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125  JAAR  CHRISTELIJK  ONDERWIJS  OLDEMARKT (1/2) 
 

Harry Bouwman, Steenwijk 
 
Op 7 oktober 2011 is het precies 125 jaar geleden, dat er voor het eerst in 
Oldemarkt werd lesgegeven in een christelijke school. In 1882 hadden dertien 
heren, onder aanvoering van dominee H.J. Hartgerink en godsdienstonderwij-
zer H. Willemsen, het besluit genomen dat er een Vereniging tot stichting en 
instandhouding van een school (of scholen) met den Bijbel in Oldemarkt moest 
worden opgericht. Op 7 juli wordt de schoolvereniging bij Koninklijk Besluit 
door Zijne Majesteit de Koning als rechtspersoon erkend. Deze datum geldt 
dan ook als officiële oprichtingsdatum van de vereniging. Formeel is dus alles 
gereed om christelijk onderwijs te kunnen geven, hoewel het gemeentebestuur 
met deze ontwikkeling niet erg gelukkig is: “Het onderwijs in het dorp Olde-
markt wordt zeer geroemd en toch wordt er door het vervaarlijk drijven der 
kerkelijke partij eene school met den bijbel gesticht. Zoodra die school gereed 
is zal de openbare school voor een gedeelte ontvolkt worden,” zo meldt het 
gemeenteverslag van 1885. 
Het stichten van de school zou meer tijd in beslag nemen. Bouwplannen in en 
bij de consistorie stuiten op bezwaren van de kerkvoogdij. Op 27 november 
1885 wordt het besluit genomen, dat er nieuwbouw moet komen. Er zal wor-
den gebouwd in ‘den Weemenhof’. Dit is de tuin van de pastorie, die grensde 
aan de tegenwoordige Kruisstraat, toen nog Westerstraat geheten. Twee 
maanden later, op 29 januari 1886 wordt de bouw aanbesteed. De gebroeders 
L. en J. Brouwer uit Oldemarkt nemen de klus aan voor ƒ 2474,-  Ook in die 
tijd moet het schoolgebouw aan allerlei eisen voldoen; deze waren in de wet 
van 1878 vastgesteld. Zo mogen de deuren van het lokaal niet ‘in onmiddellij-
ke gemeenschap’ zijn met de buitenlucht. Ook moet er voor elke leerling een 
ruimte zijn van 0,65 m

2
 per lokaal. Opmerkelijk is hierbij, dat bij scholen voor 

bijzonder onderwijs voor elk kind minder ruimte per lokaal wordt gevorderd 
dan in het openbaar onderwijs, waar 0,8 m

2
 per leerling aanwezig moet zijn. In 

de lokalen van een Christelijke school mogen dus meer kinderen zitten dan in 
een lokaal van een openbare school met dezelfde afmetingen. 
Op 7 oktober 1886 wordt de school ingewijd door dominee S. Ulfers. Als 
hoofdonderwijzer is aangesteld de heer J. de Ridder, afkomstig uit Middelburg. 
De kerkenraad stelt hem tevens aan als koster en voorlezer/voorzanger in de 
kerk. Ook wordt hij verplicht ’s winters les te geven in de avondschool, waar-
voor hij de schoolgelden zelf mag houden. Het traktement voor de nieuw te 
benoemen hoofdonderwijzer wordt vastgesteld op ƒ 800,- per jaar. Men start 
met 63 leerlingen.  
Als in 1888 het leerlingental inmiddels is gestegen tot 73, wordt besloten een 
hulponderwijzer aan te stellen in de persoon van de heer L. Bijlsma. 
In 1889 wordt de school door 51 jongens en 52 meisjes bezocht.   



De Silehammer 19/3 september 2011 2 

Het schoolgebouw 
in de Kruisstraat, 
later het Gebouw 
voor Christelijke  
Belangen.  
Nadien in gebruik 
bij  landbouwme-
chanisatiebedrijf 
Tonny Hof.  
Foto uit collectie 
fam. Brouwer, 
Oldemarkt. 

 
Het gebouw is nu afgebroken; 
op de foto rechts de vroegere 
locatie. 
 
