
Meesters
In Lochem en omstreken hebben schoolmeesters gewerkt van landelijke vermaardheid. De 
bekendste van hen zijn meester Heuvel en meester Prop. Heuvel werd in Laren geboren en  
werd daar ook onderwijzer. Hij eindigde zijn loopbaan als schoolhoofd in Borculo. Prop,  
geboren in 1880 in Oldeberkoop, heeft zijn leven lang les gegeven in de Achterhoek, waarvan 
zo'n dertig jaar in Lochem.  

Meester Heuvel 
Hendrik Willem Heuvel werd in 1964 geboren op boerderij Blauwhand in de 
buurtschap Oolde. Hij beschrijft het leven daar in zijn boek Oud Achterhoeksch 
Boerenleven, dat in 1927 voor het eerst verscheen, en dat ook nu nog wordt 
herdrukt. 
Hij wilde aanvankelijk dominee worden, maar werd onderwijzer. Hij begon als 
kwekeling aan de school van meester Postel in Laren en haalde in 1882 zijn akte 
als onderwijzer. Na ook zijn hoofdakte te hebben gehaald, werd hij in 1890 
hoofd der school in Gelselaar en vanaf 1902 tot zijn pensioen in Borculo.
Heuvel was een begenadigd verteller. Over de geschiedenis van de Achterhoek 
schreef hij Oud Gelselaar en Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek. 
Zeer bekend is ook zijn Volksgeloof en Volksleven. Daarnaast heeft hij twee 
schoolboekjes geschreven, toeristengidsen over de Achterhoek en studies over 
Willem Sluyter, Jan Luyken en Christiaan Andersen. 

Meester Prop
Gerrit Prop is landelijk bekend geworden door zijn werk op aardrijkskundig 
gebied. Omdat hij voor zijn lessen in Vorden geen behoorlijke wandkaart had, 
tekende hij er zelf één. Het werd een blinde kaart van Nederland. Een collega 
die het werk zag, introduceerde hem bij Thieme in Zutphen. In 1909 verscheen 
daar zijn eerste kaart in druk. Er zouden er nog vele volgen, evenals atlassen. 
Hij begon in 1910 aan een complete methode. Deze methode-Prop is tientallen 
jaren lang op lagere scholen in heel Nederland gebruikt.

Maar ook voor Lochem, waar hij vanaf 1915 
hoofd van de 2e openbare lagere school was, 
heeft Prop veel betekend. Zijn leerlingen bracht 
hij liefde voor aardrijkskunde en geschiedenis bij 
en hij organiseerde schoolreisjes voor hen. Van 
zijn hand verschenen De historie van een kleine 
landstad, Lochem (1958) en De historie van het 
oude Gelre onder eigen vorsten (1963). Verder 
schreef hij historische spektakels die werden 
opgevoerd in het openluchttheater, o.a. Vrouwe 
Eleonora. In 1933, tijdens de feesten van 
"Lochem 700 jaar stad", organiseerde hij een 
spraakmakende historische optocht, 
voorstellende de intocht te Lochem van Graaf 
Otto, die Lochem in 1233 stadsrechten 
verleende.
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