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Eerste middelbare school  
in ons land op Krabbenbleek

Een schilderij dat herinneringen oproept, het oude Lyceum aan de C.F. Klaarstraat, 

met de spits toelopende, bolvormige bekroning, in de vorm van een ui, die je eerder 

op een Oost-Europees kerkgebouw dan op een school in Enschede verwacht. Klare 

lijnen, afgebakende vlakken, de strakke invulling met rood en bruin, zo schilderde 

Klaas Bernink dit deel van Het Enschedees Lyceum. Hier bracht ik het grootste deel 
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Het Enschedees 
Lyceum aan de 
Haaksbergerstraat 
werd in 1916, toen 
het oude gebouw te 
klein was geworden, 
uitgebreid met een 
vleugel, met een 
ingang aan de  
C.F. Klaarstraat, en 
viel vooral op door 
het markante torentje 
op de hoek met de 
Beltstraat.

van mijn gymnasiumjaren door. Onder de boog bij 
de zij-ingang rookte een enkeling stiekem een siga-
retje. Aan de overkant van de straat was een winkel 
van De Gruyter, voor het ‘snoepje van de week’. Bij 
Vishandel Neptunus kon je behalve een warm visje 
ook patates frites kopen, ‘gebakken in Delftse sla-
olie’, zoals een achteloos aangebracht reclamebord 
vermeldde. De Technische Boekhandel H. Stam N.V. 
had mijn interesse niet, wars van techniek als ik was. 
Hermine Wink toonde en verkocht hier artistieke 
kunstnijverheidsartikelen. L. Richter prees zijn bed-
den en beddengoed aan. In de winkel voor feestarti-
kelen kochten durfallen knalerwten die ze in de hal 
van onze school op de vloertegels legden, waarna ze 
boven op de trap gniffelend naar de leerlingen keken 
die onder veel geknal naar hun leslokaal togen. An-
dere deugnieten kochten stinkbommen, die soms in 
een klas afgingen en een doordringende stank ver-
oorzaakten waarvan ze zelf de meeste last hadden, 
ze deden het nooit meer.

Het waren de jaren vijftig, toen Enschede een 
vredig stadje was, meedeinend op de golven van de 
nog florerende katoenindustrie. Dat Lyceum is ge-
schiedenis, moest plaatsmaken voor de nieuwe bin-
nenstad, waar teloorgegane textielfabrieken gaten 
hadden geslagen, die werden opgevuld met een win-

kelcentrum, een politiebureau en andere gebouwen, 
het nieuwe Enschede van ‘na de textiel’. Wie het werk 
van Bernink bekijkt, besluipen weemoed en herin-
neringen aan het stadje van ruim een halve eeuw 
geleden. Het Enschedees Lyceum en de fabriek van 
Jannink waren toen buren, boulevards slingerden 
zich nog uitsluitend langs Noordzeestranden.    

Het Enschedees Lyceum – voor leerlingen en le-
raren kortweg de HEL – was een school met een 
unieke geschiedenis, want waar in ons land is een 
middelbare school opgericht, omdat vaders beoogde 
opvolgers willen opleiden? Dat waren de textielfa-
brikanten, die vonden dat hun zonen beter moesten 
worden voorbereid op een hoge – en als het kon de 
hoogste – baan in hun fabriek. Volgens de beginselen 
van het aloude familisme, stevig geworteld in tex-
tielfamilies, moesten de zonen immers vader opvol-
gen, hun zetel stond al sinds de kinderjaren klaar.1 
De zonen moesten een voorbereidende opleiding 
krijgen in industrie en handel, in techniek ook. De 
Latijnsche School raakte daardoor buiten beeld en 
werd in 1868 opgeheven. 

