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Godefridus speelde clavecimbel  
‘voor het zuipen en het gewin’

Het was in het begin van de zeventiende eeuw, na de Reformatie, toen 

de protestanten het voor het zeggen hadden gekregen. Uit brieven van 

predikanten en schoolmeesters vernamen we over de ‘paepsche dwalingen’ 

van de roomse schoolmeester Godefridus Matthei, die in Enschede bij 

de protestanten weinig goed kon doen. Aartslui was hij. Nog steeds had 

hij zijn colloquium niet afgelegd voor de Hervormde classis, de regionale 

vergadering van de protestanten. Hun predikant Joannes van Alkemade 

zond de classis vele brieven vol klachten over het afkeurenswaardige  

doen en laten van Godefridus.1 Zo schreef hij in oktober 1623 dat de 

schoolmeester meewerkte aan ..... 
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De schilder Lambertus 
Bruna tekende in 1855 
deze spelende kinderen 
rondom de Grote 
Kerk. Ze waren vrij 
van school.  Enschede 
telde dat jaar twee 
stadsscholen, beide 
stonden dichtbij de 
kerk. Op het schilderij 
staan afgebeeld: 
Willem Jordaan, Willem 
Stroink, Herman Evers, 
Jan Blijdenstein, Jan 
Herman Stroink en 
IJssel de Schepper.

.... de goddeloze praktijken van de jongelui in ons 
stadje, die elke zondag naar de danszaal gaan om 
te dansen en aan Bacchus te offeren. En in dit 
gezelschap is Godefridus altijd de Speelman en 
‘Haantje de Voorste’ die aldaar de ganse nacht 
present is, maar de andere dag schittert door 
afwezigheid in de school. Overigens gebeurt dat 
niet alleen op zondag, maar ook door de week, 
als hij voor het zuipen en voor het gewin op 
zijn clavecimbel speelt en de school laat varen, 
waardoor de ouders bij mij komen klagen! Verder 
zegt hij openlijk dat de Gereformeerde aanwas 
zeer gering is en leert daarom de kinderen uit de 
paapse boeken en laat ze het Ave Maria bidden.2

Godefridus was niet te handhaven, vond de classis, 
hij werd ontslagen en gedeporteerd. Hij mocht al
leen nog onderwijs geven op het platteland. Na en
kele jaren in ballingschap te hebben geleefd, wilde 
de schoolmeester terugkeren in de stad, omdat hij 
financieel in zwaar weer verkeerde en met een on
beschrijflijke tegenzin les gaf aan boerenkinderen. 
Maar Godefridus werd niet in zijn ambt hersteld, 
Enschede was zijn stoutigheden nog niet vergeten.3 

In dienst van het geloof
Sinds de Reformatie, het schisma binnen de katho

lieke kerk, ingeluid in 1517, toen de Augustijner 
monnik Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de 
kerkdeur van Wittenberg plakte, was er weinig ver
anderd in het onderwijs. Zeker in Twente niet, waar 
de katholieken nauwelijks interesse toonden voor 
het nieuwe geloof. Maar al te goed herinnerden ze 
zich hoe afschuwelijk de Spaanse bezetters zich 
hadden gedragen, met hun provocaties, infiltraties, 
brandschatting, roof en moord.4 En met het onder
wijs waren de katholieken ook tevreden. Al sinds de 
middeleeuwen onderwezen geestelijken de jongeren 
alleen maar in het belang van hun roomse eredienst, 
goede koorzangers moesten het worden, dat was het 
streven.5 De onderwijzende priester moest uiteraard 
de kerkgezangen kennen en op het orgel kunnen spe
len, zo lezen we in een handschrift uit 1503: 

Na older gewoonte plegt men eenen schoolmeester 
te zetten, eenen goeden en deugdzamen clerc, die 
zijn cantum wel kan ende opt orgel spelet naar 
older gewoonte.6

De protestantse predikanten eisten de macht over 
het onderwijs op. Zij wilden de school dienstbaar 
maken aan de bevordering van de Hervormde ere
dienst. De classis van Deventer had dit voorschrift 
in 1601 op een vergadering in Oldenzaal vastgesteld:

Ende dat deselve schoolmeesters den kinderen 
de hooftstucken der religie, met die gebeden van 
avent en morghen, als oock voer ende nae het eten 
willen inscherpen om van buyten te leeren.

