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Toen de schoolwet van 1857 werd aangenomen, die de bijbel uit de school bande, verrees de ene 

bijzondere school na de andere. Zij werden in stand gehouden door ouders en weldoeners.  

De christelijke Bewaarschool aan het Middenpad in Hardenberg werd dan ook in de wijde 

omtrek gesteund door mensen met liefde voor het vrije christelijke onderwijs. Het waren moeilijke 

tijden. Steeds was er dat tekort aan geld... 

Tot aan de sluiting werd de Bewaarschool bestuurd door de vrouwenvereniging. Op 1 januari 

1920 droeg zij het beheer over aan het bestuur van de christelijke school. Pas na de Tweede 

Wereldoorlog was er weer sprake van fröbelonderwijs in Hardenberg. Dit keer echter niet meer 

gezamenlijk. De christelijke peuters kregen onderwijs in een houten keet ten oosten van de 

school met den Bijbel op de Lage Doelen, later aan de Groeneweg en daarna in ‘De Potnösters’ 

op de hoek van de Piet Heinstraat en de Karel Doormanlaan. Het Nutsdepartement zorgde 

voor algemeen kleuteronderwijs in een barak aan het Middenpad, achter het gebouw  

van christelijke belangen en in 1955 verhuisde men naar ‘Prinses Marijke’ aan de J.H. 

Prengerlaan.

Monumentale herinnering in Sibculo

Carte-de-visite van een 

jeugdige Willemina 

Muijderman (1838-

1908). Fotograaf:  

F.W. Deutmann, 

Amsterdam. (Collectie 

Hardenbergs Archief)

Carte-de-visite van 

Willemina Muijderman 

(1838-1908). 

Fotograaf: Deutmann, 

Kamperstraat, Zwolle. 

(Collectie J.B. Weitkamp, 

Hardenberg)

D. Hesselink-

Zweers

Bestuur 

Enkele jaren na de stichting van de school  

besloten de dames tot het oprichten van een  

officiële vereniging: de Vrouwenvereeniging te 

Hardenberg en Heemse voor het houden eener 

Christelijke Bewaarschool. Deze werd op 25 okto-

ber 1878 bij Koninklijk Besluit als rechtspersoon 

erkend. Na het vertrek van Magdalena en haar 

man, dominee Callenbach, naar Loosduinen, nam 

de nieuwe predikantsvrouw Bartha Maria Plaat, 

echtgenote van Johannes Christiaan Eijkman, de 

taak op zich om de kasboeken en presentielijsten 

te controleren. Zij zou dit blijven doen tot de  

zomer van 1886. In november van dat jaar  

vertrok de familie 

Eijkman naar Steen-

wijk. Vanaf de  

zomer tot aan haar 

huwelijk op 29 sep-

tember 1886 werd 

de administratie  

bijgehouden door 

de oprichtster freu-

le Marie. Zij trouw-

de met de broer  

van Bartha Eijkman-

Plaat. Deze Casper 

Plaat was weduw-

naar en steenfa- 

brikant in Velp, gemeente Rheden. Maria Clara 

nam afscheid en na haar vertrek werden de  

boeken zeven jaar lang bijgehouden door  

Hermann Wilhelm Weitkamp (1842-1913), wiens 

echtgenote Willemina Muijderman ongetwijfeld 

ook tot het vrouwelijk bestuur behoorde. 

In de negentiende eeuw hebben naast Maria, 

Magdalena en Bartha onder anderen de volgende 

vrouwen zitting gehad in het bestuur: Carolina 

Juliana Schot, zuster van de eerste predikant van 

de gereformeerden dr. Cornelis Christiaan Schot; 

Hermina Bruins-Warnderink; mevrouw Sierink; 

Willemke Van der Burg-van Velzen.  De burge-

meestersvrouw werd na haar vertrek opgevolgd 

door Stijntje Zweers-van der Molen.

In de zomer van 1905 bestond het bestuur uit de 

dames: Hendrika Lugtenaar, presidente, weduwe 

van Frederik Goris; Aaltje Timmermans, echt- 

genote van de godsdienstonderwijzer Hendrik 

Waterink; Christina Berendina Nabers, echtgenote 

van bakker en winkelier Hendrik Jan Hurink;  

Hendrikje Bolks, secretaresse, echtgenote van 

landbouwer Herman Heinrich Weitkamp te  

Heemse en Gerharda Jacoba Meijer, penningmees-

teresse, echtgenote van de manufacturier Paul 

Wamelink (laatstgenoemde werd opgevolgd door 

Geurdina de Gooijer, echtgenote van onderwijzer 

Pieter Gilhuis).