De wens voor meer op de textielindustrie gericht 
hoger onderwijs leefde ook in andere textielgemeen-
ten. Het initiatief voor de oprichting van zo’n oplei-
ding in de regio ging in 1859 uit van de Oldenzaalse 
burgemeester C.W. Eekhout, tevens textielfabri-
kant, in 1860 had hij samen met de lokale fabrikan-
ten Gelderman en Stork een stoomspinnerij voor 
katoenen garens opgericht. Eekhout, eerste burger 
van 1844 tot 1864, was een vooraanstaand man in 
de Overijsselsche Vereeniging tot Ontwikkeling van 
de Provinciale Welvaart, die op diverse terreinen 
ijverde voor de provinciale zaak. Hij schreef in de 
zomer van 1859 een vergadering uit, in Carels haven 
in Delden.2 De Enschedesche Courant van woensdag 
6 juli 1859 bracht een zakelijk verslag van deze bij-
eenkomst van de 38 ‘voornaamste industriëlen en 
handelaren in Twenthe’, die daar de Twentsche Ver-
eeniging tot Bevordering van Nijverheid en Handel 
oprichtten, die onder meer een industrie- en han-
delsschool wilde stichten. Want alle aanwezigen wa-
ren het er over eens, dat de snelle ontwikkeling van 
de textielindustrie noopte tot maatregelen om toe-
komstig kader voor de fabrieken op te leiden. De ver-
eniging richtte zich in eerste instantie in een adres 
aan koning Willem III, waarin de industriëlen aan-
drongen op bescherming in de vorm van ondersteu-
ning door meer kennis en wetenschap. En niet al-
leen voor ‘de geleerde stand’, zoals de Enschedesche 
Courant van 2 november 1859 schreef, ook voor de 
fabrikant was kennis gelijk aan macht. Ook de krant 
spoorde de koning aan:

Sire, moge het Uwe Majesteit behagen in Twenthe 
de oprigting te bevelen van eene industrie- en 
handelsschool, geschikt tot opleiding van 
jongelieden, die zich aan het Fabriekswezen en 
den Handel toewijden.

Klaas Bernink, Dick Bruna en Bart van der Leck
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Een groep leraren 
en leerlingen van 
de Nederlandsche 
School voor Nijverheid 
en Handel aan de 
Haaksbergerstraat, 
voor het gebouw 
waarin later Het 
Enschedees Lyceum 
was gehuisvest. De 
foto is vermoedelijk in 
de jaren negentig van 
de negentiende eeuw 
gemaakt.

De fabrikanten ontdekten al snel dat hun wensen 
niet helemaal strookten met in Den Haag levende 
ideeën over de regeling van het middelbare onder-
wijs van de minister van Binnenlandse Zaken, die 
een wet voorbereidde. Ze schreven de bewindsman 
dat Twente niet kon wachten op het ontwerp voor 
deze wet en verzochten hem een afzonderlijke maat-
regel te nemen die de oprichting van de school mo-
gelijk maakte. 

De Twentenaren kregen in de Tweede Kamer steun 
voor hun ideeën, zeker nadat op een intekenlijst al 
bijna twintigduizend gulden voor de stichting van 
de school was bijeengebracht. Op die lijst stonden 
niet alleen namen van Twentse fabrikanten, maar 
ook van de president, secretaris en directeur van de  
Nederlandsche Handel Maatschappij, van handels-
relaties uit Rotterdam en van Haagse Tweede Kamer-
leden. Omdat ook in Twente het hemd nader was dan 
de rok, zagen de geldgevers uiteraard niet alleen het 
algemeen belang, maar eisten ook het recht om één 
of meer leerlingen gratis de school te laten bezoe-
ken. Zo wilde Herman van Heek, firmant van Van 
Heek & Co., ‘alhoewel zelve geen kind van die leeftijd 
hebbend’, dat Gerrit Broen, zoon van één van zijn 
bedienden, na een examen tot de school werd toe-
gelaten: ‘Ik recommandeer hem in Uwe protectie.’3 