In de stad Enschede groeide in de loop der verdere ja
ren wat weerstand tegen de voorschriften, die daar
door aan invloed inboetten.7 De scholen werden zelf
standiger en onafhankelijker. Maar de plaatselijke 
predikant had het ook in Enschede nog lang voor 
het zeggen. Hij beoordeelde of de kandidaat geschikt 
was om les te geven aan de Stadsschool, beter gezegd, 
of hij ‘gesond in den gelove’ was en of hij voldoende 
kwaliteiten bezat om als voorlezer of voorzanger in 
de kerk te fungeren. Als dat onderzoek een positief 
oordeel opleverde, kon de kerkenraad de kandidaat 
benoemen. Deze benoeming moest overigens wel 
door het stadsbestuur worden bekrachtigd.8 

Latijnsche School
De oudste school van Enschede was de Latijnsche 
School, in 1632 gesticht, gevestigd in het aloude  
Vicariehuis aan de Langestraat, dat voortaan het 
Rectoraatshuis werd genoemd; het stond op een 
deel van het terrein waar later het Stadhuis is ge
bouwd. De school was ontstaan uit de oudste vicarie 
die Enschede kende, de Sint Steffens Vicarie, die in 
1053 was gesticht. Een vicarie was een soort fonds, 
gevoed door opbrengsten van bezittingen van de 
kerk, in Enschede dus de Sint Jacobus Kerk, de hui
dige Grote Kerk. Uit dit fonds konden de kosten wor
den bestreden voor de opleiding van jongelieden tot 
geestelijke. Vermoedelijk was de vicarie Sint Steffens 
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Hermanus J. Verbeek 
was een algemeen 
geacht schoolmeester 
van de Torenschool, Hij 
was ook voorzanger en 
voorlezer in de Grote 
Kerk. 

– en wellicht ook de andere vicaries – gesticht door 
de adellijke heren in de stad, met het doel hun zonen 
een goede opleiding te geven. Velen van hen werden 
geestelijke. Het onderwijs dat de vicarie verzorgde, 
werd in het Latijn gegeven. Wie verder wilde leren, 
kon in Enschede niet terecht, maar moest naar het 
kapittel in Oldenzaal.9 

De Latijnsche School werd na de Reformatie ge
leid door predikanten. Toen in 1729 de 21jarige Jan  
Diderik Stroink, die een speciale opleiding had ge
volgd aan het Athenaeum in Deventer, tot rector 
van de Latijnsche School werd benoemd, ontstond er 
commotie onder de plaatselijke predikanten, die zich 
gepasseerd voelden, want in de stichtingsacte stond 
immers dat een predikant het rectoraat zou vervul
len.10 Na Stroink kwam er weer een predikant op de 
stoel van de rector te zitten, totdat in 1813 de ge
meente Enschede het beheer van de vicariegoederen 
overnam. Tot dat jaar was er uitsluitend in het Latijn 
lesgegeven, maar in 1816 werd het lesprogramma 
uitgebreid met onder meer Frans. In 1825 onderwees 
rector dr. Albertus Pieter van de Siepkamp – voor 
een inkomen van 450 gulden in een jaar – 25 kin
deren in ‘de hedendaagse talen, in geschied, aard
rijks en fabelkunde, in reken, stel en meetkunst’, 
en daarnaast kregen tien leerlingen lessen ‘in oude 
boeken’. In de loop der jaren taande de interesse voor 
de school. Hoofdonderwijzer Ch. Corn. Schlencker 
nam in 1868 de 35 laatste leerlingen van de Latijn
sche School mee naar de intussen opgerichte Twent
sche Industrie en Handelsschool.11 