Maria Magdalena Bewaarschool 3
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Het reilen en zeilen

Na het eerste lustrum had de vrouwenvereniging 

de meeste zaken wel op orde, de statuten waren 

inmiddels goedgekeurd en er waren enkele wel 

zeer gulle weldoeners. Ook kreeg men jaarlijks 

een vaste bijdrage van inwoners uit Stad en Ambt 

Hardenberg. Veel verenigingen zamelden geld in, 

bijvoorbeeld de plaatselijke zangvereniging o.l.v. 

de heer Van Noppen. Maar ook buiten de regio, 

zoals in Hoogeveen en Kampen, collecteerden 

meisjesverenigingen voor de Bewaarschool aan 

het Middenpad. Verder werden kerkcollectes  

bestemd voor instandhouding van het schooltje. 

Zo verkocht Rika Schut haar goud en schonk de 

helft van de opbrengst: enkele guldens. Ook  

deden de tante van mejuffrouw Bosch uit Amster-

dam en mevrouw Boele van Benschop een flinke 

duit in het zakje. Met het geld dat freule Marie 

collecteerde in Leiden had men in 1879 aan  

inkomsten f 770,95½ en hield men zelfs ruim  

f 150,- over.

Later zien we dat schoolkinderen bijdroegen met 

in de vakantie verdiende kwartjes. Deze actie zou 

een voorloper kunnen zijn van ‘een heitje voor 

een karweitje’, het padvindersmotto uit de jaren 

vijftig van de vorige eeuw. Men beurde ook nog  

f 25,- voor een aan de openbare school verkochte 

kachel. De opbrengst van de collecte met biddag, 

toen godsdienstonderwijzer Nummerdor voor-

ging, kwam ook weer ten goede van de peuters. 

De freule collecteerde weer f 100,- in Den Haag, 

waarvan f 12,44 werd besteed aan de traktatie 

tijdens het kinderfeest en f 1,50 voor reparatie 

van de schoolklok.

Ook na tien jaar kon men nog altijd rekenen op 

de steun van velen. Extra giften 

kwamen bijvoorbeeld van de 

heer Plaat uit Velp, de familie 

Vinke uit Amsterdam en  

dominee Valeton uit 

Lutten.

  

Eind 1886 lezen we voor het eerst dat er zaal-

huur werd betaald en wel door de jongelingsver-

eniging.

In 1889 maakte freule Marie, inmiddels mevrouw 

Plaat-van Ittersum, een bedrag over dat nog op 

de spaarbank stond. Volgens een testamentaire 

beschikking van mevrouw Stiena Lindonk ge- 

boren Warnderink, die in 1888 in Amsterdam was 

overleden, erfde men een bedrag van maar liefst 

f 260,-. 

Op 16 oktober 1893 droeg Weitkamp ’s avonds 

ten huize van de weduwe Bruins-Warnderink in 

Heemse de administratie over aan een nieuw  

gekozen bestuur. Met de aantekening dat de  

oktobercollecte van de jongelingsvereniging  

f 3,80 had opgebracht, werden de boeken goed-

gekeurd. Men constateerde bij de overdracht een 

nadelig saldo van enkele honderden guldens.

Het nieuwe bestuur stelde Ten Broeke aan om de 

toegezegde jaarlijkse bijdragen in Hardenberg en 

Heemse en omgeving tegen betaling op te halen. 

Voor de huur van de woning werd door de man 

van juffrouw Wanrooij, de heer Verhorst, nog 

steeds de huishuur van f 50,- per jaar betaald. 

Behalve aan verenigingen, ondernemers en parti-

culieren werd het lokaal ook verhuurd aan de  

gemeente, die het gebruikte voor het herijken 

van maten en gewichten. Naast vaste bijdragen 

van mensen uit bijvoorbeeld Ane en Anevelde 

ontving men ook een bedrag van honderd gulden 

van dr. Herman Fransen uit Winterswijk. Hij was 

dominee en Statenlid en getrouwd met Hendrikje 

Warnderink-Vinke uit Amsterdam, dochter van 

Egbert, die nog afkomstig was uit Heemse. Ten 

Broeke werd betaald voor het vegen van de 

schoorsteen. De zaal werd toentertijd verhuurd 

aan de zangvereniging ‘Hosanna’ en aan de  

jongelingsvereniging ‘Dorcas’. In 1898 maakte 

het ‘Zondagavondgezelschap’ gebruik van het  

lokaal en de zondagsschool ‘Laat de kinderen tot 

mij komen’ betaalde voor het gebruik van de 

banken op het kroningsfeest van Wilhelmina in 

Een vrouwen-

vereniging vergadert. 

