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HET SCHOOLGEBOUW, DE SCHOOLMEESTERS 
EN HET ONDERWIJS IN HALLE 

 
Waar mensen wonen, zijn er kinderen die zich moeten kunnen ontwikkelen. En dat willen de 
bouwlieden en pachters in de Halsemark, de buurtschap Halle tussen Zelhem, Ruurlo, Varsseveld 
en Doetinchem ook. 
 

De Schout van Zelhem schrijft in 1826 in een brief aan de schoolopziener, dat, voor zover hij heeft 
kunnen nagaan al in 16601 een schoolmeester in de buurtschap Halle werkzaam is geweest.  
 
Scholen waren er voornamelijk in de steden. Na de reformatie gaf de overheid de Neder-Duits 
Gereformeerde Kerk (voorloper van de Ned. Herv. Kerk) veel bevoegdheden op het platteland 
scholen te stichten en onderwijzers te benoemen. De Geldersche Plakkaten van 3 juli 1583 en 3 

juni 1621 gaan over die bevoegdheden en schoolverordeningen zoals het aanstellen van 
onderwijzers.  
Wat betreft het vakkenpakket zal dat hoofdzakelijk lezen, schrijven, bijbelkennis en eventueel 
rekenen zijn geweest. Het was individueel onderwijs min of meer geënt op de kennis van de 

onderwijzer, de mogelijkheden van het kind en de financiële bijdrage door de ouders van het kind. 
Het Halse markeboek zwijgt tot 1700 in alle talen over school en onderwijs. 
 

Tot 1701. Dan vragen de Halsemarkbewoners c.q. de buurtschap Halle aan de Classis Zutphen van 
de Neder-Duits-Gereformeerde kerk een eigen school voor de buurtschap dat circa een uur gaans 
van de omliggende plaatsen ligt. De zinsnede een uur gaans betekent dat er op dat moment of al 
lange tijd géén onderwijs in de buurtschap Halle wordt gegeven en dat de kinderen eventueel naar 
het dorp Zelhem of Varsseveld moete. Een jaar later is het onderwijs in Halle een feit. De Halse 
jeugd krijgt weer les in een hut/woning gelegen aan de weg van Zelhem naar Bocholt tussen de 
boerderijen Obelink en Jan in de Maate (= erve Maats) aldus het markeboek. Dat is noordelijker 

dan de plaats van de latere Oude School aan diezelfde weg, (Bocholtseweg, Pluimersdijk) met het 
huidige nr 18. 
In 1713 wordt die hut zoals het schoolmeestershuis/leslokaal nog eens expliciet in het markeboek 
genoemd vanwege de toestemming van de Marke dat die hut mag blijven staan. 
Tijdens de markevergadering van 1800 doet J.L. Becking het voorstel een kampje af te graven om 
daar een woning voor een bekwaam persoon te kunnen neerzetten voor het nodige onderwijs voor 

de jeugd. 
 
De Nieuwe schoolwet van 1801 verandert alles. De bevoegdheden om scholen te stichten en 
onderwijzers te benoemen wordt de Kerken ontnomen en in handen gelegd van de 
burgerlijke/gemeentelijke overheid. In de plaats van het leerstellig (=religie) onderwijs komt het 
klassikaal onderwijs in hoofdzakelijk rekenen, nederlandse taal, lezen en schrijven. De Marke heeft 
geld noch inkomsten om een school te stichten en er gaat in 1806 een brief naar de richter van het 

Ampt Zelhem. Of dat geholpen heeft is onbekend, wel is er een brief van de Marke in 1808 over de 
mogelijk al voor 1800 of 1806 afgebrande school. Tot 1826 blijft het duister hoe en waar school is 
gehouden in Halle of dat kinderen naar de dorpen Zelhem of Varsseveld gingen……. 
 

De onderwijzers in die tijd 
 
Jan Hellinger/Helleger 

Hij is mogelijk de eerste schoolmeester van Halle.  
Bekend in de dubbele betekenis van het woord. Hij is als onderwijzer in Halle extra bekend 
geworden door het proces2 in 1720 voor het Hof van Gelre en Zutphen waar hij veroordeeld is tot 

strenge geseling, vijf jaar tuchthuisstraf en verbanning vanwege het toebrengen van ernstige 
verwonding in de rechterborst van zijn zwager. 
 

Uit de aanwezige processtukken is op te maken dat hij in Halle onderwijzer is (geweest), maar niet 
wanneer hij als schoolmeester zijn taak is gaan uitoefenen c.q. verzuimen. Voorafgaand aan zijn 
misdaad is hij enige tijd in Amsterdam en in Middelburg geweest. In 1720 is hij 53 jaar en 
weduwnaar van een zuster van Albert We(e)tink en Aeltijen We(e)tink. (voor meer info: zie website 
bij “proces Hellinger”. 
 

