de landbouwwinterschool
Op de Brink in Heemse stond tot voor kort een pand dat in het verleden een grote invloed heeft
gehad op de ontwikkeling van de landbouw in Hardenberg en wijde omgeving. Het was een
school waar het eerste landbouwonderwijs werd genoten, de zogenaamde “Landbouwwinterschool”. De laatste jaren werd het aan alle kanten verfomfaaide gebouw gebruikt door eerst
verschillende onderwijsinstellingen en laatstelijk als onderkomen voor huisartsen. Het pand is
inmiddels afgebroken - hoe kan het ook anders in Hardenberg - in het kader van de herinrichting van het plangebied De Brink. Daarmee verdween het gebouw waarin de eerste christelijke
Landbouwwinterschool van Nederland gehuisvest was. Gelukkig hebben we de foto’s nog...
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Waarom in Heemse?

In 1919 vernam het bestuur van de gemeente Ambt Hardenberg via enkele landbouwverenigingen dat de Minister van
Binnenlandse Zaken en Landbouw bereid was in het noordoosten van Overijssel de stichting van een Landbouwwinterschool te stimuleren. Na uitvoerige besprekingen werd besloten de minister een terrein en gebouwen aan te bieden. Geruime tijd werd echter niets vernomen over de plannen tot
eindelijk de Inspecteur van het Landbouwonderwijs een bezoek bracht aan het gemeentebestuur voor inleidende besprekingen.
Na enige tijd ontving het gemeentebestuur bericht dat geen
Rijkslandbouwwinterschool zou worden gesticht, maar dat
het - gezien de aard der bevolking in Noordoost Overijssel een Christelijke Landbouwwinterschool zou worden. Uit de
aard der zaak zou deze school niet van het rijk uitgaan, maar
van de in 1918 opgerichte Nederlandse Christelijke Boerenen Tuindersbond (C.B.T.B.), welke bond de verzorging van
Christelijk land- en tuinbouwonderwijs op zich had genomen. In dit geval ging de school dus uit van de Overijsselse
afdeling van de Nederlandse C.B.T.B. De gemeente Ambt
Hardenberg handhaafde het aanbod van terrein en gebouwen.

Waarom kwam deze school nu in Heemse? Niet omdat dit de
enige plaats was waarvoor men de medewerking van de lokale overheden kon krijgen, want alle gemeentebesturen in
de omgeving waren ervan overtuigd dat een landbouwwinterschool in dit gebied op zijn plaats was. Maar omdat Heemse het centrum is van een zandgebied dat in het noorden
grenst aan de dalgrondgebieden langs de Dedemsvaart en
Lutterhoofdwijk en in het zuiden aan de dalgrondgebieden
langs het Overijsselse Kanaal. Heemse is ongeveer even ver
verwijderd van de oude dalgrondcentra Dedemsvaart en De
Krim, met daartussen gelegen, Lutten en Slagharen, en de
jongere centra Vroomshoop, Daarlerveen en Mariënberg.
Deze dalgrondgebieden moesten in de eerste jaren de school
van leerlingen voorzien. De bewoners van deze gebieden,
grotendeels afkomstig uit andere delen van het land (Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland) waren meer overtuigd
van de noodzaak dat de jeugd op een landbouwschool het
boerenvak kon worden bijgebracht, dan de Saksische bevolking van het zand, die meer behoudend van aard is en meende dat het boerenvak van vader op zoon doorgegeven moet
worden, wil het goed zijn…
Zo werd in Heemse een terrein aan de Brink uitgezocht waar
het schoolgebouw kon verrijzen. Ruim voordat dit pand op 4
april 1923 officieel in gebruik kon worden genomen,
was men het onderwijs al gestart in het gebouw van de
voormalige christelijke Bewaarschool aan de Korte
Steeg in Stad Hardenberg. Over die opening van het
landbouwonderwijs werd destijds het volgende geschreven in het Salland’s Volksblad van 28 oktober 1921:
Dinsdagmiddag had op de raadszaal te Heemse in het bijzijn van tal van genoodigden, de opening plaats der Chr.
Landbouwwinterschool. De heer J. Haverkamp te Ootmarsum, voorzitter der Provinciale Overijsselsche afdeeling van den Christelijke Land- en Tuindersbond, opende
de vergadering met gebed en deed mededeeling dat bericht