School op stadsbleek
Een belangrijke vraag was: waar moet de school wor-
den gevestigd? De financiers pleitten natuurlijk voor 
een plek in de nabijheid van hun fabriek. Het was lo-
gisch dat burgemeester Eekhout zijn eigen gemeente 
aanprees. Oldenzaal, centraal gelegen in het Twentse 
textielgebied, zou een uitstekende vestigingsplaats 
zijn. Maar ook de twee grote textielcentra Almelo en 
Enschede wilden de opleiding binnen hun gemeen-
tegrenzen hebben. Enschede handelde snel, bood 

grond en een gebouw aan en wilde tevens de hoog-
ste jaarlijkse subsidie betalen. Dus was de keus gauw 
gemaakt. Op 31 maart 1862 gaf Den Haag toestem-
ming voor het stichten van de school. Enschede kon 
nu bogen op de eerste opleiding voor middelbaar on-
derwijs in ons land.4 

Voor het schoolgebouw kwamen drie plekken in 
aanmerking: de Konijnenberg, op de hoek van de 
Molenstraat en de Visserijstraat, de Noorder- of 
Prinsenbleek, op de hoek van de Molenstraat met 
de Deurningerstraat, en de Zuidbleek of Krabben-
bleek aan de Haaksbergerstraat. Gekozen werd voor 
de Krabbenbleek, de bleek die vroeger speciaal was 
ingericht voor het bleken van garens.5 De nieuwe op-
leiding begon op 11 januari 1864, zo maakten de cu-
ratoren van de school bekend in een advertentie in 
de Enschedesche Courant van woensdag 16 december 
1863. 

Om als leerling te worden aangenomen, moet 
men den vollen ouderdom van twaalf jaren 
bereikt hebben, goed kunnen lezen en schrijven, 
de gronden der Nederlandsche taal kennen en 
niet onervaren zijn in de Aardrijkskunde, de 
Vaderlandsche en Algemeene Geschiedenis 
en vooral vaardig kunnen cijferen met geheele 
getallen, zowel als met gewoone en tiendeelige 
breuken.6

De school, de eerste in Nederland voor middelbaar 
onderwijs, had één lessenpakket voor zowel vak-
onderwijs als middelbaar onderwijs. Bij de start in 
1864 waren er drie afdelingen: een vijfjarige HBS 
die vier jaar later werd omgezet in een driejarige op-
leiding, een handelsafdeling en een textielafdeling.7 
Maar er was één probleem voor de Enschedese leer-
lingen: de opleiding aan de twee bestaande openbare 
lagere scholen, de school Achter ’t Hofje en de Kerk-
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hofschool, sloot niet aan op het lesprogramma van 
de Twentsche Industrie- en Handelsschool. Daarom 
werd de Eerste Openbare Lagere School Achter 
’t Hofje in 1866 gepromoveerd tot opleidingsschool.8 

Omdat de textielindustrie bleef groeien en steeds 
hogere eisen aan het onderwijs moesten worden ge-
steld, werd de Industrie- en Handelsschool langza-
merhand te klein. Maar het rijk had geen geld voor 
nieuwbouw, hooguit kon de subsidie worden ver-
hoogd. Daarom besloot de gemeente Enschede op 
15 september 1885 de school over te nemen. Op 15 
oktober 1887 kwam minister van Binnenlandse Za-
ken mr. Jan Heemskerk Azn. het vernieuwde school-
gebouw van de Twentsche Industrie- en Handels-
school aan de Haaksbergerstraat openen. De naam 
van de school werd ook veranderd. Het was nu de Ne-
derlandsche School voor Nijverheid en Handel, een 
naam die de ambities van de Enschedese bestuur-
ders en de textielelite verraadde. De school bestond 
uit drie afdelingen: 1. een hogere burgerschool (hbs) 
met drie klassen voor de algemene grondslag; 2. de 
handelsafdeling met één klas; 3. de nijverheidsaf-
deling met twee klassen. Aan deze afdeling werd in 
1897 een derde klas toegevoegd, waardoor voor de 
aanstaande fabrikanten een vervolgstudie, bijvoor-
beeld aan de Färberei-Schule in Krefeld (Duitsland), 
niet meer nodig was, het opleidingspakket van de 
Enschedese school was nu compleet.9