Vanaf 1816, toen er ook Frans werd onderwezen 
op de Latijnsche School, konden meisjes deze oplei
ding volgen. Daaruit ontstond de Bijzondere Franse 
School voor Meisjes, die tot 15 april 1879 een ge
subsidieerde instelling was voor lager en meer uitge
breid lager onderwijs voor meisjes, waarna het een 
openbare school werd, vanaf 1 november 1887 ge
vestigd aan de toenmalige Veenstraat, later Brink
straat 6. Toen in 1898 ook meisjes werden toegelaten 
tot de HBS, nam het aantal leerlingen van de school 
snel af, maar pas op 1 september 1913 werd de meis
jesschool opgeheven, toen de Muloschool voor jon
gens en meisjes in hetzelfde schoolgebouw werd ge
opend.12  

‘De noodige kastijding’
In 1643 bepaalden Provinciale Staten van Overijssel 
– gevormd door de ridderschap, de vertegenwoordi
gers van de edelen, en afgevaardigden van de steden 
Deventer, Kampen en Zwolle – dat overal in de pro
vincie ‘eenderhande boecken, praecepta (voorschrif
ten) ende instituten (instellingen) voor de jonge 
jeugt gelast zullen worden’.13 Twee jaar later kreeg 
Enschede de Eerste Stadsschool, beter bekend ge
worden als de Oude School of de Torenschool, waar 
het onderwijs was ingericht overeenkomstig het pro
vinciale voorschrift. Het gebouwtje, met maar één 
lokaal, was aan de noordkant tegen de toren van de 

Grote Kerk gebouwd en gedekt door een rieten dak. 
Het optrekje, met een lemen vloer, was niet groter 
dan ‘6 el 1 palm bij 6 el 6 palm 4 duim’, in heden
daagse maten ongeveer 4,20 x 4,90 meter.14 Aan de 
oostkant stond een eenvoudig katheder, ‘alwaer den 
Meester, by sijn Leerlingen geleecken, geseeten op 
sijns stoel, sat als op sijnen throon’. Daar kwamen de 
jongens en meisjes hun ‘les’ opzeggen en ‘de noodige 
kastijding’ ontvangen. Want lastige kinderen wer
den tot de orde geroepen of zelfs afgerost, waarbij de 
meester niet schroomde de bullenpees te hanteren.15 

De jongens en meisjes zaten op lage banken die 
geen rugleuning hadden, tafels waren er evenmin, 
de kinderen moesten de leerboeken in de hand hou
den. Als ze les kregen in schrijven, hielden ze een 
houten schoolbret op de knieën. Het schooltje, in de 
groeiende stad te klein geworden, kreeg in 1775 een 
verdieping. Op de begane grond ‘beleerde’ voortaan 
tweede schoolmeester Adriaan Hendrik Friesendorp 
de jongste kinderen, ‘onder de pannen’ gaf ‘boaven
meister’ Hermanus J. Verbeek les aan de oudere jon
gens en meisjes en leerde hen behalve lezen en schrij
ven ook een weinig taal.16 

Hermanus Verbeek was niet alleen een algemeen 
geacht schoolmeester van de Torenschool, hij was 
ook voorzanger en voorlezer in de Grote Kerk. Op zijn 
sterfbed had hij maar één wens: hij wilde als laatste 
worden begraven in zijn kerk. Enkele maanden na 
zijn veertigjarige jubileum overleed hij, op 29 decem
ber 1828, 77 jaren oud.17 Verbeeks laatste wens ging 
in vervulling. Op 31 december 1828, Oude jaarsdag  
– de laatste dag dat in Nederland doden in de kerk 
of in de hof bij de kerk mochten worden begraven 
– werd hij – een dag eerder dan gebruikelijk was in 
die dagen – om elf uur ’s avonds bij lamplicht ‘aan 
de schoot der aarde toevertrouwd onder de gewelven 
van het spaarzaam verlichte oude kerkgebouw’.18 Zes 
van zijn kinderen zongen bij de groeve aandoenlijk 
het 182ste gezang Stille rustplaats van Gods doden,  
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Toen School B1 aan 
de Brinkstraat te klein 
was geworden, besloot 
de gemeente in 1910 
een parallelschool 
te stichten, School 
B2, die in augustus 
1910 van start ging 
in het voormalige 
bedrijfspand van Ten 
Cate op Hoog en 
Droog, tegenover de 
watertoren. Het witte 
gebouw staat er nog 
altijd.