                                                           
1 Mogelijk door de kerk van Zelhem benoemd, maar helaas is het notulenboek omstreeks 1782 verbrand in het huis van de koster. 
2
 zie website www.oudzelhem.nl of www.zelhemhistorie.nl  onder marken/halsemark/ proces Hellegers 

http://www.oudzelhem/
http://www.zelhemhistorie.nl/
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Jan Stijntjes/Steintjes/Steentjes 

Het oudst bekende kind Hendersken van Jan Stijntjes en Engele is in Zelhem gedoopt in 1737. Het 
betekent dat meester Steintjes dan in ieder geval in Zelhem woont en vermoedelijk dan ook 
schoolmeester kan zijn. Twaalf kinderen worden in Zelhem/Halle geboren. De familienaam in de 
doopregisters wordt geschreven als Steentjes, Steijntjes en Stijntjes en de namen van de moeder 
eveneens divers: Engele, Engeltjen Helgers, Hellegers. (een familierelatie Hellegers, de boef en 
Engele Hellegers is onbekend.) Vanaf 1852 staat er in de doopboeken schoolmeester bij. 

03-03-1737  Hendersken 25-01-1739 Jan 

17-08-1741 Willemina 16-06-1743 Marten 
27-09-1744 Berent  05-08-1746 Derk 
01-11-1748 Mechteld 15-12-1750 Willem 
12-11-1752 Hendrik  17-02-1754 Hendrik 
07-08-1758 Teunisken 08-06-1760 Hendrik Jan 

 

In een buurtschap als Halle heeft de onderwijzer, wat wij nu noemen, een deeltijdbaan. Zijn 
inkomen bestaat uit het schoolgeld van de kinderen en verder uit de emolumenten van de Marke 
zoals vrij wonen, het gebruik van een kampje grond en het recht kluin en turf te steken. Lesgeven 
gebeurt in de wintermaanden en verder boert hij erbij met land en beesten om in zijn onderhoud te 

voorzien. 
 
Derk Stijntjes 

In 1778 wordt in de markevergadering over de opvolging van de overleden Jan Stijntjes 
gesproken. Hoe oud hij is geworden is niet bekend. De Marke stemt toe de Zelhemse kerkenraad te 
vragen iemand te beroepen, onder voorwaarde dat die eerst wordt voor-gesteld aan de Marke. De 
opvolger wordt snel gevonden: Johan Stijntjes *1746, zoon van Derk Stijntjes. 
 
Moeilijkheden en ontslag? 
In 1781 gaat het mis met de familie Stijntjes. Het gezin van Johan Stijntjes en zijn moeder wonen 

nog altijd in het schoolmeestershuis. Er ontstaat met de Halse inwoner Bekking onenigheid over 
een kamp grond nabij de Landeweer, die herhaaldelijk door Stijntjes wordt ‘ingesmeten’ en 
daardoor onbruikbaar wordt. Ook graven ze nog eens een kamp aan zonder toestemming van de 
Marke. De oorzaak lijkt te liggen in het feit, dat de kamp grond die Stijntjes’ vader had toegewezen 
gekregen als emolument, nog niet aan hem was overgedragen c.q. toegewezen. In 1783 wordt een 
rechtszaak aangespannen door de Marke, die uiteindelijk door de Marke wordt verloren. Maar dat is 

niet het einde van alles. In 1785 veroorzaakt meester Stijntjes problemen door zijn schapen zonder 
toestemming op gemeentegrond te weiden, zodat die schapen “geschut” worden, (in beslag nemen 
van de schapen en de eigenaar beboeten), waartegen hij zich verzet. In 1786 wordt het gebruik 
van het veen verdeeld in verband met het turfsteken. De weduwe Stijntjes en zoon protesteren 
niet tegen het gelote perceel, maar klagen later wel. In 1799 heeft Stijntjes een perceel grond 
aangegraven, moet het zelf opmeten en dat doorgeven aan de Marke, wat hij niet tijdig doet. Op 
11 april 1811 overlijdt Derk Stijntjes, oud 65 jaar en wordt de 17e begraven op het kerkhof van 

Zelhem. 
 
Marten Abbink 
In 1826 is onderwijzer Marten Abbink (52 jr) overleden, begraven Zelhem 15 maart, gehuwd met 
Jenneken Nijenhuis, De burgemeester schrijft dat Marten Abbink op 21-11-1809 de acte van 
toelating heeft gekregen en alleen de schoolgelden genoot. Dat kan betekenen dat hij eind 1809 is 
begonnen of kort na het overlijden van Derk Stijntjes. 