2

De Landbouwwinterschool aan de Brink in Heemse, gefotografeerd door Pieter van Grieken, ca. 1930.

van verhindering tot bijwoning dezer plechtigheid was ingekomen van den heer J. Weitkamp, Lid der Tweede Kamer. Vervolgens werd de heer Van der Zanden, inspecteur van het Landbouwonderwijs, welkom geheeten, die veel heeft bijgedragen tot
de totstandkoming der school. Vele moeilijkheden, aldus de
voorzitter, waren er te overwinnen. Den heeren dr. Oldeboom,
G. Bruins, A.A. Oostenbrink en S. Drost zij een woord van
dank gebracht voor hun onvermoeiden ijver in dezen. Ook de
raad van Ambt Hardenberg heeft veel voor de school gedaan.
Hulde ook aan de Overijsselsche Landbouwmaatschappij, die
zich als neutrale vereeniging heeft terug getrokken en den minister adviseerde in deze streken een christelijke landbouwschool te stichten. Vervolgens richtte spreker zich tot de leerlingen, de eersten van een lange reeks, die naar spreker hoopt, de
school nog zal bezoeken. Tenslotte verkreeg de directeur, de
heer Wind, het woord. Deze wees op het doel van het christelijk
landbouwonderwijs, en zei niet zonder idealen zijn taak te
aanvaarden. Hierna werd nog een enkel woord gesproken door
de burgemeesters van Den Ham en van Ambt Hardenberg,
waarop ds. Verrij van Hardenberg op verzoek van den voorzitter deze samenkomst met dankzegging sloot.

Het onderwijs

De aanbesteding voor de bouw van de nieuwe school met bijbehorende conciërgewoning had plaats op 6 mei 1922. De

laagste inschrijver bleek de firma W. Dorgelo uit De Krim
voor een bedrag van 57.990 gulden. Het volgende grote artikel dat in de krant verscheen, betrof de ingebruikname van
het nieuwe schoolgebouw en de overdracht ervan op 4 april
1923. De krant schreef:
Hoewel deze school reeds enkele weken officieus in gebruik is,
had toch eerst op woensdag 4 dezer de officiële aanbieding en
overdracht van het gebouw plaats. Des morgens was gelegenheid de school te bezichtigen, waarvan velen gebruik maakten.
Het is een solied, hecht en sterk gebouw, met ruime en frissche
lokalen. Te ruim elf uur kwamen de genoodigden tezamen in
de Bewaarschool, tot bijwoning van het openbaar eindexamen
der leerlingen uit de tweede klas. Achtereenvolgens werd geëxamineerd in veeteelt, bemestingsleer, ziekten der landbouwgewassen en ooftteelt, door de heeren Den Engelse, Wind en Van
Emst. Het verblijdend resultaat van dezen tweejarigen cursus
was, dat aan alle leerlingen een diploma kon worden uitgereikt.
Door den directeur, den heer Wind, werden de diploma’s met
een kort woord overhandigd.
Om half drie had in de school de officiële overdracht plaats. De
Commissaris van de Koningin van Overijssel en mr. Van der
Vegte, lid van Gedeputeerde Staten, waren mede aanwezig. De
edelachtbare heer Weitkamp gaf een overzicht van de wor-

