt en handtekenen wordt toegevoegd. 
Herhalingsonderwijs van oktober t.m. april zodra tenminste tien leerlingen daarvan gebruik wensen 

te maken. 
 
Eindleeftijd 

De voorzitter stelt tijdens de raadsvergadering van 18 juni 1890 voor de bestaande verordening 
onveranderd te laten en de leeftijd van het verlaten der school te bepalen op zestien jaar. Raadslid 
Ruesink is het daar niet mee eens. Het kan aanleiding geven dat het aantal kinderen te groot wordt 
en dat de gemeente genoodzaakt wordt meer onderwijzers aan te stellen; Hij stelt voor de eind-
leeftijd te bepalen op 12 jaar en na enige discussie gaan de overige raadsleden daarin mee. 
Ook de hoogte van het schoolgeld komt aan de orde. Als zij de bedragen zien, schiet dat bij de 
inwoners van Zelhem, Velswijk, Halle in het verkeerde keelgat. Zij tekenen bezwaar aan tegen de 

leeftijd van gedwongen schoolverlating en de hoogte van het schoolgeld. 
In de julivergadering komen beide voorstellen opnieuw aan de orde. 
 
De eindleeftijd schoolverlaters 
Er zijn protestbrieven. De eerste komt van J.D. van Dijk en 35 ondertekenaars en luidt als volgt: 

Aan den Raad der Gemeente Zelhem 

Geven te kennen de ondergetekenden allen inwoners uwer gemeente, vaders van kinderen 
of belangstellenden in het onderwijs. 
Dat zij tot hun verbazing vernomen hebben door U.E. een besluit zou genomen zijn dat 
kinderen op 12 jarigen leeftijd van de openbare scholen kunnen worden geweerd. 
Dat zij deze bepaling een ramp voor de jeugd achten daar de kinderen juist op dien leeftijd 
de vruchten van het onderwijs beginnen te plukken en niemand die het wel met zijne 
kinderenmeent hen uit eigen beweging op dien leeftijd te huis zal houden. 

Dat hier geen ander, zelfs geen herhalingsonderwijs gegeven wordt. 
Dat de meesten der ondertekenaren hunnen kinderen weinig anders, althans  niets nuttiger 
dan goed degelijk onderwijs op hunnen levensweg kunnen medegeven en dat vooral in den 
tegenwoordigen tijd een zoo groot vereischt is. 
Dat wanneer die bepaling eenmaal bestaat niemand hen waarborgt dat die te enige of 
andertijd zal worden uitgevoerd 
Redenen o.a. om U beleefd doch dringend te verzoeken deze bepaling ten spoedigste 

zonder reserve in te trekken of althans den duur van het onderwijs op 15 jarigen leeftijd te 
brengen. 

 

De tweede is van G. Kumeling met 37 handtekeningen. 
Aan en Raad der gemeente Zelhem 
De ondertekenden, inwoners deze gemeente, hoofden van gezinnen of ouders van 

schoolgaande kinderen geven beleefd te kennen dat zij met grote verbazing en diep 
leedwezen hebben vernomen dat de Raad in zijne jongste vergadering het voorstel van den 
wethouder B. Ruesink heeft aangenomen waarbij aan Burgemeester en Wethouders de 
bevoegdheid is verleend de kinderen die den leeftijd van 12 jaar hebben bereikt van de 
openbare scholen te verwijderen. 
Dat zij heel goed begrijpen kunnen om welke redenen de Raad zich met dit ongelukkig 
voorstel heeft kunnen verenigen, doch dat naar hun idee de zorg voor de beurs der 

ingezetenen bij den Raad wat te ver gaat en hoogere belangen daarbij schromelijk worden 
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voorbij gezien – dat het verwijderen der leerlingen van de scholen op den vastgestelden 

leeftijd in strijd is met alle beginselen van recht en billijkheid waardoor de Raad de oorzaak 
wordt dat vele ouders gedwongen worden hunnen kinderen gedeeltelijk te onthouden wat 
ieder ouder verplicht is voor God en zijn geweten zijne kinderen te doen geven n.l. 
voldoend onderwijs opdat deze in hun later lever in staat zijn hun eigen brood te verdienen. 
Dat op den leeftijd van 12 jaar het onderwijs eerst recht vruchten begint te dragen, zoodat 
het derhalve moet op den weg van den Raad ligt het schoolgaan ook na dien tijd te 
bevorderen. 