zoals in familieaantekeningen werd vermeld. De 
dominee sprak troostrijke woorden en prees Ver
beeks vele verdiensten.19

Eeuwenlang waren in de stad Enschede doden be
graven in of bij de kerk, de rijken in de kerk, de armen 
in de hof. Het oude kerkhof strekte zich uit over een 
afstand van zo’n acht tot twaalf meter rondom de 
kerk en was afgebakend met een laag muurtje van 
zwerfkeien, oerbrokken en zandsteen, afgedekt met 
zandstenen platen.20 Hygiëne en vooral ook eerbied 
waren ver te zoeken. In Frankrijk had Napoleon in 
1811 een wet ingevoerd, die verbood dat overlede
nen in kerken werden begraven. In Nederland, im
mers in 1810 ingelijfd door Frankrijk, gold die wet 
ook, maar toen de Franse bezetters in 1813 door 
de Kozakken waren verjaagd, maakte niemand ook 
maar enige haast met het aanleggen van begraaf
plaatsen.21 Pas op 1 januari 1829 mochten er geen 
doden meer worden begraven in of bij een kerk, zo 
had koning Willem I bepaald. Hermanus Verbeek 
was de laatste die in de Grote Kerk werd begraven.22

‘Nederduitschen Schoolonderwijzer’ 
David Wijnand Jennes werd op 1 oktober 1836, nau
welijks 25 jaar oud, benoemd tot de ‘eerste Neder
duitschen Schoolonderwijzer’ aan de Torenschool.23 

De Grote Kerk kende hij goed, want al vanaf zijn 
veertiende jaar begeleidde David de diensten in de 
kerk met zijn klankrijke orgelspel.24 Na enkele jaren 
begon Jennes aan te dringen op een nieuwe school, 
want het gebouwtje aan de kerk voldeed in geen en
kel opzicht aan de eisen van de tijd. In 1842 kreeg 
hij zijn zin. Het toeval wilde dat het oude katholieke 
kerkhuis Achter ’t Hofje leeg kwam, toen de katho
lieken voor het eerst sinds de Reformatie weer een 
echte kerk hadden gekregen, hun nieuwe Sint Jaco
bus Kerk op de Markt. De gemeente kocht het kerk
huis en na enkele verbouwingen had Jennes zijn 
nieuwe school, officieel de Eerste Openbare Lagere 
School, in de volksmond al snel de School van Jennes 

genoemd. Het oude, tegen de stadstoren gebouwde 
schooltje had zijn functie verloren.25 

In de volgende jaren – David bleef hoofd tot 1867 – 
veranderde het onderwijs sterk, vooral door de 
schoolwet van 1857, die een uitgebreider leerpakket 
voorschreef.26 Naast de oude, vertrouwde vakken als 
lezen, schrijven en rekenen, stonden voortaan ook 
geschiedenis, aardrijkskunde en zingen op het les
rooster. Dat het er in die jaren gemoedelijk toeging 
in het stadje, blijkt wel uit het verhaal dat Gerrit Jan 
van Heek, de bekendste fabrikant in Enschede, later 
aan zijn kinderen vertelde. Op een morgen – het zal 
ergens in de jaren veertig van de negentiende eeuw 
zijn geweest – stormde de zoon van Meester Jennes 
naar buiten met de verblijdende mededeling: ‘Hoera, 
mien vâar is kraank, wiej hebt gin school!’ De ziekte 
zal wel niet ernstig zijn geweest.27  