 
Willem Grolleman 
Een nieuwe onderwijzer moet worden benoemd en de burgemeester twijfelt wie het recht heeft die 

te benoemen. De kerkelijke of de burgerlijke gemeente en hij verwijst naar de hierboven 
aangehaalde schoolverordeningen uit 1593 en 1621, waarin toentertijd veel invloed aan de kerken 
op het platteland zijn toegekend terwijl er sinds 1801 nieuwe wetten zijn waarbij de bevoegdheid 

van de Ned. Hervormde Kerk is overgegaan op de burgerlijke overheid. Meer dan een jaar na het 
overlijden van Marten Abbink is er nog geen onderwijzer en de jeugd blijft van onderwijs verstoken 
vanwege de afstand naar Zelhem en/of Varsseveld. In Halle woont wel Willem Grolleman, heeft 
geen rang noch bevoegdheid, maar de burgemeester is van oordeel dat hij wel in staat is de jeugd 
de eerste beginselen van schrijven en lezen bij te brengen en hij stelt de schoolopziener voor, 
Willem Grolleman onder bepaalde voor-waarden toe te laten en dat wordt toegestaan, blijkt uit de 
correspondentie. 

Willem Grolleman *Amsterdam 02-12-1790 trouwt Zelhem 30-05-1812 met Engelina Steintjes 
*Zelhem 27-02-1791, dochter van Hendrika Steintjes, vader N.N. (een relatie tussen de eerder
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genoemde Steintjes en Hendrika is niet gevonden). De beide laatsten zijn in 1805 met attestatie 

uit Amsterdam gekomen. In 1826 staat in het markeboek, dat het gezin Grolleman in het mees-
tershuis woont. Hoe lang Grolleman onderwijs in Halle heeft gegeven is onbekend. In 1828 schrijft 
de burgemeester dat er nog geen nieuwe onderwijzer is benoemd, tot de nieuwe school gereed 
is…… 
 
Rond de jaren 1838/1839 maakt Grolleman ‘misbruik’ van zijn eertijds tijdelijke benoeming door in 
Westendorp onbevoegd les te geven aan huis bij Marten Lichterink en hij schijnt ook kinderen uit 

Halle mee te nemen. De in 1839 aangestelde Halse onderwijzer is de klager en dat is terecht. Er 
zijn Halse kinderen bij betrokken en er is sprake van broodroof, omdat schoolgeld een deel van zijn 
inkomen is. Eind 1839 moet Grolleman van de Officier van Justitie de gevangenis is, maar is dan 
ziek. In 1839 gaat ook zoon Hendrik Grolleman in de fout. Geeft les in Westendorp. In 1840 is het 
weer mis. Dan geeft Lichterink in Westendorp zelf onbevoegd onderwijs, zij het niet aan Halse 
kinderen. In Heelweg wordt in huis bij Gart Jan Arendsen les gegeven door Jan Vossers, maar die 

laatste personen betreffen de gemeente Wisch en de Zelhemse burgemeester informeert zijn 
collega. 
 

Schoolland als emolument voor de onderwijzer 

 
Tijdens de markeholting op 21 juni 1826 wordt vastgesteld dat naast de gewaarde erven, ook de 
huteigenaren uit toegeeflijkheid mogen meedelen met een perceel grond bij de opheffing van de 

Marke. In de lijst komt dan ook de naam voor van: 
 ’s Meestershuis  -  nu Grolleman. 

 
Bij de verdeling in 1833 krijgt de school een toedeling van een half erve, ter grootte van 4 bunder 
‘schoolland’ als emolument voor de onderwijzer en Grolleman als hutbewoner het hutrecht van 2 
bunder. Waar het schoolland lag is niet terug te vinden in de kadastrale ligger.  
Grolleman zijn toegewezen grond ligt aan de Aaltenseweg 30, bekend als het Grollemanshuis. 

 
Schoolgebouwen en schoolmeestershuizen 

 
1826 
De buurtschap Halle is volkrijk. Heeft meer dan 500 zielen en ruim 90 woningen. Er is geen 
schoollokaal, de onderwijzer heeft geen traktement, alleen schoolgeld en emolumenten vanuit de 

Marke. Binnen de Gemeente Zelhem komt de Halseschool regelmatig ter sprake en in 1826 schrijft 
de burgemeester aan Z.M. de Koning, of die de nodige fondsen voor een schoolgebouw beschikbaar 
kan stellen en als bijdrage wordt ƒ.525- gevraagd naast de gemeentelijke bijdrage. Tijdens 
gesprekken met de geërfden van de Marke, om hen te bewegen eveneens bij te dragen in de 
kosten van een nieuw schoolgebouw, zeggen de geërfden eind 1826 geld toe in het belang van de 
buurtschap. Helaas, de gemeentelijke- en markefondsen zijn niet direct beschikbaar. 
 

