
Basisonderwijs en ‘verdwenen’ scholen in Gaanderen 

In 1806 is de Onderwijswet ingevoerd. Deze wet beoogde verbetering van het 

onderwijs, o.a. door klassikale lessen en de verplichting aan onderwijzers om een 

bevoegdheid te halen om les te mogen geven.   
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In eerste instantie was er 

in Gaanderen weinig 

interesse voor klassikaal 

onderwijs, maar vanaf 

1828 was er een kleine 

basisschool, n.l. op de 

hoek van de 

Steverinkstraat (toen nog 

Waterstraat) en de Pierikstraat. In 1863 vond het gemeentebestuur van Ambt-

Doetinchem dat deze school te oud en te klein was, zodat werd besloten tot 

nieuwbouw en wel aan de Kerkstraat (waar nu het Meester Stapelplein is, genoemd 

naar het hoofd van 1876-1914!).  

In 1979 werd ook deze school niet meer schoolwaardig gevonden en werd nieuw 

gebouwd aan de Watertapweg (Wis en Wierig).  

Ook ontstonden tijdens de sterke groei van het aantal inwoners van Gaanderen de 

RK basisscholen St. Martinusschool (1911) en St. Agustinus (1952). Maar deze groei 

vlakte af en dat betekende dus minder kinderen van schoolgaande leeftijd. Na 

uitgebreid onderzoek is op deze manier in augustus 2017 de Multifunctionele 

Accommodatie ‘Gaanderwijs’ vormgegeven door de fusie van St. Martinus- en St. 

Augustinusschool. 

In dit artikel gaan we het ontstaan en de groei van beide RK scholen na en de 

totstandkoming van MFA ‘Gaanderwijs’. 

 

Het ontstaan van de St. Martinusschool 

Tot 1911 was de openbare school aan de Kerkstraat de enige school in Gaanderen. 

Er zijn nog wel wat lokalen bijgebouwd, maar in 1911 opende de St. Martinusschool 

aan de Hoofdstraat dichtbij de St. Martinuskerk zijn deuren. 

Toen waren er ineens 200 leerlingen minder voor de openbare school, dus volgde 

daar ontslag voor een aantal leerkrachten en waren er een aantal lege lokalen. 



   Figuur 2. Openbare lagere school Kerkstraat (nu Meester Stapelplein)  

 

Bij de opening van de 

RK St. Martinusschool 

bedroeg het aantal 

leerlingen van de 

openbare school 

ineens nog maar 115! 

Van de leeg gekomen 

lokalen werd toen 

maar een ‘gymlokaal’ 

gemaakt. Aangezien 

het gebouw van de openbare school niet al te best was en nieuwbouw niet mogelijk 

was, is in 1964 een noodoplossing gevonden door het houten gebouw van de 

Canadaschool uit Doetinchem over te hevelen naar Gaanderen. De echte 

nieuwbouw van de openbare school kwam pas in 1979 aan de Watertapweg en 

kreeg later de naam Wis en Wierig. 

Een aantal min of meer gelijktijdige ontwikkelingen hebben gezorgd voor het 

ontstaan van de St. Martinusschool in 1911. Ten eerste het te kleine gebouw van de 

openbare school, ten tweede de sterke uitbreiding van het aantal inwoners van 

Gaanderen, vooral door de groei van het aantal arbeiders bij Vulcaansoord en ten 

derde door de plannen van pastoor De Wit. De gemeenteraad, die van plan was een 

tweede school in Gaanderen te laten bouwen, vernam van de plannen van het 

kerkbestuur om een rooms-katholieke school te stichten en besloot daarom voorlopig 

maar niet tot uitbreiding van de openbare school over te gaan. In 1910 bestond zo’n 

2/3 deel van het leerlingenbestand uit katholieke kinderen en was er van de 

leerkrachten maar één katholiek. Dat heeft bij de overweging om tot een RK-lagere 

school te komen natuurlijk een grote rol gespeeld. 