 
 
 
 
Het gaat zo goed met de school, dat er in 1905 een extra ledenvergadering 
wordt belegd, waarin men besluit dat er een derde lokaal gebouwd moet wor-
den. De gewijzigde wet op het Lager Onderwijs, ingetreden op 1 januari 1906, 
schrijft voor dat per klaslokaal aan maximaal 45 leerlingen mag worden lesge-
geven. Op 8 november 1906, een zeer regenachtige dag, wordt het nieuwe 
lokaal ingewijd. De 117 leerlingen zingen, begeleid door de christelijke mu-
ziekvereniging Jeduthun, verschillende liederen en worden getrakteerd op 
chocolademelk en krenten bollen. H. Bosma wordt tot onderwijzer benoemd. 
Het derde lokaal heeft de Vereniging echter wel in de financiële problemen 
gebracht. Om daaraan tegemoet te komen, is de kerkvoogdij zo coulant ‘de 
grond waarop de school staat en den tuin daarachter‘ te verkopen voor ƒ 200,- 
en geeft ‘terzelfder tijd eene gratificatie van ƒ 200,-’ Er zijn dus in werkelijkheid 
geen kosten meer aan verbonden! 
Na het 25-jarig jubileum, in 1911, blijkt al gauw dat het schoolgebouw al weer 
te klein is. Bovendien wordt in 1919 geconstateerd dat het schoolgebouw in 
geen enkel opzicht voldoet ‘aan de meest elementaire eischen der moderne 
schooltechniek.’ Ook zou met de toekomstige aanleg van een tramlijn, ‘welke  
zeer vermoedelijk langs de school zal loopen’, de locatie van het huidige 
schoolgebouw te gevaarlijk zijn.  
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De jubileumcommissie van 1911. 
 
In 1921 wordt met de gemeente onderhandeld over een eventuele ruil met het 
gebouw van de openbare school, maar dit stuit op bezwaren, omdat de chris-
telijke school in slechte staat verkeert. ‘De lokalen zijn te klein, de gehoorig-
heid is zeer hinderlijk, de muren slaan door, de sanitaire inrichting is allertreu-
rigst.’ Van ruiling wordt dus afgezien en het bestuur gaat op zoek naar een 
geschikt bouwterrein. Dat bouwterrein wordt gevonden aan de Steenwijker 
Straatweg, de huidige Koningin Julianaweg. Daar wordt grond aangekocht van 
de heer G. Kraak, op de hoek van de huidige Zwartehofslaan. De inspecteur 
van het Onderwijs in Zwolle kan echter, als gevolg van ‘hogerhand bevolen 
bezuinigingen’, geen goedkeuring geven aan de plannen; de aanwezigheid 
van een ‘veel te groote openbare lagere school’ staat in de weg. Door de bouw 
van de rooms-katholieke school in 1922 heeft de openbare school te kampen 
met een teruglopend aantal leerlingen, ze telt nog slechts 40 tot 50 kinderen.  
Men vindt een creatieve oplossing: het pas gekochte terrein wordt overgedaan 
aan de Gemeente, die er een kleine nieuwe openbare school zal bouwen. Het 
grote schoolgebouw aan het Marktplein uit 1905 wordt ter beschikking gesteld 
aan de Vereniging. Dit is een gebouw met vier lokalen: een gang in het mid-
den van voor naar achter, met twee lokalen links en twee lokalen rechts.  
schoolplein te klein en moet het worden uitgebreid. 
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Boven: de school het Marktplein.       Foto’s Archief HVIJ. 
Onder: het Marktplein met het ‘zwarte’ schoolplein. 
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De toiletten bevinden zich buiten op de speelplaats. Omdat de christelijke 
school maar liefst 140 leerlingen heeft, is het bestaande schoolplein te klein en 
moet het worden uitgebreid. Dat levert bijna honderd bezwaarschriften op van 
mensen die tegen een verkleining van het Marktplein zijn, omdat daar kinde-
ren spelen van alle gezindten. Bovendien is er voor festiviteiten geen andere 
plaats beschikbaar in de kom van het dorp. Men ziet het schoolplein liever 
achter de school. Volgens B&W moet in dat geval echter een deel van de ou-
de begraafplaats bij het speelplein getrokken worden. Burgemeester Gerrevink 
verdenkt kastelein A. Groen ervan de aanstichter te zijn van de protesten. Hij 
zou bang zijn dat er tijdens de kermis geen plaats meer over is voor de malle-
molen voor de deur van zijn herberg. Na een langdurige discussie in de ge-
meenteraad en tegen de wil van burgemeester Gerrevink wordt echter, onder 
druk van de publieke opinie, de speelplaats toch vergroot aan de achterzijde 
van de school. Het voorste deel van het Marktplein wordt zo vrij gehouden.       
Na een opknapbeurt wordt op 10 september 1923 het gebouw in gebruik ge-
nomen. De kinderen trekken in optocht door het dorp naar de nieuwe school, 
begeleid op vrolijke tonen van de muziek, gespeeld door de christelijke mu-
ziekvereniging Jeduthun. De aanwezigen concluderen eensgezind: “Wat een 
mooie school!” In de gevel aan de zijde van de Hoofdstraat is een steen met 
opschrift bevestigd, die mogelijk is overgeplaatst vanuit het oude gebouw aan 
de Kruisstraat.  
 