Tweede Stadsschool
In 1798 telde Enschede bijna tweeduizend inwoners, 
vooral wevers, heel veel wevers, want Enschede was 
een nijver textielstadje.28 Het zuchtte al drie jaar 
onder het zware juk van de Fransen, die op 25 fe
bruari 1795 de stad waren binnengetrokken.29 Eén 
van hun eerste zorgen was de grondige verbetering 
van het onderwijs. Op de Botermarkt, het gedeelte 
van het marktplein rondom de Grote Kerk, waar de 
boeren uit de omtrek hun boter verkochten, bouw
den de Fransozen een schooltje, de Boterschool, de 
Tweede Stadsschool. Vanaf 1810, het jaar waarin hij 
23 werd, was Johannes Wijnand Jennes de eerste 
schoolmeester. Voortvarend en bekwaam maakte hij 
van het schooltje een eigentijdse school. Er kwamen 
banken met tafels, een novum voor die tijd. Om de 
jongens en meisjes wegwijs te maken in de wereld, 
hing Jennes landkaarten aan de muren.30 Maar het 
houten schooltje was gauw te klein en ook bouwval
lig geworden. Een nieuwe school was geen luxe, vond 
het gemeentebestuur, inmiddels weer baas in eigen 
huis, nadat de Fransen in 1813 waren vertrokken. 
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Waar komt de naam Hoog en Droog vandaan? In de negentiende eeuw stond aan de Gro nau
se  straat het tolhuis Slotzicht, dat een weidse blik bood op het nog ongerepte Glanerveld met 
in de verte de middeleeuwse Burg Bentheim, pronkend op een rots. Hier lag het hoogste punt 
van Enschede. Daar steekt nu de watertoren veertig meter boven zijn omgeving uit. Onder het 
grasveld zijn reusachtige waterreservoirs aangelegd, waarmee de toren wordt bevoorraad. Een 
belangrijke functie van de watertoren, die dateert uit 1890, is het regelen van de druk op het 
leidingwater. 41

Aan de Oude Markt, op de hoek van de Haverstraat, 
kwam een nieuwe, ruime school, die voor een deel 
op het kerkhof stond en daarom al snel de ‘school 
aan het Kerkhof ‘ werd genoemd, kortweg de Kerk
hofschool. Het was de Tweede Stadsschool, na de To
renschool.31 

Na de stadsbrand
Op 7 mei 1862 brandde Enschede af. In enkele uren 
waren behalve het Raadhuis, de Groote Sociëteit, 
ruim zeshonderd huizen, het weeshuis en vier ker
ken, ook de twee stadsscholen, de Kerkhofschool en 
de school Achter ’t Hofje, verworden tot ruïnes.32 
Beide scholen moesten snel worden herbouwd. Op 
17 november 1863 konden de twee nieuwe school
gebouwen in gebruik worden genomen. In een fees
telijke optocht trokken de kinderen naar hun nieuwe 
onderkomen, één groep naar de Kerkhofschool, de 
ander naar Achter ’t Hofje. De Kerkhofschool was 
snel verouderd, niet meer geschikt voor onderwijs 
en daarom werd een nieuwe school gebouwd aan de 
Zuiderhagen, op de hoek van de Windbrugsteeg. In 
het afgedankte gebouw aan de Markt vestigde het 
textielbedrijf Van Heek & Co. het hoofdkantoor. De 
nieuwe school werd op 4 november 1872 geopend. 

In 1884 was Enschede na een grenswijziging met 
Lonneker ineens tien keer zo groot geworden, van 61 
hectare met 5.801 inwoners tot 682 ha met 12.118 
inwoners. Eén van de gevolgen was dat het onderwijs 
in de nieuwe gemeente moest worden gereorgani
seerd. School 1, de Oude Stadsschool Achter ’t Hofje, 
werd vanaf 1 augustus 1886 de 2de Openbare Lagere 
School, een opleidingsschool voor voortgezet onder
wijs, voortaan School C genoemd. Het inmiddels 35 
jaar oude schoolgebouw was in 1898 uitgewoond, 
niet langer geschikt voor het geven van onderwijs, 
maar nog wel goed, vond de gemeente, voor de vesti
ging van een elektrische centrale voor de opwekking 
van stroom. De ligging was gunstig, niet ver van de 
gemeentelijke gasfabriek aan de Zuiderhagen, die 
ook profiteerde, want voor de aandrijving werd ge
kozen voor gasmotoren, een meevallertje dus. Op 9 
april 1901 was de centrale gereed en kon omliggend 

Enschede op het stroomnet worden aangesloten.33 
De school kreeg een nieuw gebouw op de Konijnen
berg, een terrein achter het Oude Mannen en Vrou
wenhuis aan de Molenstraat, en heette voortaan de 
Zeggeltschool. Als gevolg van de ontvolking van de 
binnenstad werd de school in 1965 opgeheven.