Rechts voor Bertha 

Weitkamp (1881-1967).  

(Collectie J.B. Weitkamp, 

Hardenberg)

Herman Sierink, 

geboren 1903, maakte 

als leerling van de 

Bewaarschool Maria 

Magdalena deze 

vlechtmatjes. Herman 

was later kruidenier in 

de Voorstraat. 

(Collectie J. Sierink, 

Hardenberg)



14

september. Een jaar later werd er vergaderd door 

de classis en besloot het gemeentebestuur dat 

men voortaan jaarlijks een subsidie van f 75,- uit 

de gemeentekas zou verlenen. Tegen de eeuw-

wisseling nam juffrouw Verhorst-Wanrooij na een 

25-jarig dienstverband ontslag. 

In de beginjaren werd de school voor drie dub-

beltjes per week schoongemaakt door vrouw  

Egberts en verdiende vrouw Makkinga met het 

wassen van de gordijnen drie kwartjes. Later zien 

we dat ook vrouw Dijkhuis en nog later vrouw 

Lotterman de school schoonmaakten.

In de school en het woonhuis had men eerst  

alleen turfkachels, later stookte men ook steen-

kool. Deze kachels en ook de petroleumlampen 

maakten het noodzakelijk dat er eens per jaar  

enkele dagen grondig werd gepoetst en  

geschrobd. Dan werden de zwart bewalmde en 

beroete muren opnieuw gewit en soms werd er 

behangen of kwam schilder Frijling. In de begin-

jaren bracht schipper Jan Herm Egberts de turf, 

later werd dit gedaan door H.J. Santman en  

H. Haandrikman. De steenkool werd rechtstreeks 

aangevoerd uit Zwolle en Johannes Hurink lever-

de de petroleum. Ook moesten soms reparaties 

aan het hekwerk en in de kelder worden uitge-

voerd of werd het dak versterkt. Smid Schuurman 

zette de kachelpijpen en Berend ten Broeke veeg-

de de schoorsteen. Gerrit Woelders was tuinman 

en Brinkman kwam de heg en lindebomen snoei-

en. In 1906 werd de was gedaan door het  

bestuurslid Aaltje Waterink-Timmermans. 

Op 23 juni 1905 werd een hypotheek genomen 

van f 500,- bij Gerrit Bruins, landbouwer te Heem-

se. Als onderpand stelde men het gebouw de 

‘Maria Magdalena Bewaarschool’, met daarbij  

behorende tuin, staande en gelegen te Stad Har-

denberg. De akte werd verleden door F. Stuart, 

notaris te Heemse. Later werd ook nog f 500,- 

opgenomen bij Paul Wamelink. 

De woning

Na het vertrek van juffrouw Tannetje Verhorst-

Wanrooij besloot men de vrijgekomen woning 

aan derden te verhuren. Het zou te duur worden 

om een nieuw aan te stellen juffrouw hier alleen 

te laten wonen. In de Hardenberger Courant  

werden diverse advertenties geplaatst en in 1900 

kon het huis enige tijd verhuurd worden aan de 

heer Fikkert. In het voorjaar van 1902 plaatste 

men opnieuw een oproep in de krant, met  

succes. Vanaf oktober kon het huis worden ver-

huurd aan de heer Knol, voor een gulden per 

week. In het voorjaar van 1903 werd het huis 

door schilder Hemstede voorzien van nieuwe  

ruiten. Na het vertrek van Knol werd het vanaf 

maart 1904 verhuurd aan de godsdienstonder-

wijzer Hendrik Waterink. Hij betrok het pand  

samen met zijn echtgenote Aaltje Timmermans 

en hun zoon en twee dochters. Zoon Jan werd 

bekend als professor Jan Waterink, pedagoog en 

psycholoog. Hij is geboren op 20 oktober 1890 

te Nieuwleusen en groeide op in Bergentheim.  