dingsgeschiedenis van de school. Toen in 1921 de voorlopige
opening plaats had, was Ambt Hardenberg nog niet gereed met
een gebouw. Lang reeds bestond het plan om in Overijssel een
Landbouw-winterschool op te richten en aanstonds was er tussen vele gemeenten een ware wedstrijd om de eerste te wezen in
het doen van verlokkende aanbiedingen. Toen de minister later
de uitvoering overdroeg aan den Chr. Boerenbond bleef Ambt
Hardenberg zijn eens gegeven woord gestand doen en men
mocht het genoegen smaken nu de voltooing van het werk te
zien. Spreker biedt nu het gebouw aan den Chr. Boeren- en
Tuindersbond aan en overhandigt aan den directeur als diens
vertegenwoordiger, de sleutels.
Bij de ingebruikname van de nieuwe school bestond het personeel uit: Ir. J. Wind, directeur; Ir. P.A. den Engelse, leraar,
tevens plaatsvervangend directeur en P. Gilhuis, tijdelijk leraar in wiskunde en Nederlandse taal. Dit lerarenkorps heeft
bijna steeds een vaste kern gehad, met daaromheen naar behoefte aanvullingen voor kortere of langere tijd. Amanuensis
was de heer Zwijnenberg. Hij woonde naast de school. De
controle op het onderwijs was in handen van een zogenaamde Commissie van Toezicht. Hierin hadden zitting: H.H.
Weitkamp (burgemeester van Ambt Hardenberg), J.J. Beukenkamp (burgemeester van Den Ham), ds. J.E. Bos (hervormd predikant te Gramsbergen), H.J. Bulten (burgemeester van Blokzijl), B.A. Schuite (burgemeester van Stad Hardenberg), H.G. Oldeboom (huisarts te Hardenberg), J. Weit-
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Groepsfoto van leerlingen van de Landbouwwinterschool, ca. 1932. Fraai was het grote halve rozet-venster boven de entree van de in 1922 gebouwde school.

kamp (lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonend te Hardenberg), S. Drost (landbouwer te Dedemsvaart)
en W. Salomons Hzn (landbouwer te De Krim). Het doel van
het landbouwonderwijs was: staande op den grondslag van
een Christelijke levens- en wereldbeschouwing, aankomende
landbouwers op weinig kostbare wijze de nodige theoretische
kennis te verstrekken van het landbouwbedrijf, alsmede hen
voor te lichten aangaande de maatschappelijke verhoudingen
van onzen tijd.
De leertijd aan de school duurde twee winterhalfjaren. Tot de
eerste klasse van de school werden alleen zij toegelaten die bij
de aanvang van het schooljaar een leeftijd van 16 jaren hadden bereikt en die door het afleggen van een examen, afgenomen door de directeur en de leraren, de bewijzen leverden
dat zij de kundigheden bezaten die vereist waren om het onderwijs met goed resultaat te kunnen volgen.
Het totaal aantal ingeschreven leerlingen tussen 1921 en
1952 bedroeg 1079 personen. Hiervan kregen er 874 een diploma en zakten er 53 voor het toelatingsexamen. Eveneens
53 behaalden het toelatingsexamen, maar kwamen niet op
school. Vier leerlingen overleden en vier anderen emigreerden voor ze de opleiding konden afronden.

Het pand

Het gebouw bevatte bij de opening twee gewone leslokalen
en een scheikundeleslokaal dat oplopend was gebouwd, zodat de leerlingen de meeste proeven vanaf hun zitplaatsen
konden volgen. In dit lokaal werden ook de natuurkundeproeven vertoond. Verder was er een laboratorium voor de
meer omvangrijke proeven en het zelf werken van de leerlingen. Voor het personeel was er een directeurskamer, een lerarenkamer en een kamertje voor de amanuensis-conciërge.
Aan de achterzijde van de school bevond zich een demonstratielokaal voor praktijkonderwijs. Voor dit onderwijs was
ook een tuin aanwezig.
Het gemeentebestuur werd in 1936 door directeur Wind bericht dat bij het bouwen van de school slechts beperkte ruimte voor kasten was gereserveerd. Daarbij was overlegd dat er
te allen tijde op de zolder, met geringe kosten, meer bergruimte zou kunnen worden gemaakt. In de loop der jaren
was de verzameling boeken, tijdschriften, verslagen en dergelijke voortdurend uitgebreid. Deze verzameling diende steeds
ter beschikking te zijn. De behoefte aan een archiefruimte
was groot. Er werd een archiefkamer gebouwd waardoor een
stof- en muizenvrije bewaring van de verzameling werd verkregen. De gemeente gaf toestemming om in haar eigendom
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een ruimte in te richten voor het opslaan van archivalia van
de school. Vervolgens kwam in 1938 een belangrijke verbetering tot stand toen de eigen watervoorziening werd vervangen door aansluiting op het stelsel van de Waterleidingmaatschappij Overijssel te Zwolle. In datzelfde jaar moest het
scheikundelokaal als gewoon leslokaal in gebruik genomen
worden en in 1940 werd het laboratorium als leslokaal ingericht. Het toenemende aantal leerlingen maakte dit noodzakelijk.
De oorlogsjaren waren niet bevorderlijk voor de goede staat
van het gebouw; vooral in 1944 en 1945 toen Duitse militairen in de school gelegerd waren, heeft het pand veel geleden.
De eerste jaren na de bevrijding was - door gebrek aan materiaal - compleet herstel niet mogelijk en bleef het beperkt tot
het weer aanbrengen van deur- en raamsluitingen. In 1949
werd het scheikundelokaal opnieuw van een lik verf voorzien
en ontving de school de toezegging dat verder ieder jaar een
lokaal zou worden opgeknapt. Door gebrek aan geld bleef dit
verdere opknappen beperkt tot de buitenkant van de school.
Het jaar 1953 was een mijlpaal in de geschiedenis van het
gebouw. In dat jaar werd een nieuw leslokaal bijgebouwd en
werd een gedeelte van het demonstratielokaal ingericht als
garderobe. Tegelijkertijd verdwenen de kachels en werd een