De Tweede Stadsschool, bekend geworden als de 
Bloemendaalschool – Sander Bloemendaal was tot 
1897 hoofd – werd in 1872 geopend. De oude school 
was te klein geworden, uit haar voegen gegroeid, mo
gen we concluderen uit de ingezonden brief van 29 
juli 1871 van Bloemendaal. 

Mijn school telt thans 335 leerlingen, waarvan 
120 in een lokaal met 108 zitplaatsen, 120 in een 
ander met 64 zitplaatsen en 95 in een lokaal van 
89 zitplaatsen. Op eene oppervlakte van 49 v.k. el 

J. ten Cate Bz. 
startte in 1889 een 
drukkerij en een 
cartonnagefabriek op 
Hoog en Droog.
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De Prinseschool aan 
de Prinsestraat kon 
in augustus 1913 
in gebruik worden 
genomen. Naast de 
school verrees aan 
het eind van de jaren 
twintig de Joodse 
Synagoge.

Het schoolplein anno 
1912, nauwelijks een 
jaar na de opening van 
de Prinseschool, toen 
nog School B2.

zijn 120 kinderen, waarvan maar 84 eene zitplaats 
kunnen bekomen en de rest moet staan. [...] In dat 
lokaal deden zich onlangs ziekteverschijnselen 
voor, en de thermometer uit een ander lokaal 
erheen gebracht, rees snel naar ondraaglijke 
hoogte. Om het onderwijs niet te benadelen, 
heb ik in April reeds om een hulponderwijzer 
gevraagd, maar nog geen antwoord bekomen. Om 
ziekten te voorkomen, heb ik de kleinen elken 
schooltijd 10 minuten naar buiten gestuurd. [...] 
En wat moet er gebeuren als er geen verandering 
is aangebracht, en de najaarsdagen het onmogelijk 
maken om de kinderen naar buiten te sturen? 

In 1866 was de Stadsschool aangewezen als oplei
dingsschool voor de Twentsche Industrie en Han
delsschool, die dat jaar was geopend, bestemd voor 

de opleiding van zonen van Twentse textielfabri
kanten.34 In latere jaren werd de taak als opleidings
school overgenomen door de nieuw gebouwde school 
aan de Brinkstraat, toen nog Veenstraat, de 1ste 
Openbare Lagere School, die in 1896 School B ging 
heten, de moederschool van School B2, de in 1911 
gestichte Prinseschool, ook een opleidingsschool. 
Deze school begon naast de hoog oprijzende water
toren op Hoog en Droog in de voormalige drukke
rij, een wit gebouw, geen wonder van schoonheid, 
geen gemeentelijk monument, eigenlijk een onoog
lijk bouwsel.35 

School in drukkerij
Het langwerpige gebouwtje, met een wand vol ra
men, was in 1898 gebouwd. Hier, op Hoog en Droog, 
tussen de Wilhelminastraat en de Hoge Bothof
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De eerste klas van 
School B2, jaargang 
19111919, klas 1 
t.e.m. 7. De foto is 
vermoedelijk gemaakt 
in 1913, na de opening 
van de school aan de 
Prinsestraat. 

straat, startte J. ten Cate Bz., die al een boekwin
kel dreef aan de Haverstraat 1012, de Twentsche 
Stoom Boek en Steendrukkerij en Enschedesche 
Cartonnagefabriek. Twee jaar later, bij het wisselen 
van de eeuw, mocht hij zich courantier noemen, als 
uitgever van het Advertentieblad voor Enschede en om-
streken. Abonnees op dit weekblad, dat elke zaterdag 
verscheen, vol plaatselijke nieuwtjes en advertenties 
van de lokale middenstand, betaalden 65 cent in een 
jaar. Een advertentie kostte een schijntje, dertig cen
ten voor een tekst over één tot vijf regels. 