Hij heeft als 13-jarige slechts een half jaar aan 

het Middenpad gewoond. Hij vertrok al in  

september naar Kampen voor zijn studie aan het 

gereformeerd gymnasium. In januari 1906 kwam 

de nieuwe schooljuffrouw Geertrui Knipscheer 

als kostgangster bij de familie Waterink inwonen. 

Samen met hen verhuisde ze van huisnummer 

A77 naar A126. 

De woning aan het Middenpad werd vanaf mei 

1907 gehuurd door Hendrik Jan Kedde en zijn 

vrouw Johanna Kortman. Hun dochter Annigje 

volgde juffrouw Knipscheer op als school- 

juffrouw. Hendrik Jan en Johanna fungeerden 

waarschijnlijk als een soort conciërge. Ze ver-

dienden geld met behangen en schoonmaken 

van het lokaal. Rond 1910 werd het huis uitge-

breid met een schuur en enkele jaren later werd 

daarnaast een speelplaats aangelegd. De school 

en speelplaats waren samen 03.05 are groot.  

Het huis met de schuur en de tuin besloegen een 

iets groter oppervlak.

Keddes vrouw Johanna stierf in 1919. Later  

dat jaar kreeg Hendrik Jan opdracht om de school 

in orde te brengen voor het vaktekenonderwijs. 

Hendrik Jan Kedde verhuisde op 25 juni 1921 

naar Ambt Hardenberg en zijn dochter - juffrouw 

Annigje - vertrok op 29 april 1922 naar Enschede.

Vakantie

Het valt op dat de kleintjes weinig vakantie  

hadden. In 1884 was men in juni een week en  

in oktober twee weken vrij. Een jaar later was  

de school enkele weken extra gesloten, omdat  

de kinderen mazelen kregen waaraan door  

‘s Heeren Goedheid gelukkig geen der kleinen  

gestorven is.

Het leerlingenaantal liep in 1887 op tot 40 kinde-

ren. De kinderen hadden dat jaar twee weken  

vakantie in juli/augustus. Een jaar later was de 

school in augustus gesloten door ziekte van  

Tot aan haar dood in 

1909 betaalde freule 

Marie de jaarlijkse 

contributie van f 2,50. 

Nadien maakte haar 

man vanuit Hilversum 

nog een bedrag van  

f 47,50 over. 

(Salland’s Volksblad)
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juffrouw Verhorst-

Wanrooij. Het peuter-

klasje bestond toen 

uit circa 27 kinderen. 

In 1890 was de school 

rond oud en nieuw  

gesloten en in mei/

juni waren de kinde-

ren maar liefst drie 

weken vrij. In 1919 

hadden de kinderen 

de laatste twee weken 

van juni, de middelste 

twee van augustus en 

de laatste twee van 

december vakantie. 

Op donderdag 18 september 1919 waren er 

schoolfeesten op de markt. Aan de optocht deden 

ongeveer 700 kinderen mee, ook kinderen van de 

Bewaarschool, in met groen versierde wagens. 

Een half jaar later werd de Bewaarschool gesloten 

voor een wel erg lange vakantie...

Zaalverhuur

Behalve voor het christelijke jeugdwerk werd de 

ruimte ook verhuurd voor onder andere lezingen 

van bijvoorbeeld gerenommeerde mannen als  

Sybrandi en Huizinga. De muziekvereniging  

Hallelujah werd er opgericht en hield daar haar 

jaarlijkse uitvoering en schiet- en sjoelavonden. 

In 1914 was er een uitvoering van de twee jaar 

oude gymnastiekvereniging ‘Excelsior’. Op twee-

de pinksterdag 1918 was er de eerste uitvoering 

van het enkele maanden daarvoor opgerichte 

christelijke mannenkoor ‘Eltheto’. De Baalder 

jeugd speelde er toneel, door de B.V.L. (Bijzonder 

Vrijwillige Landstorm) werden er filmavonden  

en sectievergaderingen georganiseerd en de 

Schietvereniging oefende er voor het eerst op  

5 december 1912. 

