
Aantekeningen uit collectie Morsink met betrekking tot de school in Varssel  
vanaf 1817.   
 
De tekst is letterlijk overgenomen, de alinea’s zijn in chronologische volgorde geplaatst. 
 
Bron ECAL 0044- 233 
Transcriptie door J.D. Lettink 
 
School Varssel  
Blijkens bij de rekening van 1817 voorkomende stukken, is in 1817 door den Raad besloten om 
kosten van verwarming van die school voor rekening van de gem. te nemen. Goedgekeurd door 
gouverneur [onleesbaar] 20 Aug. 1817, n: 6421. Het bedoelde stuk is een copie. De totale kosten 
mochten niet hooger zijn dan f 40,-.  
De oorspronkelijke stukken (raadsnotulen, enz.) zijn in het gem. archief niet meer aanwezig en dus 
ook verbrand in 1864.  
 
School te Varssel. Gebouw. 
Raadsverg. 27 April 1825. 
In deze verg. wordt vergrooting van de school te Varssel besproken. Zij moet minstens 90 leerlingen 
kunnen bevatten.  
In den brief 28-9-1823, n.182 aan den schoolopziener v/h 3: district wordt ondermeer het volgende 
gezegd:  
1. de school te Varssel is een bijschool en is sedert eenige jaren bouwvallig; 
2. het bestaan is te danken aan vrijwillige bijdragen van ingezetenen der buurtschap; 
3. de schout vindt de school overtollig en beroept er zich op dat alle buurtschappen zooiets wel 
zouden kunnen doen en waar bleef de gemeente met de lasten; 
4. de schoolmeester heeft dan ook geen andere inkomsten dan de schoolgelden; 
5. tenslotte wil  hij (= schout) nog wel eenigen reparatiën tegen den winter laten verrichten.  
Bij brief van 24-3-1825, n.67 wordt bestek en teekening van de school te Varssel aan den gouveneur 
inzonden. Kosten geraamd op f 720,-. 
Bij brief 13 juni 1825, n.129 van schout aan markenrigters wordt gevraagd welke gronden en hoe 
groot de marke wil afstaan voor de school in Varssel.  
Bij brief 28-6-1825, n.140 deelt schout aan hoofd schout mede, dat aanbestedingsom f 225,- hooger 
is dan de begrooting. De raad vindt deze som te hoog. 
Bij brief 13-8-1825 deelt schout aan aannemer G.J. Hoebink (waar?) mede, dat het bouwwerk niet 
kan worden gegund, omdat G.S. geen goedkeuring hebben verleend, aangezien de aannemingssom 
te hoog is. 
  
School Varssel 
Nieuw bestek opgezonden. [onleesbaar] zijn er afgelaten en de kosten worden nu op f 695,- 
geraamd.  
F 500,-  prov. subsidie en f 150,- uit de gem.kas. Wanneer de aanbestedingssom hooger mocht zijn, 
zal machtiging worden aangevraagd om het resteerende gedeelte uit de gemeentekas te betalen.  
Bij brief van 5-10-1825 n.244, wordt medegedeeld, dat aanbest. heeft plaatsgehad op 5-10-1825. De 
Raad vindt het nu aannemelijk uit brief 5-10-'25 n.215 blijkt, dat de aannemingssom beneden de 
raming is.  
 
R. 1826 Schoolgebouw Varssel 
Ingevolge raadsbesluit van 27 Aug. 1825 wordt op 5 Oct. 1825 een nieuwe school aanbesteed.  
Afmetingen: 6 ellen lang, breed 7 ellen. De zijmuren 2 ellen en 70 duimen. 
Aannemer werd Gerh. Strooman te Vorden, voor de som van f 715,-. 



 
R. 1827 Onderwijs personeel 
Onderwijzer J.H. Naber afd. scho. i/h dorp geniet een salaris van f 60,- . Aan de school te Varssel was 

als onderwijzer te Varssel werkzaam G. Kistemaker op een salaris van f 30,-. 

Onderwijs (leermiddelen/ maten enz.)  
Blijkens missive v.d. Gouveneur dd. 24-9-1828, W.5147/38 is aan de gemeente afgeleverd, twee 
stellen maten en gewichten voor de  .... (rest ontbreekt op kopie, kan indien nodig nog bij het ECAL 
worden nagekeken) 
 
R. 1828 Subsidie schoolmeubelen / onkosten v./h. onderwijs 
Bij besluit van G.S. 5 Nov. 1828 art:2 wordt een subsidie van f 10 voor schoolmeubelen goedgekeurd.  
Volgens deze rekening waren de totale onkosten v/h onderwijs f 121,70. (jaarw. onderw., kosten 
verwarming) 
 
Schoolmeestershuis Varssel 
Verg. van burg. en assessoren van 14-8-1830.  
Hier blijkt dat het schoolmeesterhuis te Varssel is aanbesteed voor f 498,-. Aannemer is Harmen 
Jolink te Warnsveld; medeaannemers Hendrik Jan- en Harmen Bretveld, timmerlieden te Hengelo 
(Gld). 
 
A. de Stoppelaar 
Onderwijzers (school Varssel) 
In Raadsverg. 1 aug: 1836 wordt tot onderwijzer te Varssel benoemd (beh. goedk. v.d. Gouveneur) 
Adrianus de Stoppelaar bezittende den 4e rang, ondermeester in de school v/h Weeshuis van 
Doopsgezinden te Amsterdam (Brief 22-9-1836, n. 283) 
7 Nov. 1836 in dienst getreden (Brief 10-11-1836, n. 337) 
Raadsv. 13 jan: 1849 op verzoek van A. de Stoppelaar, wordt hem met ingang van 1 juni 1849 eervol 
ontslag te verleenen [verleend] als onderwijzer te Varssel.    
 
Raad 8 Aug. 1872, worden B en W gemachtigd best. en teekening op te laten maken tot vergrooting 
school Varssel. 
Raadsverg. 19 juni 1873. Ter tafel komt het plan tot verbouwing. Het schijnt niet voldaan te hebben, 
want de raad besluit nu in eens de oude school af te breken en een nieuwe te bouwen. B en W 
krijgen opdracht hiervoor plannen te ontwerpen.  
 