Ook moet er een geschikte plaats worden gezocht. Die wordt gevonden aan Grote Weg van Zelhem 
naar Bocholt, de huidige Pluimersdijk, dicht bij de latere ‘kom’ van Halle op het ‘Winkelstuk’ naast 
de boerderij Haank. Het behoorde tot het erve Haank, maar het is gekocht door Alexander Joseph 
Steenman en Jan Abbink. Heeft een oppervlakte van 37 roeden, groot genoeg voor een school en 
een schoolmeestershuis met een grote tuin. Een deel van die grond hebben de kopers geruild met 
markegrond, zodat het perceel goed toegankelijk is. 
 

Het ontwerp van timmerman Beulink 
De gemeenteraad van Zelhem benadert stadstimmerman Beulink in Doetinchem, een school met 
vrijstaand schoolmeestershuis te ontwerpen voor circa tachtig leerlingen. Als alternatief een school 

met onderwijzerswoning onder één dak. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 november 
1826 zijn namens de Hallenaren Willem Obelink ‘op Obelink’ en Gart Hendrik Abbink ‘op Abbink’ 
aanwezig en die zeggen namens de bewoners toe dat zij wagens en paarden beschikbaar zullen 

stellen om de bouwmaterialen aan te voeren. De totale kosten worden door Beulink geraamd op 
ƒ.2275- 
Goedkeuring door Ged. Staten komt niet direct omdat de bouw van een school en huis aaneen niet  
(meer) is toegestaan. Toch weten de geërfden dat in Vorden en Zutphen ook nog in 1826 en 1827 
scholen en schoolhuizen aaneen zijn gebouwd.Als argument voeren zij ook aan dat de buurtschap 
uit geïsoleerd gelegen landbouwerswoningen bestaat. De bedrijven kunnen geen kostgangers  
houden en de onderwijzer zal moeilijk een kosthuis vinden of een huis kunnen huren. Daarvoor is  

zijn inkomen niet toereikend.
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Zo ja, dan zal dat meer een boerderij moeten zijn, maar dat kan in de praktijk nadelig zijn voor het 

onderwijs.  
Een nieuwe tekening met bestek wordt gemaakt, 
opgestuurd en weer afgekeurd. Driemaal scheepsrecht. 
Inmiddels is wel een subsidie groot ƒ. 450- beschikbaar 
gesteld voor de opbouw van de school. En dan is het 
zover. De aanbesteding kan half augustus 1828 
plaatsvinden. De bouw-lieden hebben in november het 

jaar ervoor al gezegd, dat zij toen tijd hadden, nu zitten 
zij in drukke periode en is er geen tijd materialen aan te 
voeren. Het gevolg: er gebeurt niets……………. 
 
 
De tekening van de school  (Geld. Arch) laat de plattegrond met 
de voor- en zijgevel zien. 

 

 
Duister tot 1837 

Dat de aanbesteding in het geheel niet is doorgegaan en het hele plan in de prullenbak is terecht 
gekomen kan veroorzaakt zijn door de slechte financiële positie van de gemeente Zelhem. 
Enig licht geeft het grondverlotingsboek van de Marke in 1833  
Bij de verdeling van de Marke in 1833 is een lijst gemaakt van de te verdelen gronden middels 
perceelsloting. In deze verlotingslijst is een alinea opgenomen over de school in Halle, waarbij 

verwezen wordt naar de toezeggingen van 1826 en 1831 om aanzienlijk bij te dragen (door de 
marke) tot daarstelling van een geschikt locaal, voor een school en onderwijzerswoning, en voor 
eenige grond daarbij, om het bestaan van den onderwijzer daardoor te verbe-teren. 
Als fondsen zijn al in 1826 toegezegd: 
 

Een rijkssubsidie van   ƒ.450- 

Een provinciaal dito van   ƒ.500- 
Dat de burgerlijke gemeente van  
zelhem waarschijnlijk zal bijdragen ƒ.600- 
 

Dat er voorts een jaarlijks traktement van ’s rijkswege verleend is van vijfenzeventig gulden. 
De commissie van verdeling krijgt volmacht een geschikte plaats voor een schoolmeesterswoonhuis 

voor rekening van de geërfden aan te kopen of te bouwen en t.z.t. aan de burgerlijke gemeente in 

eigendom over te dragen die zich met het onderhoud moet belasten, zodat de geërfden er in de 
toekomst niet aan verbonden zijn. 
 