Het Enschedees Lyceum 
In 1909 werd de HBS-afdeling uitgebreid tot een 
vijfjarige opleiding. Er waren nu buiten deze nieuwe 
loot een driejarige Nijverheidsafdeling en een één-
jarige Handelsklas, die aansloot op de derde klas 
van de HBS. In 1909 werd de Nijverheidsafdeling 
afgesplitst; hieruit ontstond de Textielschool, vanaf 
1918 de Hogere Textielschool, tegenwoordig de Ho-
gere Textielschool De Maere. De HBS en de Handels-
afdeling bleven samen. In 1916 verrees een nieuwe 
vleugel aan de Getfertstraat, later omgedoopt in de 
C.F. Klaarstraat. In 1920 werd het onderwijspakket 
uitgebouwd met een gymnasiumafdeling en vanaf 
1 september 1920 heette de school Het Enschedees 
Lyceum. Zeven jaar daarna werd de Handelsafdeling 

verzelfstandigd en heette vooraan de Hogere Han-
delsschool, die onderdak kreeg in een nieuw complex  
aan de Borneostraat. In 1937 werd hier de HBS-A 
ge ves tigd, de HBS-B-opleiding werd toegevoegd aan  
Het Ensche deees Lyceum. De jaren en de oorlog 
maak ten de bouw van een nieuwe school noodza-
kelijk. In 1954 verleende de gemeenteraad een kre-
diet voor de bouw van een nieuw lyceum, dat in 1958 
werd geopend aan de Lyceumlaan, tegenwoordig het 
Kottenpark College. Op de plaats van het oude ly-
ceum aan de Haaksbergerstraat, naast het politie-
bureau, verrezen nieuwe kantoren en winkels in het 
kader van de binnenstadontwikkeling en verdween 
deze markante plek in het centrum, de plaats waar 
een eeuw lang jeugd was onderwezen en opgeleid.10

Profijt voor fabrikanten
Niet alleen de fabrikantenzonen kregen een school, 
ook fabriekskinderen. Ondernemers in Enschede 
hadden op 17 oktober 1866 de Vereeniging De Fa-
brieksschool opgericht, die tot doel had ‘het doen ge-
ven van gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs 
aan kinderen, die in de fabrieken werkzaam zijn’. 
Van zo’n opleiding hadden de slimme fabrikanten 
zelf natuurlijk ook profijt. Samenwerking betekende 
in dit geval financieel voordeel, want de kosten wa-
ren lager wanneer ze samen een school begonnen, 
dan wanneer elk bedrijf afzonderlijk jongens en 
meisjes ging opleiden. En de school nam ook onge-
wenste concurrentie weg. De praktijk had namelijk 
geleerd dat ouders hun kind graag naar een fabriek 
zonder opleiding stuurden, want daar kon het meer 
verdienen dan op een fabriek met een eigen oplei-
ding, want lesuren werden immers niet uitbetaald.

De gemeente wilde graag meewerken. De Fabrieks-
school mocht gebruik maken van de twee stadsscho-
len en de gemeenteraad besloot ook de onderwijzers 
‘te vergunnen’ dit onderwijs te geven.14 In 1867 ging 
de opleiding van start in lokalen van de beide stads-
scholen, de School Achter ’t Hofje, beter bekend als 
de Van Braamschool – in dat jaar was Herman van 
Braam Hz. Meester Jennes opgevolgd – en de Kerk-
hofschool, ook wel de Bloemendaalschool genoemd. 
De meesters Van Braam en Bloemendaal konden dan 
tevens wat toezicht houden op het onderwijs.15 Ook 
huurde de school van Willem Joan Blijdenstein de 
voormalige kam- en rietmakerij aan de Oldenzaal-
sestraat, grenzend aan Hotel De Klomp.16 

Voor wie was de Fabrieksschool bestemd? De 
school bood een vorm van vervolgonderwijs na de la-
gere school. Daarom stelde het schoolbestuur in 1869 
vast, dat de deuren gesloten bleven voor leerlingen 
die niet konden lezen, schrijven en rekenen. Langza-
merhand groeiden deze regels uit tot een soort van 
toelatingsexamen. In 1870 stelde de Fabrieksschool 
als eisen: 

... het lezen en verstaan van eene les uit Vader 
Jacob, het zonder grove fouten opschrijven van 

‘Eene voor betalende en eene voor 
niet betalende leerlingen’
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een dictée met eenvoudige zinnen en het kunnen 
optellen of aftrekken en vermenigvuldigen 
van geheele getallen en de tafels van 
vermenigvuldigen. 