De nijvere ondernemer overleed in 1907. Zijn we
duwe verkocht het gebouw en de bijbehorende grond 
voor tienduizend gulden aan de gemeente Enschede. 
Een jaar daarna werd de voormalige drukkerij 
fabriek ingericht als school. Want er was in Enschede 
een nijpend tekort aan schoollokalen. Hier vonden 
enkele klassen tijdelijk onderdak: een parallelklas 
van school C (de 2e Openbare Lagere School Ach
ter ’t Hofje), een 7e klas van School B (de vroegere 
1e Openbare Lagere School aan de Brinkstraat 4) en 
een klas van de 7e Openbare Lagere School aan de 
Emmastraat 164. En toen School B, die leerlingen 
opleidde voor de in 1886 gestarte School voor Nij
verheid en Handel, helemaal uit zijn voegen barstte, 
besloot de gemeente uit te wijken naar de vroegere 
fabriek op Hoog en Droog, waar de 7e klas tijdelijk 
werd ondergebracht. 

School B telde liefst drie tweede klassen, terwijl 
andere klassen in tweeën waren gedeeld. Er was dus 
plaats voor een tweede Bschool. Daarom besloot de 
gemeenteraad op 19 december 1910 een terrein aan 

de Prinsestraat aan te wijzen als plaats van vesti
ging voor ‘eene nieuwe parallelschool’ in het Stads
weidekwartier, ‘zeker een geschikte ligging voor de 
vele kleinen, die uit dit Stadsgedeelte School B2 zul
len bezoeken’, aldus het Gemeenteverslag over 1910. 
Tijdelijk werd de nieuwe school, die simpelweg B2 
heette, de parallelschool van School B1 aan de Brink
straat. School B2 startte voorlopig met drie klassen, 
een vijfde, zesde en zevende klasse, die vanaf 22 
augus tus 1911 werden gehuisvest in het hulpschool
gebouw op Hoog en Droog. Intussen schetsten crea
tieve gemeenteambtenaren onder leiding van de di
recteur der gemeentewerken jhr. A.H. op ten Noort 
achter hun tekentafels de nieuwe school B2 aan de 
Prinsestraat, die in augustus 1913 in gebruik werd 
genomen.36

Markescholen
Vanaf ongeveer 1725 hadden de marken rondom 
de stad een eigen schooltje. De oudste markeschool 
was de Twekkelerschool, die al werd genoemd in een 
acte van 17 september 1726. Het schooltje uit die 
tijd werd in 1826 vervangen door een nieuw gebouw 
naast de oude school op de Twekkeleres.37 

In de eerste helft van de achttiende eeuw, volgens 
de Markeboeken in 1731, kreeg de Usselermarke een 
schooltje, de Usselerschool, die nog steeds bestaat 
als één van de locaties van de OBS Molenbeek, die 
ook een vestiging heeft in Boekelo. De leerlingen 
van de Usselerschool kwamen uit een gebied dat glo
baal werd begrensd door een deel van de wijk Het 
Boswinkel, de westelijke kant van de Dennenweg, 
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Het markeschooltje 
in Usselo omstreeks 
1890.

De eerste school van Boekelo, een markeschool, stond naast het 
Erve Hollink in de jaren tussen 1740 en 1822. De school, bestemd 
voor leerlingen uit de marken Boekelo en Rutbeek, kreeg in 1834 
een nieuw gebouw, de oude schoolgebouwtjes werden twee jaar 
later publiekelijk geveild. In 1836 verwoestte een storm het school
tje in Boekelo. In de volgende jaren werd de school talloze malen 
herbouwd en vergroot. De markeschool op de foto dateert uit 1930.