De school van 1838. 
Het bestek geeft aan dat de school geplaatst 
zal worden op Erve Haank. 
 

Het ontwerp is getekend door timmerman 
Maandag te Hummelo. De schoolopziener 
keurt het na enkele kleine wijzigingen goed. 
G.S.keuren het plan op enkele onderdelen 
af: o.m. de fundering, het peil en de 
dakcon-structie, waardoor de aanbesteding 

te laat is om materiaal door de bewoners 
aan te kunnen voeren. Eerst voorjaar 1838 

mag worden begonnen met de bouw. De 
aanbeste-dingsadvertentie wordt 11 
november 1837 geplaatst in de Provinciale 
Geldersche en Nijmeegsche Courant en met 
aan-plakbiljetten in de naburige gemeen-ten 

van Zelhem. 
 
De plattegrond en de gevel-tekening van die 
school en het bestek bevinden zich in het archief 
van de voormalige gemeente Zelhem. Rechts op 
de tekening: een stukje tekening van de 
dakconstructie met half-ronde plafond 
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Op 15 november 1837 is de gunning en na opening van de inschrijvingsbrieven van de drie 

inschrijvers, twee uit Zelhem en één uit Varsseveld, is timmerman Netens uit Zelhem de laagste 
met ƒ.1442- wel ƒ.242- hoger dan de begroting. Het werk wordt hem gegund. Wel moet hij de 
school-banken eerder leveren. 
 

De tekening en bestek 
Het schoolgebouwtje heeft buitenwerks een lengte 
van 12.40 m en een breedte van 6.65 m. De 

zijgevel een hoogte van 3.80 m en er is een 
halfrond plafond. In de beide kopgevels zijn grote 
boogramen geplaatst en de bovenste helft van het 
rechte onderstuk kan geopend worden voor frisse 
lucht. De lange gevel aan de zijde van het pad 
naar het dorp heeft ramen. Daar kunnen de 

schoolborden hangen c.q. staan. Aan de andere 
zijde is, wat men noemt het zijddak getekend over 
de lengte van het gebouw.  
 

Het schoollokaal. 
In het gebouw één lokaal met twee blokken 
schoolbanken. 

Bij twee zijgangen van 60 cm en een middengang 
van 125 cm blijft er 950 cm over voor de twee 
blokken ban-ken. Ieder blok breed 475 cm voor 11 
grote of 13 kleine plaatsen. 
Van dat aantal plaatsen wordt uit-gegaan omdat 
het bestek beschrijft dat onder het bo-venblad dat 
aantal vakken beschik-baar moet zijn om wat op 

te bergen. Het betekent dat bij maximale bezet-
ting per leerling in de grote banken ongeveer 44 
en in de kleine banken ongeveer 37 cm 
beschikbaar is. In het middenpad is plaats voor 
een kachel. (het rondje)  
De uitbouw tussen lokaal en bergruimte is een 

kast. Onder het zijddak zijn de entree, hal, bergruimte en twee toiletten. 
 
 
Zij-aanzicht van blok 1 van de banken en 
tafels. 

 
 
 
 

 
 
 

Brandspuit 
Het plan om in de voorste helft van het zijddak de brandspuit te bergen is onzeker gebleven. De 
geveltekening laat in de kopse kant van het zijddak wel een deur/entree met boog zien, maar die 

kan niet als een ingang voor de brandspuit worden beschouwd vanwege de breedte….  
 

De school wordt op 1 september 1838 in gebruik genomen. 
 
Het schoolmeestershuis komt in het oude Hainck 
Het aloude erve Hainck wordt in 1838 het schoolmeestershuis. Het is al door de geërfden gebouwd, 
volkomen getimmerd en in bewoonbare staat gebracht. Deze zin in het markeboek kan betekenen 

dat het erve is aangepast voor de nieuwe bestemming. Verderop in de tekst: dat de keuken in dat 
huis groot genoeg is om les te geven en dat de aannemer ervoor moet zorgdragen dat de 
schoolbanken en tafels eerst gemaakt worden zodat er les gegeven kan worden. De onderwijzer 
kan dan al les geven in zijn woning. Later kunnen die meubels naar de nieuwe school. 
 