In 1909 werd hier de Handelsvereniging opge-

richt en in 1918 werd in dit lokaal door hen  

gesproken over de winkelsluiting, over de slechte 

doorverbinding van plaatselijke telefoongesprek-

ken en het niet op tijd lopen van de torenklok in 

Hardenberg. Ook werd hier door de Landbou-

wersbank en Handelvereniging, onder voorzitter-

schap van het latere Kamerlid Jan Weitkamp,  

de eerste aanzet gegeven tot de Coöperatieve 

Landbouw- en Verbruikersvereniging ‘Hardenberg 

en Omstreken’. In 1915 werden er Belgische 

vluchtelingen gehuisvest en werd het gebruikt  

tijdens de mobilisatie. Van 1 april 1918 tot 1 april 

1919 werd het gebruikt voor landbouwonderwijs 

en in het winterseizoen 1918/1919 als teken-

school. Hier werden de eerste lessen van de op 

10 mei 1921 opgerichte christelijke landbouw-

winterschool gegeven. In 1923 was er een land-

bouwtentoonstelling van de afdeling bijenteelt 

op de Mars en in de Bewaarschool werd door de 

Rijksbijenteeltconsulent een lezing gehouden.  

’s Avonds kwam men er samen om afscheid  

te nemen van de heer Gilhuis, hoofd van de  

Christelijke Mulo, die na hier 16 jaar te hebben 

gewoond, naar Utrecht vertrok.

Ook vergaderden hier de Anti-Revolutionaire  

kiesvereniging ‘Nederland en Oranje’, lijkwagen-

vereniging ‘Hardenberg’, werkliedenvereniging 

‘Patrimonium’, N.V. Hardenberger Bank, Boeren-

leenbank, Middenstandscredietbank, N.V. Stoom-

zuivelfabriek ‘Salland’, Paardenfonds en Groene 

Kruis. Het gebouw werd onder meer verhuurd 

voor: anti-kermisavonden, bazaars, ouderavon-

den, onderwijzersvergaderingen, aanbestedingen 

en jubilea: in 1904 hield de familie Weitkamp er 

haar familiefeest en in 1941 vierden mijn ouders 

er hun bruiloft. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

waren er soldaten gelegerd en waren de ramen 

geblindeerd.

Maria Magdalena Bewaarschool ziet 
Sara

In 1924 werden school, huis en erf officieel over-

gedragen aan het bestuur van de hulpvereniging 

voor Christelijk Nationaal Onderwijs (sinds 1930 

Vereniging tot bevordering van Christelijk Natio-

naal Schoolonderwijs). Toentertijd deden geruch-

ten de ronde dat de Bewaarschool wel eens ver-

kocht zou kunnen worden. Het gebouw bevond 

zich in een weinig rooskleurige toestand: het dak 

was slecht, zodat er nog al eens ‘een druppeltje’ 

doorregende. Herstel van het vervallen gebouw 

zou met grote kosten gepaard gaan. 

In de kring van verenigingen, die het gebouw ge-

regeld huurden, stelde men alles in het werk om 

een verkoop te voorkomen. Men stelde het 

schoolbestuur voor om via een bazaar geld in te 

zamelen. Hiervan zou meubilair kunnen worden 

aangeschaft, zodat het na een renovatie meer 

zou beantwoorden aan een geschikte vergader-

ruimte. Dit voorstel werd gelukkig aangenomen. 

Ook al gingen door verschillende omstandig- 

heden de kleintjes niet meer naar school, als  

verenigingsgebouw bewees het nog steeds nutti-

ge diensten.

Een nota van 

Hemstede voor het 

schoonmaken van de 

school. 

(Collectie Hardenbergs 

Archief)
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De directeur van het christelijk fanfarekorps,  

Berend Jan Breukelman, trad met het voorstel  

namens het comité naar buiten om de school die 

zoveel lief en leed met ons heeft doorgemaakt te 

maken tot een gezellig vergaderlokaal. De be-

volking werd opgeroepen, vooral degenen die 

regelmatig gebruik maakten van het gebouw,  

om mee te helpen: Laten we niet redeneren of 

criticeren maar iets DOEN, we dragen immers  

allen de ‘Vijftigjarige’ een goed hart toe.

Het opgericht comité schreef neringdoenden in 

Hardenberg en omgeving aan om iets te geven 

voor het grote doel, hetzij gratis of met korting. 