Pastoor De Wit die in 1908 in Gaanderen was begonnen, zag zijn kans: hij ijverde 

voor een RK-school in Gaanderen. Hij riep op een zondag de huisvaders op om naar 

Zaal Arts te komen ‘voor een ernstige zaak’. Hij kwam met het voorstel een RK 

lagere school op te richten. Dat vond hij zelfs nog belangrijker dan een nieuwe kerk! 

De school moest uit de eigen middelen van het kerkbestuur betaald worden. Dat 

lukte door de spaarzaamheid van zijn voorganger, pastoor Storckhorst, schenkingen 

en het geven van ‘schoolgeld’ door de parochianen. 

Al spoedig kon de door H. Hoogenkamp uit Doesburg ontworpen school worden 

gebouwd voor de som van fl. 14.000,=; het meubilair kostte fl. 3.000,= en de 

leermiddelen fl. 1.000,=. Er werd per 1 november 1911 begonnen met 6 lokalen en 

217 leerlingen, waarvan er 200 van de openbare school afkomstig waren. H. Borkus 

was het eerste hoofd van de school. Na de inwijding mochten de schoolkinderen 

gratis rijden in de carrousel van de familie Sluiter, een verrassing van pastoor De Wit. 

Zoals vermeld stond de school aan de Hoofdstraat in Gaanderen-noord en niet in 

Gaanderen-zuid, waar veel huizen gebouwd waren. Dat kwam omdat in 1853 



weduwe Teunissen, de eigenaar van boerderij ’t Hartger (aan de Kerkstraat naast 

‘Arts’), een perceel grond, genaamd Haverkamp, verkocht aan de Rooms Katholieke 

parochie. En dit werd echt een ‘bouwperceel’. Het perceel ligt tussen Kerkstraat-

Hoofdstraat-Bethlehemstraat, waarop in 1857 de kerk, in 1869 de pastorie, in 1911 

de St. Martinusschool en in 1920 de gymzaal en nog vier lokalen zijn gebouwd. In die 

tijd was de bekende meester Thé Keurentjes hoofd van de school, geboren op de 

voornoemde boerderij Hartger. Keurentjes zou maar liefst 38 jaar (van 1920 – 1958) 

schoolhoofd zijn!  

Voor een beter begrip van de situatie is het misschien goed om te vermelden dat in 

die tijd het schoolbestuur gevormd werd door het kerkbestuur.  

Figuur 3. 

Schoolbestuur St. 

Martinus; jaren 50 van 

de 20e eeuw. 

 

 

 

 

 

 

Dat betekent dus ook dat benoemingen van directeur en leerkrachten door het 

kerkbestuur geregeld werden. Zo werd er dus wel eens iemand aangenomen omdat 

hij/zij naast leerkracht heel geschikt was als organist, dirigent of als potentieel leider 

van een vereniging! 

Dit gebeurde allemaal in de tijd dat het schooljaar nog begin april startte i.p.v. zoals 

nu in augustus. Het was ook de tijd dat de kinderen allemaal nog lopend naar school 

kwamen, ook die vanuit de 

Slangenburg. Dan werd de dorst 

gelest door fris water te drinken uit 

de pomp achter de school. En het 

was de tijd dat de kinderen voor 

schooltijd eerst (nuchter) naar de 

mis gingen en ter communie, zodat 

daarna pas het ontbijt genuttigd 

kon worden.  

 

Figuur 4. Pomp achter de St. 

Martinusschool; meester Eggink 

laat de leerlingen drinken 

 



In 1946 bedroeg het aantal leerlingen van de St. Martinusschool 520! Na de oorlog 

kwam ook het kleuteronderwijs in de St. Martinusparochie op gang. Eerst werd de 

gymzaal van de school gebruikt, maar al snel werden er weer gymnastieklessen 

gegeven en verhuisde het kleuteronderwijs naar Zaal Arts. In 1947 kwam het 

kleuteronderwijs in een eigen gebouw aan de Hoofdstraat: Onze Lieve Vrouw van 

Fatima. In 1960 is dit gebouw nog aangepast aan de eisen van die tijd.  