In 1871 kwam het delen van hele getallen erbij en 
vier jaar later werd ook de eis gesteld dat ‘bij het lee-
zen de hoofdinhoud goed was begrepen’.17 In 1872 
betrok de Fabrieksschool een nieuw gebouw aan de 
Noorderhagen, dat bestond uit twee ruime lokalen 
met plaats voor 144 leerlingen.18 

In 1869 besloot de vereniging een naai- en brei-
school voor de meisjes op te richten, die werd be-
stuurd door een damescomité, gevormd door echt-

genotes van Enschedese fabrikanten. Het duurde 
echter tot 1888 eer dit onderwijs verplicht werd ge-
steld, aanvankelijk alleen voor de meisjes van de eer-
ste en tweede klas. Bij het vijftigjarige bestaan van 
de Fabrieksschool kon worden vastgesteld: ‘Deze 
naai- en breischool heeft steeds voorzien in eene ge-
voelde behoefte en zeer velen hebben voor hun later 
leven van dit onderwijs geprofiteerd.’19

Bernard L.
Een van de leerlingen van de Fabrieksschool was 
Bernard L., geboren in de zomer van 1862, op 17 juli,  
enkele maanden na de stadsbrand, op een kleine 
boerderij in Usselo. Later vertelde zijn moeder dat 

In 1872 kreeg de Fabrieksschool een eigen gebouw aan de Noor-
derhagen. In 1881 en 1887 werd de school uitgebreid tot een 
school op een T-vormige plattegrond. In 1906 kreeg de voorkant 
een verdieping, naar een ontwerp van architect Gerrit Beltman, in 
de voor hem karakteristieke zware neoclassicistische stijl. Ook werd 
toen de ingangspartij veranderd. 
De oorspronkelijke doelstelling bleef tot de Tweede Wereldoorlog 
gehandhaafd. In de jaren vijftig werd samenwerking gezocht met 

de Stichting Textielvak en er kwam een nieuw leerplan, met meer 
accent op vorming en minder op schoolse kennis. In 1966 vierde 
de school het honderdjarige bestaan. Er waren toen 450 cursisten. 
In de jaren zestig en eerste jaren zeventig moesten veel textiel-
fabrieken sluiten. Dat betekende dat de voor de school beschik-
bare gelden aanzienlijk terugliepen. In 1974 werd in het gebouw 
het Vormingscentrum Noorderhagen geopend. In 1991 sloten de 
schooldeuren definitief.
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ze zo’n ‘armood’ had gehad ‘met de verbrande leu 
oet de stad’, die huis en haard waren kwijtgeraakt. 
Vooral had ze meegeleefd met de vrouwen die net als 
zij ‘op het leste leep’n en neet wisten in welk kribke 
zee straks het verwachte kindje neer moss’n legg’n’.20 
Bernards vader overleed, toen hij nauwelijks een jaar 
naar school was geweest, geheel onverwacht, moeder 
bleef achter met zes kinderen. In Usselo konden ze 
niet blijven. Pas na lang zoeken vond het gezin on-
derdak bij een bewoner van de Krim, waar ze in de 
achterkeuken konden wonen. Er was maar één bed-
stede. Driekwart jaar kon Bernard nog naar de Kerk-
hofschool, toen moest hij aan het werk, in de spin-
nerij van Van Heek & Co., voor een spinner pijpen, 
‘sloep’n’ opsteken, voor negen stuivers in de week. 
Kort daarna kreeg het gezin een huis in het krotten-
buurtje Sebastopol, de huurprijs was zes dubbeltjes 
in de week.