Eind oktober begonnen de toezeggingen van  

verschillende firma’s binnen te druppelen. Ook 

van particulieren wilde men graag giften of geld 

ontvangen. De leden van de meisjesverenigin-

gen, die voor allerlei doeleinden hulp verleenden, 

werden ook hiervoor ingeschakeld. In de week 

voorafgaand aan de bazaar werd door het, uit de 

verenigingen gevormde, comité nogmaals de  

bazaar aanbevolen: zodat door samenwerking 

straks na vernieuwing de oude Bewaarschool  

uitwendig en inwendig aan redelijke eisen zal  

beantwoorden. Wij hebben daarom goede hoop, 

waar zoo het begin is, straks na afloop het einde 

niet zal teleurstellen. 

De bazaar

Woensdag 26 november, ‘s middags om drie uur, 

werd de bazaar officieel geopend. B.J. Breukel-

man sprak als secretaris van het comité een  

openingswoord, met een speciaal woord van  

welkom aan burgemeester Schuite en het school-

bestuur. Hij herinnerde aan het vijftigjarig  

bestaan van de school. Aan de tijd dat hij zelf, 

ongeveer 40 jaar geleden, naar de Bewaarschool 

ging en er liedjes leerde zoals: Ik ga slapen, ik 

ben moe; Weet gij hoeveel sterren kleven en Daar 

juicht een toon, daar klinkt een stem. Aan de 

schrik, toen ze vernamen van de verkoopplannen 

en aan de maatregelen die bestuur en comité 

hadden getroffen. Hij hoopte dat de bazaar  

genoeg geld zou opbrengen om van het gebouw 

een geschikte vergaderruimte te maken. Tot  

dusver was de medewerking bij de voorbereiding 

bijzonder moedgevend geweest. De ingebrachte 

artikelen waren bijna alle gratis of tegen belang-

rijke korting afgestaan. Hiervoor werden mensen 

binnen en buiten Hardenberg van harte bedankt. 

Ook verenigingen werden bedankt voor de op-

offering van tijd en arbeid, in het bijzonder de 

meisjesverenigingen. Moge onzen God de voort-

gang en het einde van dit straks aangevangen 

werk met zijn zegen bekronen. Met de wens en de 

bede, dat Hij aan ons en onze kinderen tot in 

lengte van dagen de vrucht van dien arbeid te 

genieten geve, verklaren wij deze Bazar thans 

voor geopend.

Burgemeester Schuite dankte het comité voor de 

uitnodiging. Hij sympathiseerde met het doel en 

vond het tevens aangenaam dat in deze tijd 

waarin van zo menige zijde een verzoek werd  

gericht om steun aan de publieke kas, het parti-

culier initiatief hier tot zo schone ontplooiing 

kwam.

De oude school zag er feestelijk uit. Er was  

versiering aangebracht en op de tafels, langs de 

wanden, lagen de te verkopen spullen. Er was  

zowel ‘s middags als ‘s avonds veel belangstel-

ling. Het restant van de artikelen zou op zater-

dagavond tussen 7 en 8 uur worden verkocht. De 

uiteindelijke opbrengst kwam op f 617,99.

De verbouwing

Om de verbouw te kunnen bekostigen verkocht 

het schoolbestuur ruim een are grond. Het werk 

werd aanbesteed en aangenomen door aannemer 

H. Bosch te Stad Hardenberg voor f 2100,-.  

Op 12 februari 1925 was de verbouwing klaar. 

Met een uitvoering van het gemengd koor ‘Genot 

na arbeid’ uit Baalder deed de Bewaarschool voor 

het eerst weer dienst. Hoewel de ruimte niet  

vergroot was, oogde het wel ruimer. Het oude 

plafond was weg-

gehaald en daar-

door kon het met-

selwerk een halve 

meter worden ver-

hoogd. Er was een 

rond plafond ge-

maakt, waardoor 

het hoogste punt 

van vroeger bijna 

was verdubbeld. De 

dakpannen en de 

ramen aan de westzijde waren vernieuwd en 

konden worden opengezet en waren van boven 

tuimelbaar. Ook de voor- en achtergevel hadden 

een tuimelraam gekregen, zodat bij een uit- 

voering, wanneer de zaal stikvol was, in korte 

tijd veel bedorven lucht geloosd kon worden. Het 

tussenschot was blijven staan, maar de opening 

was ongeveer een vijfde hoger gemaakt, zodat 

het geluid tijdens een uitvoering goed harmoni-

eerde in beide helften. In de plaatselijke krant 

werd geschreven dat het geheel zich nu uitste-

kend voor een uitvoering leende. De inrichting 

De Bewaarschool aan 

de zuidzijde van het 

Middenpad heeft in 

1972 het kadastrale 

nummer 2595. 