Figuur 5. Fröbelschool tegenover de St. Martinusschool 

In 1959 werd de St. Martinusschool verbouwd: er kwamen nieuwe toiletten en het 

dak werd vernieuwd. Daarbij verdwenen jammer genoeg de karakteristieke torentjes, 

omdat deze vaak zorgden voor lekkage.          

Figuur 6. 

St. Martinusschool, 

nog met de 

karakteristieke 

torentjes 

 

 

 

 

 

 

Het 75-jarig bestaan werd in 1986 gevierd met allerlei activiteiten voor de kinderen, 

terwijl de leerkrachten hun acteerkunsten toonden in twee toneelstukken voor ouders 

en andere belangstellenden. Bij het 100-jarig bestaan van de school in 1911 werd 

flink uitgepakt met een hele feestweek. Er was een feestdag voor de leerlingen op de 



officiële verjaardag (1 november). Vrijdag ’s avonds was er voor de leerlingen en 

oud-leerlingen tot 15 jaar een discofeest, verzorgd door oud-leerling Coen Stevens. 

Zaterdagsmiddags was er grote reünie en een receptie in een grote feesttent aan de 

Kerkstraat en ’s avonds was er een grote feestavond in dezelfde tent. 

Tot zomer 2017, dus meer dan 100 jaar heeft de St. Martinusschool een belangrijke 

plaats in Gaanderen-Noord ingenomen. Menig Gaanderenaar is er naar school 

geweest of heeft er gestemd. 

Figuur 7. Reünie 6e klas St. Martinus 1961 in 2015 

Ontstaansgeschiedenis van de St. Augustinusschool 

Ruim na de Tweede Wereldoorlog bleek dat de St. Martinuskerk en de St. 

Martinusschool te klein waren geworden voor heel Gaanderen. De kerkelijke 

autoriteiten vonden het tijd voor  het stichten van een tweede parochie met 

bijbehorende kerk en school. In 1950 kreeg bouwpastoor Röling van aartsbisschop 

De Jong toestemming voor het bouwen van een nieuwe school. Pastoor Röling 

schreef daartoe een bijzonder kort verzoekschrift aan Kardinaal De Jong.  

Waarschijnlijk is het advies van de Algemene Inspectie van het Katholiek Onderwijs 

in het aartsbisdom Utrecht van doorslaggevende aard geweest. Hierin stond b.v. dat 

‘thans gebruik gemaakt moet worden van een lokaal van de openbare school en van 

een café, terwijl iedere middag een klas vrijaf gegeven moet worden’. 

De toestemming kwam er in een eveneens zeer korte brief binnen twee weken van 

de aartsbisschop. De nieuwe school mocht dus gebouwd worden, en wel al in 1951. 

Zowel de parochie als de school kregen de naam St. Augustinus. Het schoolgebouw 

bestond uit 5 lokalen en een kleuterschoollokaal en in 1952 trokken  5 oud-

leerkrachten van de St. Martinusschool o.l.v. het nieuwe schoolhoofd J. de Ree naar 

de nieuwe locatie in Gaanderen-Zuid. 

 



Figuur 8. 

Verzoekschrift 

pastoor Röling aan 

kardinaal De Jong 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9. Het antwoord van kardinaal De Jong 



Figuur 10. Bouw van de St. Augustinusschool 

Vanaf 1958 werd er opnieuw bij de kardinaal aangeklopt, ditmaal om de 

Augustinusschool te mogen uitbreiden met twee lokalen omdat het leerlingaantal 

sterk was toegenomen, van 179 naar 300. 

In oktober 1960 vond de opening van de aanbouw van 2 lokalen plaats door 

wethouder Van der Grijn in aanwezigheid van Pastoor Röling en schoolhoofd  De 

Ree. Hierbij was de fundering zodanig gemaakt dat er eventueel later nog twee 

lokalen op gebouwd zouden kunnen worden. 