In 1827 is er markevergadering en voor Hainck zijn aanwezig als eigenaren van Hainck: Wessel 
Grutterink namens weduwe G. Grutterink ½ part; Hendrik Jan Hallerdijk mede namens broer en 
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zus ¼ part; Jan Rozegaar als voogd van de kinderen van Hendrik Jan Wolsink 1/8 part; Willem 

Obelink namens de Marke 1/16 part; Overige 1/16 part absent. Tijdens de markevergadering van 
1831 zijn het Gradus Hallerdijk 1/4 part; Marten Wolsink als voogd van de kinderen Hendrik Jan 
Wolsink 1/4 part en Willem Obelink voor 1/16 part, namens de geërfden van de marke.  
 
Genoemde geërfden zijn eigenaar via vererving of via aankoop van de aan hen gelieerde 
geslachten en daardoor Hainck sinds 1773 in eigendom hebben. In 1832 zijn volgens de ligger van 
het kadaster de erven Grutterink eigenaar van perceel 154 = Hainck.  

 
De school van 1886 
In 1884 zijn de scholen en schoolwoningen in Zelhem, Halle en Velswijk door de schoolop-
zieners/inspectie afgekeurd. Bestekken en tekeningen voor nieuwbouw van de hand van architect 
Ovink in Doetinchem worden in de raad besproken. De begroting voor de Halseschool en meesters-
woning op 31 oktober 1884 is ƒ.3562- resp ƒ.5692-. De goedkeuring door G.S. met een subsidie 

volgt op 18 februari 1885 en van de Minister van Binenlandse Zaken op 27 oktober 1885. 
 
De gemeenteraadsnotulen van 24 december 1885 geven geen duidelijk beeld. Daarin staat onder 
meer: ….dat aan Z.M. de Koning een brief is gezonden om ontheven te mogen worden van de 

verplichting een onderwijzer aan te stellen [….] dat door de verbouwing der school te Halle, 
waardoor gedurende eenige weken aldaar geen onderwijs kan worden gegeven [….] men niet zou 
worden verplicht tot het aanstellen van een onderwijzer per 1 januari. Wel is het mogelijk een 

kwekeling aan te stellen. 
 
Dat moet een oorzaak hebben. Verder lezend blijkt dat G.S. geen goedkeuring aan de begroting 
hebben gegeven omdat de kosten voor de te benoemen onderwijzer niet in de gemeentebegroting 
is opgenomen. De gemeenteraad schrijft dat de oorzaak gezocht moet worden in de lagere 
inkomsten uit de hoofdelijke omslag. Zelhem kent overwegend land-bouwers en die krijgen lagere 
productprijzen en de grondwaarden zijn daardoor ook lager, waardoor voor de nieuwbouw van 

scholen en woningen geld geleend moet worden terwijl rente en aflossing problemen oplevert.  
Het eindresultaat is bekend: Het betekent zowel voor Velswijk als Halle dat van de oorspronkelijke 
plannen wordt afgeweken. Voor Halle betekent het wel een nieuwe woning en een school die 
gewoon opgeknapt en gemoderniseerd wordt (.o.a. anndere ramen, toiletten en een gang). (zie 
tekening op pagina 5 en 6 en de foto’s van de school hieronder). 
 

Dan zijn de kosten voor de school ƒ.3924,41 en de woning ƒ.5473,44. Totaal ƒ.9397,85 
 

 
 
In de archieven is helaas geen tekening voor het 
verbouwen van de school aanwezig. 

 
 

 
 

 
Mogelijk is het zijddak 
verlengd en zijn er verdere 
aanpassingen gedaan zodat 
de school nog weer een 
aantal jaren meekan. De 

aanbouw aan de kopsekant 

kan voor de brandspuit zijn 
die omstreeks 1838 is 
aangebouwd, omdat de 
nieuwe eigenaar van 
Obeling, die niet meer op 
zijn erf wilde stallen. 

 
In 1886 is de school 
gemoderniseerd. In de 
beide kopgevels zijn de 
houten boogramen 
vervangen door gietijzeren. 
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(zichtbaar aan het metselwerk). Ook zijn in de zijgevel de ramen vervangen door gietijzeren. 

 
Er wordt wel gezegd dat er een derde lokaal zou zijn bijgebouwd. Best mogelijk dat er drie 
klaslokalen zijn geweest, maar niet door aanbouw of verlenging van het gebouw. De zwart/wit foto 
die omstreeks 1998 door de G.J. van Roekel3 is gemaakt laat een gebouw zien dat wat lengte 
betreft even lang is als het oude van 1838 n.l. ca 12.40 mtr. De beide kopgevels hebben precies 
dezelfde vorm als de tekening van 1838. De vier gietijzeren ramen in de zijgevel zijn vervangen 
door betonnen(?) stalramen en het bovenste deel dichtgemetseld. Een alternatief kan zijn geweest 

het verlengen van het zijddak, zodat het oude klaslokaal en de ruimte onder het zijddak opgedeeld 
konden worden tot drie lokalen.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Rond 2001 is het oude 

schoolgebouw c.q. schuur, 
veestalling en berging afgebroken. 