Dat de uitvoering van meer genoemd besluit tot grove onbillijkheid aanleiding moet geven 
tenminste als de Raad het alleen wil toegepast zien op die scholen in de gemeente waar 
……………. er het salaris van een onderwijzer mede kan uitsparen. Of zou het billijk zijn dat 
b.v. de kinderen in het dorp tot boven de 12 jaar school zouden mogen gaan terwijl die van 
denzelfden in Halle of Velswijk zouden moeten verwijderd worden? Mogen de ingezetenen 
van het eene deel der gemeente rechten genieten welke die van het andere deel moeten 

missen dat zich bij de ondergetekenden daarenboven nog dit bezwaar voordoet welke 
kinderen moeten het eerst verwijderd worden? De kosteloos onderwijsgenietenden? Dat 
zou onschristelijk zijn! Dan de betalenden?, maar mogen die ouders dan gedwongen 
worden hunnen kinderen met financieel nadeel naar elders te zenden terwijl zij in de 

gemeente reeds hoogere lasten betalen dan allen? Maar waarom nog de fungeerende 
onderwijzers minder te doen gegeven dan de wet toelaat? 
Tenslotte hopen en wenschen de ondergetekenden dat bij den Raad ook de hoogste 

belangen der ingezetenen behartiging zullen vinden en het noodlottig besluit in dien geest 
zal worden gewijzigd, dat de leeftijd waarop de leerlingen de openbare school moeten 
verlaten wordt vastgesteld op vijftien jaren. 
In de tweede plaats geven de ondergetekenden beleefd te kennen dat het ingrijpende 
voorstel betreffende het te heffen schoolgeld, zoals het is ingediend hun onaannemelijk 
voorkomt omdat blijkbaar volstrekt geene rekening is gehouden met het finantieel 
vermogen der ingezetenen daar velen wien het nu reeds bezwaarlijk valt hun aanslag te 

voldoen door het voorgestelde verhoogde tarief boven hunnen krachten zullen worden 
belast, terwijl nog daarenboven het verhoogde schoolgeld aanleiding zal geven tot groter 
school-verzuim en tot te vroeg verlaten der school. 
Redenen waarom zij dringend en met ernst verzoeken bij het vaststellen van het te betalen 
schoolgeld weinig of niet boven het wettelijk voorschrift te gaan. 
 

Zelhem 8 julij 1890 
’t Welk doende was getekend: 
G. Kummeling en nog 37 handtekeningen. 

 
Nieuwe Spelling 
Op 10 september 1935 besluit de Zelhemse gemeenteraad dat de eerder door de regering 
vastgestelde Nieuwe Spelling op de Zelhemse scholen zal worden ingevoerd. 

 
Toch christelijk onderwijs? 
Wanneer in 1839 Karel Naber als onderwijzer naar Halle komt gaat het onderwijs erop vooruit. Ook 
zijn opvolger Johannes Arnoldus Rooijakker is een man die kennis en kunde in zich heeft.  
Hij wil meer. Zelf belijdend lid van de Nederlands Hervormde Kerk, wil hij de kinderen van Halle de 
christelijke leer bijbrengen. Daarvoor vraagt hij in 1843 aan de burgemeester toestemming op 
zaterdagmiddag het schoollokaal te mogen gebruiken en krijgt die toestemming, mits de kinderen 

behoren tot de Hervormden. In 1856 gaat er een request met 180 Zelhemse ondertekenaars naar 
de  
 

Koning om te pleiten voor christelijk onderwijs in Zelhem. Hallenaren zullen er ook voor gepleit 
hebben omdat in die tijd, 1858, ook een eigen kerkgebouw in Halle is gerealiseerd. Voor het zover 
is gaan er vele jaren overheen. Onderwijs in Halle blijft openbaar. 
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Opmerking: 
Peter Bresser, archivaris bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) in Doetinchem 
heeft in  Kronyck 1989 jr 13 nr. 51 (kwartaalblad OHKV Deutekom, Gander en Salehem) een 
verhandeling gepubliceerd over het onderwijs in Zelhem van de 17e t.m. de 19e eeuw. 

 
Bronnen: 
Notulenboeken van de Halschemark, Zelhem 
Gemeente-archief Zelhem 
Gelders Archief Arnhem 
Foto’s website Oudzelhem. 

Kronyck jrg 22 nr 90 
Op de website Oudzelhem klikt u links op “marken”dan krijgt u de website www.zelhemhistorie.nl 
en daarop vindt alle beschikbare informatie over de Halsemark van 1500 t.m. 1839. Huizen en 
bewoners tot 1939 
 

http://www.zelhemhistorie.nl/