In de volgende jaren werkte Bernard in diverse we-
verijen, waar behoefte was aan jonge knapen die de 

handen uit de mouwen wilden steken. Regelmatig be-
zocht hij de ‘stoomschole’, de Fabrieksschool, eerst 
in een voormalige kam- en rietmakerij aan de Olden-
zaalsestraat, naast Hotel De Klomp, vanaf de herfst 
1872 in het nieuwe gebouw aan de Noorderhagen. 
De lessen waren ’s morgens van zeven tot negen en 
van tien tot twaalf, ’s middags van één tot drie uur. 
Nog geen negen was Bernard, toen hij toelatingsexa-
men moest doen, hij zag er erg tegen op. Zijn moe-
der stelde hem gerust: ‘Dow zeg’s mer, das al met ’t 
twintigste book te gange zeens.’21 Bernard bleek een 
slimme jongen, dat zag meester Kruisselbrink al snel 
en plaatste hem direct in de tweede klas. Toen Ber-
nard veertien was, zaten de schooljaren er op. Hij 
bleef wever, werkte bij diverse bedrijven, tot zijn 
pensioen. Aan zijn jaren op de Fabrieksschool dacht 
hij vaak terug: ‘Alles wat ik weet, heb ik aan meester 
Kruisselbrink en de Stoomschole te danken.’22 

Straffen voor ouders
Waarom was er een Fabrieksschool in Enschede ge-
komen? Kinderarbeid was al vele jaren een probleem 
geweest in Twente. Net als Bernard waren de kin-
deren soms krap zeven, soms acht jaar, jongens en 
meisjes die in de tijd toen er nog geen textielfabrie-
ken waren in Twente, elke dag thuis op de boerderij 
hun vader en moeder hielpen bij het spinnen en we-
ven. De jongens zaten bij vader aan het weefgetouw, 
de meisjes waren meestal te vinden bij moeder in de 

In 1911 kreeg Enschede een nieuw politiebureau aan de Haaksbergerstraat, naast de Neder-
landsche School voor Nijverheid en Handel, dat in 1911 in gebruik kon worden genomen. De 
Enschedese politie telde toen een commissaris, Dirk Beunder, een inspecteur en 34 agenten 
die in de stad de orde handhaafden. In het gebouw was een grote zaal, waar in geval van 
nood de gemeenteraad kon vergaderen. In de jaren zeventig werd het politiebureau aan de 
Haaksbergerstraat in het kader van de binnenstadsontwikkeling afgebroken. De politie kreeg 
tijdelijk onderdak in een gebouwencomplex aan de Klomp, daarna verrees aan Hermandad 1 
een nieuw onderkomen voor de Enschedese politie, dat in 1979 in gebruik werd genomen.32 De 
foto is gemaakt op 14 mei 1925, toen commissaris Beunder was overleden en de begrafenis-
stoet langs het bureau trok. 
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spinhoek. Zo verdienden ze samen de kost. Jan van 
Lochem Jz., burgemeester van Enschede van 1818 
tot 1829, telg uit de bekende fabriqueursfamilie, rap-
porteerde in 1820 aan de regering, dat kinderen van 
zeven en acht jaar oud al werk vonden in de textiel-
nijverheid, vooral om het werk te leren, en ......

.... een jongen of meisje met het 10de of 12de jaar in 
’t weefgetouw gezet, strekken het ouderlijk gezin 
niet meer tot last; in een paar jaren zijn ze reeds 
hun eigen meester en winnen het brood. 