Opschrift nagebootst; een fraaiere recon-
structie in het jubileumboek “Vol op koers!”  
Vraag: Wie bezit een foto met de plaquette 
en face afgebeeld? 
 
Het oude schoolgebouw bij de pastorie blijft voorlopig eigendom van de Vere-
niging, in gebruik als ‘gebouw voor Christelijke en Maatschappelijke Belan-
gen’. Aan deze vereniging wordt het gebouw in 1950 verkocht. In het gebouw 
vinden activiteiten plaats van de christelijke jeugdvereniging en het wordt te-
vens gebruikt voor toneeluitvoeringen. Jeduthun houdt hier haar repetitieavon-
den en er worden de jaarlijkse vergaderingen van het Kerspel IJsselham ge-
houden. In 1970 wordt er tot 1984 een landbouwmechanistatiebedrijf van Ton-
ny Hof gevestigd. Dit gebouw aan de Kruisstraat is inmiddels afgebroken.  
In 1927 krijgt de Vereniging ook de verantwoordelijkheid voor een christelijke 
school in Paasloo, in twee van de drie lokalen van de openbare school aldaar. 
In de jaren dertig en tijdens de oorlog is het voor veel mensen en ook voor de 
school geen vetpot. Kinderen blijven soms weg, omdat ze geen klompen heb-
ben. Op school probeert men tijdens de oorlog alles zo gewoon mogelijk door 
te laten gaan.    
 
NB: reünie zaterdag 8 oktober 2011; zie website www.deark125jaar.nl.  
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125  JAAR  CHRISTELIJK  ONDERWIJS  OLDEMARKT (2/slot) 
 

Harry Bouwman, Steenwijk 

 
Schoolfoto 1929. 
 