 
 
 

 
 

 
1886 Het nieuwe meestershuis.  

 
De bouwtekening voor het meistershuus 
1885 van architect Ovink Doetinchem 

 
 

Het voormalige erve Hainck, de 
schoolmeesterswoning van 1838 was 
mogelijk de oude boerderij Hainck die 
door de markegenoten toen was 
opgeknapt maar nu min of meer 
vervallen is geweest. 

 
Die moet wel vervangen worden door 
nieuwbouw.  
 

 
De zesjarige dochter van de meester: Christine Anna 
Margarita Rooijakker mag een gevelsteen inmetselen en de 
tekst luidt: De eerste steen gelegd door C.A.M. Rooyakker 

Halle 12 april 1886. Dit huis bestaat nog altijd aan de 
Pluimersdijk 18. 

                                                           
3
 Kronyck jrg 22 nr 90 
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Het schoolpad 

Tussen de school en het 
meesterhuis ligt een voetpad 
dat de weg Zelhem – Bocholt 
(nu Pluimersdijk) en de 
Heelweg (nu Dorpsstraat) 
verbindt en alleen bestemd is 
voor de schoolkinderen. 

Inwoners uit de Nijman 
vragen of zij daarvan gebruik 
mogen maken omdat de 
bestaande weg over de 
Jolinkkamp (meer zuidelijk) in 
de winter erg slecht is. De 

schoolmeester maakt 
bezwaar! Het pad loopt langs 
de schoolramen en passanten 
storen de kinderen; ook gaat 

het hem om veiligheid en 
vrijheid. Volgens de burge-

meester is er nooit een erkend voetpad geweest. Niet volgens het kadaster en de legger. Het 

officieuze pad is op verzoek van de onderwijzer al eerder voor anderen gesloten. Na het instellen 
van een commissie van onder-zoek en advies, besluit de gemeenteraad op  
3 december 1891 een voetpad aan de andere zijde van de school aan te leggen en dat pad ligt er 
nog! 
 
Einde school en meesterwoning 
Na de bouw van de nieuwe school en meesterswoning aan de Dorpsstraat in 1922 zijn de oude 

woning en de school getaxeerd op ƒ.5.256- en op 6 maart 1922 is het besluit genomen de school, 
de woning en de omliggende grond, uitgezonderd het voetpad tussen de Weg Zelhem-Bocholt naar 
de Steenweg (=Dorpsstraat) te verkopen voor ƒ.6.789-. De pomp, bank en afrastering brengt nog 
eens ƒ.250- op. De nieuwe eigenaar heeft er veel aan verbouwd en bijgebouwd. 
Op 16 november 1922 woont Bernard Gradus Nijenhuis *1869 ongehuwd (mogelijke koper) er met 
zijn stiefmoeder Wilhelmina Johanna Vos. 

Een brief d.d. 20-06-1924 van de gemeente aan hem is geadres-seerd aan: 
B.G. Nijenhuis, Oude Meesterhuis, Halle 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Schoolklas met meester 

Rouwenhorst omstreeks 1910 aan 
de zijde waar de toiletgroep is. 

 
 
 
 
 

 
 

1922 Weer een nieuwe school. Nu aan de Steenweg. (= nu Dorpsstraat) 
 
De oude school staat in 1920 al weer ruim tachtig jaar aan de Weg Zelhem – Bocholt (= 
Pluimersdijk). Een derde leerkracht is noodzakelijk. De oude school is afgekeurd en er moet een 
nieuwe komen. Het wachten is op het rapport van de schoolopziener. De Hallenaren willen wel een 
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vinger in de pap. Zij zijn al vele jaren ontevreden over het niet goed functioneren van het 

schoolhoofd A.H. Rouwenhorst. In een brief aan de Gemeente van 15 februari 1924 gaat de 
schoolopziener in op de kwaliteit van het onderwijs over 1923 en 1924, kort samengevat: 
 

Vanaf het vierde leerjaar is men een geheel jaar achter, gelet op de in gebruik zijnde 
leerboeken. De hoofdvakken rekenen, taal en aardrijkskunde zijn in 1924 niet verbeterd 
t.o.v. een jaar eerder. Klas 7 heeft het niveau van klas 6. 
Voor de klassen van meester Lous geldt hetzelfde. Wel netjes, maar onvoldoende kwaliteit. 