inrichting voor centrale verwarming aangebracht. Het gezegde Eendracht maakt macht bleek ook hier zeer duidelijk.
Door samenwerking van het rijk, gemeente en de C.B.T.B.
werd de hele school opnieuw geverfd en gemeubileerd, terwijl overal nieuwe vloerbedekking werd aangebracht. De
school was toen, evenals bij de stichting, weer een voorbeeld
voor de omgeving.

De laatste decennia

Vanaf 1958 verdween de benaming Landbouwwinterschool.
Het werd vervangen door de Christelijke Middelbare Landbouwschool. Nog zeven jaar lang werd landbouwonderwijs
gegeven in het pand op De Brink. In 1965 besloot de gemeenteraad tot vermeerdering van het aantal openbare scholen
voor gewoon lager onderwijs in de gemeente. Eerst was het
de bedoeling een nieuwe school te bouwen aan de zuidzijde
van De Brink. Echter, binnen afzienbare tijd zou door de oprichting van een nieuwe landbouwschool te Hardenberg het
gebouw op De Brink vrijkomen. Door verbouw kon men het
pand geschikt maken als openbare lagere school. Architect
Schuitemaker uit Vroomshoop nam het werk op zich. Helaas
heeft die noodgedwongen verbouw de schoonheid van het
pand weinig goed gedaan. Vanaf 7 oktober 1968 werden de
leerlingen gehuisvest in een volledig verbouwd en gemoderniseerd schoolgebouw.
De opening van de school vond plaats op 23 januari 1969.
Het was de tweede openbare lagere school in Hardenberg. De
opening werd verricht door de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, mr. J.H. Grosheide, welke op dezelfde dag ook de officiële opening verrichtte van de nieuwe gemeentelijke mavo aan de Piet Heinstraat. Hierna zou de
school twee maal fuseren. Eerst in 1985 met de kleuterschool
Het Overstapje tot openbare basisschool De Brink en in 1993
met de bijzondere basisschool Jan Ligthart tot openbare basisschool De Kern. In 1996 besloot de gemeenteraad het
voormalige lesgebouw van de christelijke kleuterschool De
Potnösters aan de Karel Doormanlaan 17 aan te wijzen als
definitieve locatie voor o.b.s. De Kern. Vervolgens besloot het
College van B&W om de lesgebouwen aan De Brink 17 niet
definitief buiten gebruik te stellen voor het onderwijs. Binnen onderwijskringen bleek belangstelling voor het gebouw
van de vroegere Landbouwwinterschool. Het Alfa College te
Hardenberg werd vanaf 1 januari 1997 de nieuwe huurder
van het pand. Dat College verhuisde vervolgens naar het
LOC aan de Parkweg, waarmee een definitief einde kwam
aan de onderwijsbestemming van het gebouw.

Staatssecretaris mr. J.H. Grosheide bij de officiële opening van de openbare
lagere school “De Brink” op 23 januari 1969.

Vervolgens werd het pand nog enkele jaren gebruikt door
een maatschap van huisartsen, waarna niets de sloophamer
nog in de weg stond...