Ook na de oorlog is nog veel schaarste en het schoolgebouw is inmiddels flink 
onderhevig aan de tand des tijds. In 1954 wordt het gebouw aan de Hoofd-
straat 97, dat ooit in notulen betiteld was als ‘een gebouw als een bunker’, 
afgekeurd door de bouwkundige Hoofdinspectie van het Rijk. Een vertimme-
ring wordt zelfs door de Inspecteur van het Onderwijs stopgezet; er zal een 
nieuw schoolgebouw moeten komen. De Geneeskundig Inspecteur van de 
Volksgezondheid geeft het gebouw eveneens een onvoldoende, maar wil nog 
niet tot sluiting overgaan. Op 21 februari 1955 zegt de gemeenteraad haar 
medewerking toe om te komen tot de bouw van een nieuwe school. Een jaar 
later worden echter de inmiddels vergevorderde voorbereidingen op de lange 
baan geschoven in verband met de bestedingsbeperking. Door de wederop-
bouw na de oorlog zijn er voor de regering telkens andere prioriteiten. 
Op 1 juli 1957 wordt het gebouw opnieuw geïnspecteerd door de Geneeskun-
dig Inspecteur van de Volksgezondheid. Het rapport hiervan is vernietigend. 
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Na zijn rapportage worden aanstalten gemaakt om te komen tot een nieuw 
schoolgebouw. Dit blijkt geen eenvoudige zaak. Op elke jaarvergadering en 
bijna op elke bestuursvergadering staat de nieuwbouw op de agenda. Een 
belangrijk obstakel is de zogenaamde ‘Voorrangslijst’. Om hierop geplaatst te 
kunnen worden, moet het gaan om een uitbreiding of verbouwing van een 
schoolgebouw. De urgentielijst van 1959 kent namelijk niet de mogelijkheid 
van vervanging van schoolgebouwen. En zelfs al zou de school een dergelijke 
verklaring vóór 1960 kunnen krijgen, dan nog zou de werkelijke bouw nog 
jaren op zich laten wachten. De plaatsing op de urgentielijst gaat dus niet 
door: het betreft immers nieuwbouw en geen verbouwing. Het oude gebouw 
zal nu met de minst mogelijke kosten op een zodanig peil gehouden worden, 
dat het onderwijs hierin voortgang zal kunnen vinden. Wel wordt er geld be-
steed aan de aanschaf van leerlingenmeubilair.  
Op 24 november 1959 wendt het Schoolbestuur zich in een brief persoonlijk 
tot de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen om op de urgentie-
lijst van 1960 geplaatst worden. Het antwoord van de Minister op 13 juni 1960 
is teleurstellend: “In verband met het beperkte te zijner beschikking staande 
bouwvolume” kan het verzoek niet worden ingewilligd. Er wordt dus al te veel 
gebouwd in Nederland.   
Vijf jaar later is het eindelijk zover: in een brief, gedateerd op 3 april 1965, 
wordt het bestuur door de Inspectie te Kampen meegedeeld, dat de bouw van 
een christelijk nationale lagere school met 4 lokalen op de urgentielijst scho-
lenbouw lager onderwijs is opgenomen.  
Men kan aan het werk! Er moet een schetsplan worden gemaakt dat voor ad-
vies moet worden voorgelegd aan de inspectie. Daarna moet het plan worden 
uitgewerkt en nogmaals bij de inspectie en vervolgens bij B&W ter goedkeu-
ring worden ingediend. 
Architectenbureau Meijerink uit Zwolle wordt verzocht de plannen uit te wer-
ken. De eerste tekeningen worden echter door de gemeente Oldemarkt al 
afgekeurd i.v.m. de ligging van het weggetje voor de school en een toekomstig 
uitbreidingsplan van Oldemarkt. Een volgende set tekeningen gaat verloren bij 
de post. En hoewel de inspectie per 19 april 1966 goedkeuring geeft aan de 
bouw van een vierklassige school, krijgt het bestuur de indruk dat de gemeen-
te een soort vertragingsactie uitvoert met betrekking tot de financiering. “De 
Gemeente heeft geen geld en de Burgemeester zegt me, dat we geen aanbe-
steding kunnen houden, voordat de gemeente geld heeft,” schrijft dominee 
H.L. Lieve op 25 april 1966. Op 23 mei 1966 gaat er een brief naar Minister 
Diepenhorst van Onderwijs en Wetenschappen over de problematiek. Het 
bestuur, onder voorzitterschap van dominee Lieve, schrijft dat de situatie 
dreigt dat de Rijksgoedkeuring met drie maanden verloopt en nieuwe bezuini-
gingen in het verschiet liggen. Omdat men vreest een tweede maal de dupe te 
worden van een bestedingsbeperking, doet men een dringend beroep op de 
medewerking van de Minister op korte termijn gelden beschikbaar te stellen. 
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Dat de nood erg hoog is, blijkt uit het feit dat in het archief van de school cor-
respondentie wordt aangetroffen over de eventuele mogelijkheid om uit parti-
culiere middelen de kosten voor te financieren.  
In de zomer wordt verlenging van de Rijksgoedkeuring aangevraagd; deze 
wordt verkregen tot uiterlijk 19 oktober 1966. Half juni richt de burgemeester 
een verzoek aan de Minister van Binnenlandse Zaken om het verstrekken van 
een geldlening te bespoedigen. Het antwoord laat op zich wachten. Ook het 
antwoord van Minister Diepenhorst blijft uit, tot grote teleurstelling van het 
schoolbestuur. Opnieuw uit het schoolbestuur in een brief haar zorgen bij de 
schoolraad. Men beklaagt zich over de miljoenen die de Overheid uitgeeft aan 
tentoonstellingsgebouwen en de aula in de Delftse Hogeschool. Uit de brief 
spreekt één en al wanhoop en frustratie: “Mijnheer, het is zo langzamerhand 
om te gaan vloeken.” 
 