Door verdere toename van het leerlingaantal worden in 1967 inderdaad op de 

‘nieuwbouw’ nog twee lokalen gebouwd, die door wethouder Volbeda officieel zijn 

geopend. 

De jaren daarna start echter langzamerhand de terugloop in het leerlingaantal. Dit 

geeft de mogelijkheid om het kleuteronderwijs uit het ‘noodgebouw’ de school in te 

halen. Drie lokalen worden gepromoveerd tot kleuterklassen en er komt een 

speellokaal, een gemeenschapsruimte en een leidsterskamer aan de achterkant van 

de school. Ook komen er de nodige sanitaire voorzieningen en wordt de 

personeelskamer flink uitgebreid. Wel is het budget vanwege de bezuinigingen flink 

verlaagd, maar eind januari 1982 wordt de vernieuwde St. Augustinusschool in 

gebruik genomen; klaar voor het basisonderwijs. Ditmaal door wethouder Jurriëns , 

die het nieuwe schoolhoofd, dhr. J. Veldkamp, ermee feliciteert. 

Jan Veldkamp is jarenlang directeur van de school geweest. In 1991 bij zijn afscheid 

memoreerde hij de veranderingen die hij allemaal had meegemaakt. Hij vatte het als 

volgt samen in: “Vroeger moesten de kinderen luisteren, tegenwoordig de leraren”. 

 



Multifunctionele accommodatie 

De voorgenomen fusie van de St. Martinusschool en de St. Augustinusschool en de 

daarbij horende plannen voor de bouw van een nieuw basisschoolgebouw leidde tot 

een heel nieuwe dynamiek. De plaatselijke voetbalvereniging VVG’25 was toe aan 

nieuwe kleedkamers, de beide scholen aan een nieuw gebouw. Daarmee kon 

uitvoering gegeven worden aan een ambitieus plan: samenwerking door 

ketenpartners op het gebied van educatie, sport en cultuur. Na allerlei onderzoeken 

naar haalbaarheid, plaats voor de accommodatie, enz. is hier de MFA 

(multifunctionele accommodatie) uit ontstaan met daarin ‘Gaanderwijs’, de 

fusieschool van St Martinus en St. Augustinus. Het pand kan 350 leerlingen 

herbergen en er is een pedagogisch concept ontworpen waarbij iedereen betrokken 

wordt: ouders, leerlingen, maar ook andere organisaties in het dorp. Daarbij wordt 

ontwikkelingsgericht onderwijs toegepast. Natuurlijk worden een aantal ruimten zowel 

door VVG als de school gebruikt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat op wat langere 

termijn ook de openbare basisschool Wis en Wierig naar Gaanderwijs verhuist. In 

augustus 2017 is de nieuwe voorziening feestelijk in gebruik genomen op wat 

vroeger het hoofdveld van VVG was.  

Figuur 11. MFA, met daarin Gaanderwijs, augustus 2017 

De oude schoolgebouwen 

De MFA, het nieuwe gebouw is mooi, maar wat gebeurt er dan met de oude, verlaten 

schoolgebouwen? Vooral de St. Martinusschool is het door de oude luister waard 

een nieuwe bestemming te krijgen. Extra mooi zou het zijn als de karakteristieke 

torentjes die het gebouw tot 1959 sierden weer terug zouden komen. Plannen voor 

het opknappen ervan voor een nieuwe bestemming, b.v. als woonhuis met atelier, 

zijn er wel, maar nog niet erg concreet. 

Wat betreft de St. Augustinusschool zijn ook al heel wat ideeën uitgesproken, maar 

tot nu toe door allerlei redenen niet tot uitvoering gekomen. Mogelijk blijven de 4 

jongste lokalen aan de kant van de Van Damstraat bewaard en wordt de rest 

gesloopt. Gaanderen blijft zich dus vernieuwen, maar hopelijk worden oude, 

waardevolle gezichtsbepalende gebouwen, met veel herinneringen voor de jeugd 

van vroeger daarvan niet de dupe. 