(Gemeentearchief 

Hardenberg)
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zou nu ook beantwoorden aan de eisen der wet bij 

mogelijke herstelling van het bewaarschoolonder-

wijs: dat wellicht menig ouder zal verheugen.

Op woensdag 11 maart werd het meubilair op 

plechtige wijze door het comité aan het bestuur 

overgedragen. Van verschillende verenigingen 

waren afgevaardigden uitge-

nodigd om daarbij aanwezig 

te zijn. De voorzitter van het 

schoolbestuur, dr. Oldeboom, 

sprak in zijn openingswoord 

in het kort over de geschie-

denis van de Bewaarschool. 

Het bereikte resultaat was 

vooral te danken aan het 

werk van de dames Weitkamp 

en Casemier en van de heer 

Breukelman. Men had er nog 

even aan gedacht het gebouw 

een andere naam te geven: 

De naam Bewaarschool moge 

dan al niet geheel juist meer 

zijn, ze roept toch in ons op 

de gedachte aan de bewaren-

de kracht, die van haar kan 

uitgaan. En onze verenigin-

gen hebben de bewarende 

hand Gods nodig. Nadat ook dominee Verrij een 

woord gesproken had ten gunste ‘van den ouden 

naam’, stemden alle aanwezigen door luid  

applaus hiermee in. Het gebouw bleef dus onze 

oude getrouwe Maria Magdalena Bewaarschool 

heten. Er werd nog meegedeeld dat in de  

toekomst de opbrengst van verhuur enzovoort 

zou worden besteed aan de verbetering van het 

gebouw. Voor het regelen van deze zaken werd 

de heer P. Wamelink als commissaris benoemd en 

de heer Breukelman als beheerder. Jaren later zou 

Wamelink opmerken Ik ben regent met onbeperk-

te volmacht van de Bewaarschool, maar we be-

waren er geen kleintjes meer.

Door de heer Zwamborn werd nog het een en  

ander verteld over het eigendomsrecht en vervol-

gens gaf hij in overweging om een radio-ontvang-

toestel aan te schaffen. De heer Schipper herin-

nerde aan eerder hier gehouden vergaderingen, 

waarbij men niet altijd gewaarborgd was van niet 

onder den drup te zitten. 

Het was een gezellig samenzijn, waartoe de  

inrichting van het lokaal niet weinig bijdroeg.  

Met de stoelen, kleine tafeltjes, dat geeft aan het 

geheel een ongedwongen en huiselijk karakter. 

Trouwens, dit doel had ook het bazaar comité 

voor, en het heeft dit doel bereikt! En nu rust het 

op zijne lauweren? Toch niet. We hoorden spreken 

dat men wel dankbaar, maar nog niet voldaan 

was, en het plan had opgevat een soort orgelfonds 

te vormen. Een flink orgel, dat ontbreekt nog.  

En dus: het programma is nog niet af!

Verenigingslokaal

Na de uitvoeringen van de Baalder zang op 12 en 

13 februari 1925 werd er onder andere vergaderd 

door de Christelijk-Historische kiesvereniging 

Heemse-Hardenberg. Met algemene stemmen 

werd toen besloten een eigen afdeling op te  

richten genaamd ‘Voor Vaderland en Koningin’. 

Het lokaal werd, zoals altijd, voor allerlei doelein-

den gebruikt: zo verkocht in 1925 aannemer  

H. Bosch er zijn ‘afbraak’, was er een tentoon-

stelling van de vaktekenschool, op tweede paas-

dag een uitvoering van de christelijke muziek- 

vereniging ‘Hallelujah’ en een uitvoering van het 

christelijk gemengd koor ‘Hosanna’ o.l.v. dirigent 

J.R. Zweers. In 1927 werd het nieuwe hoofd van 

de christelijke lagere school, de heer J. Firet uit 

Schoonebeek, hier begroet. Door de Hardenber-

ger Bank werden er de statuten en de benoeming 

van een directeur en commissarissen geregeld.

In september 1928 werd in de Bewaarschool het 

vaandel van de afdeling van de Bijzondere Vrij-

willige Landstorm onthuld. Het werd ontworpen 

door wethouder Wamelink en vervaardigd door 

zijn dochters. Op een blauw veld was met gele 

letters de naam aangebracht. Tussen de letters 

B.V.L. en Hardenberg was een kroon aangebracht, 

Het bordes van de 

Mulderij is al 

aangebracht. (Collectie 

Hardenbergs Archief)



18

terwijl in de linkerbovenhoek de zon daarover 

haar stralen wierp. 