Poolmansweg en dan richting de oude Strootsweg, 
waar later het havengebied kwam. De Strootsweg 
vormde de ‘schoolgrens’ met de Twekkelerschool. 
Het toen onbewoonde Usselerveen was de grens met 
de Broekheurneschool.38

In de jaren daarna tot 1750 kwamen er ook school
tjes in de andere marken en buurschappen. Het wa
ren eenvoudige gebouwtjes, gewoonlijk een schuur 
met een lemen vloer en een pannendak. In het mid
den van de schuur brandde een schaddenvuur. De 
jongens en meisjes zaten op banken zonder een leu
ning, die tegen drie wanden waren geplaatst. Tegen 
de vierde wand zat de onderwijzer, die de jongens en 
meisjes onderrichtte in spellen en lezen, schrijven 
op een lei – op de knie want tafels stonden er niet –  
en zingen. Alleen in de wintertijd gingen de kinde
ren naar school, tussen Sint Maarten en Pasen, in 
de andere maanden moesten ze thuis of op het land 
werken.

Het onderwijs op de markeschooltjes stond overi
gens niet goed aangeschreven en daarom stuurden 
boeren, die hun kinderen wat meer wilden laten le
ren, ze naar de stadsschool. Iemand verzuchtte:

O schamele schoolmeesters, die noch, als ghy u 
hooft den meesten deel van den dagh ghebroken 
hebt onder de kinderen (of om beter te segghen in 
uwe dulkamer) moet gaen weeven, naeyen, kloote 
draeyen of schoenlappen: het waer veel beter, dat 
de ghemeynte u lieden alzulken loon gave, dat ghy 
na uwe ghedaene dienst u oeffenen mochte in die 
dinghen daer ghy u lieden onvast in vonde.

De onderwijzer was meestal een boerenzoon uit de 
marke. Als hij de Statenbijbel, gedrukt in gotische 
letters, kon lezen en zijn naam kon schrijven, was 
hij geschikt voor dit bijbaantje, dat hem ongeveer 
vijftig gulden in een jaar opleverde. Een bekende 
schoolmeester was Thijs Lammerink, die in 1800 
solliciteerde naar de betrekking van schoolmeester 
van Usselo.39 Een eis was dat twee daartoe bevoegde 
schoolmeesters moesten nagaan of de kandidaat wel 
geschikt was. Hermanus Verbeek, bovenmeester in 
Enschede, en Willem Wagelaar, de schoolmeester in 
de Wooldrikshoek, kwamen beiden tot de slotsom ... 

.... dat Lammerink in het lezen en schrijven 
voldoende bekwaamheid bezat om het ambt 
van een buitenschoolmeester waar te nemen en 
daarenboven nog in de beginselen der cijferkunst 
tamelijke vorderingen gemaakt heeft, niet 
twijfelende of hij zal door gestadige oefening in 
dat werk meer hebbelijkheid verkrijgen. 

Na deze positieve aanbeveling werd Lammerink 
aangesteld als schoolmeester in Usselo.40

Het gebeurde ook dat er geen boerenzoon was 
te vinden, die een winter lang voor een karig loon 
voor de klas wilde staan. De buurschap Broekheurne 
had in 1739 wel een schooltje, maar geen onderwij
zer, want er werd volgens de ouders ‘bij gebrek aan 
eenig tractement voor een schoolmeester’ geen les 
meer gegeven. De meeste kinderen in de buurschap 
woonden wel een uur gaans van de stadsscholen, die 
bovendien moeilijk waren te bereiken ‘om de vuyle 
weegen en de hooge waterstand’. De ouders, die ‘alle 
tot de Gereformeerde religie’ behoorden, waren ge
noodzaakt, ‘om hunne kinderen leesen en schrijven 
te laten leren [...] die selve nae de aangrensende Paep
sche schole van het Oorthuis te moeten senden’. Het 
Oorthuis lag in Duitsland, bij de Knalhutte. Het ver
zoek van de ouders voor een jaarlijkse bijdrage van 
25 gulden voor een bekwame onderwijzer, werd in
gewilligd. Als extraatje kreeg deze van het marke
bestuur een toelage en giften in natura, zoals ‘delen 
van het geslacht’, boter en eieren.