In haar verslag over 1834 bepleitte de Provinciale 
Commissie van Onderwijs in Overijssel, geconfron-
teerd met het steeds groter wordende aantal wer-
kende jonge kinderen in de textielnijverheid, een 
minimumleeftijd voor kinderen en een verbod om 
kinderen die geen onderwijs hadden genoten, in de 
fabrieken toe te laten. Maar Gedeputeerde Staten 
van Overijssel wilden niet verder gaan dan strenge 
toepassing van het schoolreglement van 1807, dat 
straffen gaf aan ouders die hun kinderen tussen de 
acht en de twaalf jaar niet naar school zonden.23

In de jaren dertig, toen de eerste stoomspinne-
rijen draaiden, bedachten Twentse textielfabrikan-
ten, dat het nuttig zou zijn jonge kinderen in hun 
eigen bedrijf een opleiding te geven. Zo was aan de 
in 1833 opgerichte Enschedesche Katoen Spinne-
rij, in de volksmond ’n Groot’n Stoom, vanaf 1841 
een onderwijzer verbonden, die vier keer in de week, 
’s mid dags van vier tot zes uur, kinderen les gaf, aan 
jongens en meisjes die na de lagere school in de fa-
briek waren gaan werken. Maar een echt succes werd 
deze opleiding niet. Van de 132 jongens en meisjes 
beneden achttien jaar bezochten er maar zo’n twin-
tig de lessen. Velen kwamen nooit, liet de gemeente 
Lonneker weten in haar antwoord op een in 1841 ge-
houden onderzoek, en dat verzuim moest ‘grooten-
deels aan de onverschilligheid of gewinzucht der 
ouders alsmede aan veler armoedige toestand’ wor-
den toegeschreven.24 Want in de uren die de jongens 
en meisjes op school doorbrachten, verdienden ze 
niets. De kinderen waren niet verplicht naar school 
te gaan. Het was dus niet vreemd dat ze vaak ver-
zuimden. Ze begonnen ’s morgens al om zes uur in 
de fabriek en tegen vieren waren ze vaak te moe om 
nog enkele uren in de schoolbank te zitten.25 

In de tweede helft van de jaren zestig, toen de 
textielindustrie in Enschede zich had hersteld na de 
stadsbrand van 1862 en stevige winsten het zake-
lijke succes etaleerden, groeiden ideeën over onder-
wijs aan werkende kinderen, opgezet door de geza-
menlijke fabrikanten, conservatief-liberalen, die elk 
ingrijpen van de staat afwezen. Ze wensten zelf so-
ciale maatregelen voor de arbeiders vast te stellen, ze 
hadden geen behoefte aan wettelijke regelingen over 
arbeidstijd, vrouwen- of kinderarbeid of veiligheid 
in de fabrieken. Alles wilden ze zelf regelen, ook het 
onderwijs aan kinderen. En zo konden ze zich op de 
borst slaan, omdat in Enschede aan de lokale jeugd 

al leerplicht was opgelegd, lang voordat die in Neder-
land bij wet werd ingevoerd.26

‘Welbegrepen eigenbelang’ 
Pas in 1874, toen de Fabrieksschool in Enschede al 
bijna acht jaar werkte met een leerplicht, werd de 
kinderarbeid landelijk geregeld. Elf jaar eerder had 
Johan Rudolph Thorbecke een Staatscommissie in-
gesteld, om onderzoek te doen naar de kinderarbeid. 
Het eindrapport van de commissie was pas klaar in 
1869, toen de Fabrieksschool twee jaar bestond. Het 
advies was: geen wettelijke regeling en verbod van 
kinderarbeid, maar een leerplicht invoeren. In 1874 
trad de wet ‘strekkende om overmatigen arbeid en 
verwaarloozing van kinderen tegen te gaan’ in wer-
king, het zogenoemde Kinderwetje van Van Houten, 
dat de naam droeg van de ontwerper, het liberale Ka-
merlid Samuel van Houten. Kinderarbeid op het land 
en in de huiselijke kring bleef gehandhaafd.27 De wet 
bood gemeenten de bevoegdheid ouders en voogden 
van kinderen te verplichten ‘hunne kinderen en pu-
pillen van het begin van hun achtste tot het einde 
van hun twaalfde jaar voldoend onderwijs te doen 
genieten, en verzuim van dezen pligt strafbaar te 
stellen’.28 Voor Enschede had de wet dus nauwelijks 
consequenties. Dat had de Enschedesche Courant haar 
lezers al laten weten naar aanleiding van het verslag 
van de Fabrieksschool over 1871:

Het is duidelijk, dat voor Enschede ‘regeling van 
den arbeid van fabriekskinderen’ niet noodzakelijk 
is. Van de 547 kinderen, die op de Enschedesche 
fabrieken werken, zijn slechts 8 beneden 10 jaar. 
Weet men nu daarbij, dat al de Enschedesche 
fabriekskinderen tot aan hun 16de jaar geregeld 
onderwijs ontvangen, dat schoolverzuim bijna 
niet voorkomt, dan komt men tot de overtuiging, 
dat het welbegrepen eigenbelang van de 
fabrikanten in Enschede een toestand heeft in ’t 
leven geroepen, die betere resultaten geeft dan 
de beste regeling bij de wet geven kan. Het ware 
te wenschen, dat hun voorbeeld navolging vond, 

De Fabrieksschool was 
jarenlang het domein 
van jongens die in de 
fabrieken werkten. 
In 1888 werd dit 
onderwijs ook verplicht 
voor meisjes, die onder 
meer leerden naaien en 
breien.
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vooral bij de werkgevers in die plaatsen, waar men 
zoo hard schreeuwt om wettelijke regeling.29

Drie jaar later, in het jaarverslag over 1874, meldde 
de school met evenveel trots:

De invoering van de wet op den kinderarbeid had 
geen belangrijken invloed op onze school, daar 
slechts 4 kinderen uit de fabrieken behoefden 
verwijderd te worden, omdat zij beneden den 
leeftijd van 10 jaar waren.

In dat jaarverslag liet de Fabrieksschool ook weten, 
dat de wet dus in de komende tijd weinig zou veran-
deren in het aantal leerlingen, omdat er in de fabrie-
ken maar weinig kinderen werkten die jonger waren 
dan twaalf jaar. In elk geval wensten de fabrikanten 
niet in conflict te komen met de wet. Om te voor-
komen dat bij het begin van het tweede jaar dat de 
wet gold, kinderen beneden elf jaar van de fabrieken 
moesten worden verwijderd, besloten ze kinderen 
die in de loop van het eerste jaar de vereiste leeftijd 
van tien jaar niet hadden bereikt, niet tot de school 
toe te laten.30 

Ambachtsschool
In de textielstad Enschede koos niet iedere ouder 
voor zijn kinderen het textielvak. Er waren families  

waar elke generatie zijn brood verdiende in een tex-
tielfabriek. Maar ook veel kinderen wilden een ander 
ambacht. Ook voor hen kreeg Enschede een school. 
In 1886, toen de gemeente de Twentsche Industrie- 
en Handelsschool overnam, werd de school uitge-
breid met een avondschool voor Ambachtslieden. 
Het doel was: 

De Ambachtsschool is voornamelijk bestemd 
om toekomstige ambachtslieden degelijk voor te 
bereiden voor het vak van hun keuze, door in het 
algemeen hun oog en hand te oefenen, hun smaak 
te ontwikkelen en hun geest te beschaven en meer 
in het bijzonder hun die kennis en ontwikkeling 
bij te brengen, welke voor den ambachtsman 
onmisbaar geacht worden. 

In 1922 kreeg de school onderdak in een geheel nieuw 
gebouw aan de Boddenkampsingel 80 en werd het de 
dagschool Ambachtsschool voor Enschede en Om-
streken. In 1921 was in het voormalige gebouw van 
de Lonneker MULO aan de Dr. Benthemstraat, op de 
hoek met de Deurningerstraat, de Landbouw-Huis-
houdschool geopend, opgericht door de gemeente 
Lonneker. Er was een tweejarige cursus voor niet-
leerplichtige leerlingen, twee- en driejarige cursus-
sen voor leerplichtige meisjes en eenjarige middag- 
en avondcursussen in koken, naaien enzovoort.31

De Ambachtsschool 
aan de Boddenkamp-
singel leidde 
toekomstige 
ambachtslieden op. 