Bij de festiviteiten rond het 60-jarig jubileum van 

het C.N.S., op 1 april 1930, werd ook de Bewaar-

school gebruikt voor het kinderfeest. Er werden 

mooie films vertoond door Ter Heides bioscoop. 

De heer Weitkamp sprak in zijn feestrede over het 

vele werk dat freule Marie had verricht voor de 

Bewaarschool: ’De Bewaarschool, zij staat daar 

nog maar aldoor te roepen Krijg ik mijn kinder-

tjes nu eens eindelijk weer?’ 

In 1933 werd hier wekelijks geoefend door de 

gymnastiekvereniging ‘Quick’ en in 1938 oefende 

er een nieuw opgerichte christelijke gymnastiek-

vereniging. Met ingang van 1 juli opende B.J. 

Breukelman er zijn administratie- en accountants-

kantoor, elke maandag- en woensdagmorgen  

geopend. In augustus werden er de jubileumfees-

ten 1908-1933 van Hallelujah gevierd. In septem-

ber werd hier afscheid genomen van ir. P.A. den 

Engelse wegens vertrek naar Hoofddorp, Haar-

lemmermeer. Dit afscheid was georganiseerd 

door de Bond van oud-leerlingen van de christe-

lijke Landbouwwinterschool. Nadat voor het 

schoolgebouw een foto was genomen, trokken 

de jongemannen in optocht naar de oude bewaar-

school. Eind oktober gaf het nieuw opgerichte 

fluit- en mondharmonicakoor ‘Harmonie’ o.l.v. 

dhr. F. Goris proeven harer vorderingen en in  

januari 1934 was er een lezing voor de Boeren-

bond door Tweede Kamerlid J. Weitkamp.

Tien jaren na de opknapbeurt ontstonden er  

plannen voor het stichten van een nieuw christe-

lijk verenigingsgebouw, omdat de Bewaarschool 

te weinig ruimte bood. Een comité maakte een 

plan voor een gebouw met plaats voor 650 per-

sonen. Wanneer men die ruimte niet nodig had 

voor gymnastiek of repetities, kon ze worden  

opgedeeld in kleinere delen. Er zou ook een  

woning voor een conciërge moeten komen...  

Voor het verouderde, te 

kleine gebouw was steeds 

minder belangstelling. Ook 

al omdat de gemeenteraad 

het oude schoollokaal aan 

de Wilhelminastraat gratis 

beschikbaar stelde aan ver-

enigingen, onder het motto: 

de gemeenschap profiteert 

van de concerten…

De verkoop

In 1941 werd het complex verkocht aan de  

ernaast wonende huisschilder Jan Zweers Lucas-

zoon, alias Jan van Knelia. Deze verkocht het in 

1946 aan de onderwijzer Stienus Anholts, die het 

in 1948 doorverkocht aan de Gereformeerde Kerk 

vrijgemaakt. Anholts verhuurde de school al met-

een aan de vrijgemaakte kerk. Op 17 april 1946 

werd het gebouw officieel door de gereformeer-

den artikel 31 in gebruik genomen: Men kent de 

oude bewaarschool er niet van terug. Bekwame 

handen hebben er een zo vriendelijk geheel van 

weten te maken, als men niet mogelijk zou  

hebben geacht; zowel van binnen als van buiten. 

Het is een wel sober maar toch een niet onaardig 

kerkje geworden, dat woensdagavond haast te 

klein was voor ‘t grote getal belangstellenden.

In 1950 werd de kerk gedeeltelijk vernieuwd en 

vijftien jaar daarna verkocht aan het Rooms  

Katholieke Aartsbisdom Utrecht. De voormalige 

Maria Magdalena Bewaarschool werd in de tachti-

ger jaren afgebroken om plaats te maken voor  

‘De Mulderij’.

Hoewel het R.K. 

Aartsbisdom Utrecht 

in 1971 bezwaar 

aantekende tegen de 

bouw ervan, werd de 

voormalige 

Bewaarschool toch 

ingeklemd tussen de 

graansilo’s van de N.V. 

J. Bruins & Zn. 

(Collectie Hardenbergs 

Archief)