Een schriftelijke uitbrander met de stimulans meer inspanning en bijwerken heeft nog niet 
geholpen. Hij heeft ze wel slecht uit klas 3 gekregen, maar had met meer inspanning…… 
De onderwijzeres (Grada Bilderbeek) is een goed mensje, doch niet flink en de resultaten 
van haar werk pover. 
Al met al treurige resultaten die vooral zijn te wijten aan het hoofd der school.  
Aldus de schoolopziener. 

 
Vereniging Bijzonder Neutraal Onderwijs 
Dat liegt er niet om. Logisch dat ouders genoeg hebben van het openbaar onderwijs en zelf het 
heft in handen willen nemen door het oprichten van een Vereniging voor Bijzonder-Neutraal 

Onderwijs (V.B.N.O.). Nu de gemeente plannen heeft voor een nieuwe schoolgebouw grijpen ze die 
kans. 
Naast die gemeentelijke plannen behandelen B&W ook twee verzoeken van onder meer G.J. 

Perebolte e.a. voor een nieuwe school met onder-wijzerswoning en van het Bestuur Vereniging 
Halle’s Belang die eveneens een school wil stichten.  
Uit onderzoek blijkt dat minimaal de ouders van 10 kinderen openbaar onderwijs willen houden, 
terwijl de norm op 8 ligt, waar-door de gemeente verplicht blijft daar zelf zorg voor te dragen. 
Overdracht van school en woning aan de vereniging, zoals voorgesteld, kan dus niet, waarmee de 
verzoeken formeel worden afgewezen. 
 

Verhitte discussie in de gemeenteraad 
De burgemeester: B&W vinden het voorstel van de V.B.N.O. zeer 
onsympathiek omdat het grote kosten met zich meebrengt; ook 
omdat de O.L.S. in Halle voorziet in de behoefte aan neutraal 
onderwijs.  
Er kan wel bij de school een extra lokaal aangebouwd worden, 

waardoor er twee schoolhoofden moeten zijn wat extra lasten 
meebrengt. B&W willen met de ouders gaan praten en grondig 
onderzoek doen naar de klachten over de kwaliteit van het 
huidige onderwijs. Blijkt dat juist te zijn, dan zou ontslag 
bevorderd moeten worden, maar lukt dat niet, dan zijn zij bereid 
de stichting van een bijzonder-neutrale school te bevorderen……  
 

Verhitte discussies (achter gesloten deuren, wel genotuleerd) zijn 
het gevolg. Halfman vindt de rede van de voorzitter / 
burgemeester van geen waarde; raadslid Eenink beschouwt de 
actie van de V.B.N.O tegen het hoofd van de school gericht, zoals 
ook Rooijakker eveneens slecht behandeld is en Abrahams merkt 
op, dat wanneer de aanvraag wat eerder zou zijn gekomen, die 
wel gehonoreerd was geworden wegens te weinig leerlingen voor 

het openbaar onderwijs.  
 

Na de beslotenheid gaat de vergadering verder en 

laten B&W naar buiten toe weten dat het onderwijs 
niet voldoet aan de eisen en zij hopen met een nieuwe 
onderwijzer dat probleem op te lossen. Zij zullen de 

klachten door deskundigen laten onderzoeken. Op 
drin-gend advies van de inspecteur is Rouwenhorst al 
langere tijd aan het solliciteren als onderwijzer omdat 
hem leiding-gevende kwaliteiten ontbreken. 
 
Het V.B.N.O blijft actief. Op 5 maart 1924 ontvangt de 
gemeente een lijst met namen en hand-tekeningen 

van 28 ouders met totaal 47 potentiële leerlingen. Zij 
hebben al een terrein voor hun school, perceel D-904 
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groot 16 are, gelegen op de hoek van de Heelweg en de wegen naar erve Wolsink respectievelijk 

erve Wiltink. Dat is het kruispunt van de Halseweg met nu de Halle-Heideweg en de Halle-

Nijmanweg. Ook is er al een tekening (zie hierboven) voor een tweeklassige school en het 

bouwkundig toezicht zal door bouw-kundige H.G. Kreeftenberg Varsseveld worden gedaan. 

Uiteindelijk is de school door de latere ontwikkelingen niet gebouwd. 

Twee scholen in één gebouw: Openbaar en Bijzonder-Neutraal. 

Bij de Gemeente is in 1924 de verwachting dat de in 1922 gebouwde openbare school nog dertien 
leerlingen zal behouden, waardoor een lokaal overcompleet wordt. De inspectie geeft toestemming 
dat lokaal binnen de Openbare Lagere School beschikbaar te stellen, alsmede een krediet voor de 
aankoop van schoolmeubilair en lesmateriaal. 