 
Het antwoord van de Schoolraad is, dat er landelijk gezien 
veel meer scholen met dezelfde problemen kampen. Aan-
geraden wordt in verband met vertraging opnieuw verlen-
ging aan te vragen van de op 19 oktober aflopende Rijks-
goedkeuring. Inderdaad wordt deze wederom verlengd, tot 
1 december 1966. In datzelfde jaar worden, als gevolg van 
de aangezegde opheffing van de school in Paasloo, de 
plannen bijgesteld tot de bouw van een viermansschool. 
De bouwvergunning is inmiddels verlengd tot 1 juni 1967, 
maar toch wendt dominee Lieve zich per brief tot de Minis-
ter van Binnenlandse zaken, met de vraag of de aanbe-
steding uiterlijk in maart kan plaatsvinden.      ds. H.L. Lieve. 
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Dit mede in verband met het aantal werkloze bouwvakkers in de Gemeente 
Oldemarkt. Vier aannemersbedrijven zitten met spanning te wachten op nieu-
we bouwobjecten. Ook in deze brief een opsomming van de wantoestanden in 
en rond het oude gebouw. Ploffende kolenkachels, geen kamer voor school-
arts en hoofd, een speelplaats van zwarte koolas, ’s winters een modderpoel 
en ’s zomers een stofwolk “zodat de ouders hun kinderen elke avond geheel 
moeten wassen, want ze hebben op het schoolplein gespeeld”. Bovendien 
heeft de architect voor al zijn werk in 1955 en 1966 nog geen cent gehad. 
“Maar het ergste voor ons is nog, dat het goede personeel dat we hebben er 
genoeg van krijgt en gaat solliciteren om weg te komen.”  
Deze brief helpt! De N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten wordt ver-
zocht een geldlening te verstrekken aan de gemeente Oldemarkt voor de 
bouw van de school en op 20 maart geeft B&W de bouwvergunning af.  
Bij de inschrijving ontstaat er echter nog narigheid met de plaatselijke aanne-
mers, omdat een aannemer van buiten de laagste offerte indient. Er vindt een 
tumultueuze vergadering plaats in het gemeentehuis. Pas op 7 maart 1967 
wordt de nieuwe school aanbesteed. De gunning gaat naar Sj. Veenema te 
Ossenzijl voor de som van ƒ 198.570,-  Het gebouw zal komen te staan aan 
de Burgemeester Kuiperslaan. Met de bouw kan begonnen worden! De totale 
Stichtingskosten zullen uiteindelijk ƒ 380.551,32 gaan bedragen. 
 

 
De school in de steigers.  
Krantenknipsel.  
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Op 18 maart 1968 wordt het schoolgebouw aan de Burgemeester Kuiperslaan 
betrokken en feestelijk in gebruik genomen. Veertien jaar schoolstrijd is ten 
einde! Op 28 maart 1968, een prachtig zomerse dag (in tegenstelling tot  de 
dag van ingebruikname van het derde lokaal in 1906), wordt het nieuwe ge-
bouw officieel geopend. Een naam heeft het gebouw dan nog niet; het is ge-
woon de ‘School voor Christelijk Nationaal Onderwijs’ of de ‘Christelijk Natio-
nale School’. Dominee Lieve verwelkomt als voorzitter van de schoolvereni-
ging een honderdtal mensen. Het dochtertje van hoofdmeester Ramerman 
brengt de sleutel op een kussen naar burgemeester Tilkema, die vervolgens 
als eerste de school betreedt. Die avond is er feest voor de ouders en de vol-
gende dag voor de kinderen. 

     De Christelijk Nationale School omstreeks 1970.  

 
Nawoord 
Op vrijdag 7 oktober waren er allerlei activiteiten voor de kinderen en op za-
terdag 8 oktober was er een reünie voor oud-leerlingen, collega’s en commis-
sieleden van basisschool De Ark, voorheen de Christelijk Nationale School. 
Het herinneringsboek Vol op koers! 125 jaar christelijk onderwijs in Oldemarkt 
1886-2011 is op de dag van de reünie gepresenteerd. Een groot deel van het 
bijzonder fraai uitgevoerde boek is gewijd aan verhalen van mensen die het 
hebben meegemaakt: leerkrachten, commissieleden en leerlingen. Ook is een 
selectie gemaakt uit 25 jaargangen van de schoolkrant ‘Het Kwetternest’.  
Omvang 112 pagina’s en met 250 foto’s. Nog te bestellen via de website 
www.deark125jaar.nl. Prijs € 24,95. Verzendkosten extra € 3,50.    


