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Als we het over de geschiedenis van Bruchterveld hebben, 

kunnen we niet voorbijgaan aan de stichting van de 

Chr. Nat. School. De eerste lessen begonnen op 

3 februari 1913.

Nu zult u zich afvragen: waar kregen de kinderen dan vòòr 

die tijd les? Wel, er waren kinderen die geen onderwijs 

kregen. De Leerplichtwet stamt namelijk van 7 juli 1900. 

Een aantal ging naar de openbare school in Ebbenbroek. 

Deze school was geopend op 3 januari 1906. Een andere 

groep van onder andere de Bruchterwijk, de Hoopstee, de 

Jordaan en ’t Lijntje ging naar de ‘Bruchterschoele’.

Deze openbare school stond op de Es in Brucht, maar 

wordt op een gegeven moment te klein om het onderwijs 

naar behoren te dienen. Hiervan getuigt een brief die 

burgemeester van Barneveld schrijft aan de schoolopziener 

van ambt Ommen:

”Wij hebben de eer u te berigten de goede ontvangst der 

missive betreffende de school te Brucht.

Wij hebben den hoofdonderwijzer opgedragen de leerlingen 

te splitsen. In ’t vervolg zal voormiddags les gegeven wor-

den aan de kinderen uit het Bruchterveld en na de middag 

aan die uit de buurtschap zelve”

Dit is natuurlijk een noodmaatregel. Er moet een nieuwe 

school komen. Deze komt er. In 1880 wordt de openbare 

school aan het kanaal in gebruik genomen. Naast de 

school stond de woning van bakker Flierman en voor deze 

woning lag een vonder over het kanaal (zie bij Bruchter-

wieke’). Men sprak daarom ook altijd van het vonder bij 

bakker Flierman. Veel kinderen uit het Bruchterveld heb-

ben hier gebruik van gemaakt.

Vanaf begin 1913 is er dan de christelijke lagere school. 

In de lokalen van deze school is vanaf die tijd aan een 

groot deel van de kinderen uit Bruchterveld les gegeven. 

Daarnaast werden hier de repetities gehouden van de 

zangvereniging “Halleluja”, opgericht in de tijd dat meester 

Rintjema hoofd van de school was (1-2-1913 tot 1-11-1915). 

Ook de muziekvereniging “Excelsior”- opgericht 17-07-1923 

– oefende hier. En veel andere vergaderingen werden hier 

gehouden. 

In de gang van de school hielden vele jaren de leden van 

de Bijzondere Vrijwillige Landstorm (B.V.L.) hun schie-

toefeningen. In het eerste oorlogsjaar, juli 1940, werd in 

opdracht van de bezetter de B.V.L. opgeheven.

Tot de bouw van het dorpshuis in 1970 kun je zeggen dat 

het culturele leven van Bruchterveld zich in de lokalen van 

deze school heeft afgespeeld. Hier werden ook de eerste 

kerkdiensten uitgaande van de Geref. Kerken van Bergent-

heim en 

Hardenberg gehouden.

Laten we echter bij het begin beginnen.

Op 28 augustus 1905 houden 21 mannen (uiteraard in die 

tijd geen vrouwen) ten huize van Lambert van den Berg 

een oprichtingsvergadering  voor een School met de Bijbel 

in Bruchterveld. 

Hier volgen hun namen:

  J. Veneman G.J. Garst R. v. d. Berg

 J.H. Hankamp H.J. Veldsink R. v. d. Berg Azn

 J.F. Leideman H. Schippers A. v. d. Berg

 F. Slot A. Holtvlüwer J.H. v. d. Berg

 J. Kotterink H. Godeke L. v. d. Berg

 W. Ridderman H. Dunnewind H. Otter

 D. Muis W. v. d. Berg H. Olsman

Ds. Schot van Hardenberg leidt de vergadering. Er wordt 

besloten een Chr. Schoolvereniging op te richten, die zich 

zal aansluiten bij het Christelijk Nationaal Schoolverband, 

het C.N.S.

Men kiest ook een voorlopig bestuur: L. v.d. Berg, A. v.d. 

Berg, H. Godeke, J.F. Leideman en K. Muis.

Christelijke Nationale School
Op 12 oktober 1905 komt men 

opnieuw bij elkaar en dan wordt er 

een vast bestuur gekozen. De ver-

gadering is ten huize van weduwe 

Leideman. 

Zitting nemen: A. v. d. Berg, 

H. Godeke, G.J. Garst, 

J.F. Leideman en K. Muis.

Intussen zijn er statuten 

opgemaakt en goedgekeurd. 

Vervolgens moet er een stuk 

bouwterrein komen. 

Dit wordt ‘het geschiktst geacht op het land van Meijerink, 

daar dit zowat in het midden ligt’. Meijerink is wel genegen 

een gedeelte van zijn grond te verkopen, maar ‘wil eerst nog 

met zijn huisgenooten spreken’.

Op 10 november 1906 wordt dan het bouwterrein toegezegd 

en gekocht.Nu moet er geld komen!

Wat hebben onze voorouders veel bijgedragen!

“Giften ineens, jaarlijkse bijdragen, renteloze aandelen,

contributies en schoolgelden en gratis hulp bij het

Bouwen en bij de vele kleine karweitjes”.

Op 16 maart 1912 wordt besloten om tot het bouwen van 

een school over te gaan. De advertentie tot aanbesteding 

verschijnt op 26 april 1912 in het  “Sallands Volksblad”:

Een historisch moment! Want eindelijk is het zover. 

Veel vergaderingen zijn er tussen 1905 en 1912 aan vooraf 

gegaan. Twee predikanten uit de regio hebben hiertoe veel 

bijgedragen t.w. ds. Schot uit Hardenberg en ds. Goris uit 

Bergentheim. Zij adviseren zelfs bij de bouw!

Een onvergetelijk man is ook de heer G. Arends. 

Veel vergaderingen waren te zijnen huize. In 1906 is hij reeds 

gekozen tot secretaris-penningmeester. Tot zijn overlijden in 

1943 heeft hij deze dubbelfunctie vervuld.

Terecht is er in ons dorp een straat naar hem vernoemd.

Op 11 oktober 1912 wordt tot hoofd benoemd meester Rintjema 

uit Dokkum, “op een tractement  van 25 gulden boven 

minimum en 25 gulden voor brandstof”.

Tevens wordt op deze dag de eerste steen gelegd door beide 

genoemde predikanten.
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Dan breekt de grote dag aan! We schrijven maandag 3 februari 1913. 

De vlag wappert. De ingang is met groen versierd. De eerste leerlingen (61 totaal) gaan naar binnen. De school is geopend!

Het muziekkorps ”Halleluja” uit Hardenberg tijdens de opening van de school.

We zien o.a. : Lambert van den Berg (met zweep) met daarnaast Jan Valkman.

Op de voorste rij v.l.n.r. : H.J. Ribberink, Mans Wesselink, Jan Kotterink, J.H. Meijerink, Hendrikje Meulenkamp met aan de 

hand Albert van den Berg. De man met bolhoed is meester Rintjema. Vervolgens zijn vrouw en juffrouw Terstrake. 

Midden vooraan is Hendrikus Ribberink. Rechts met vlinderstrikje is Geert Arends.

In tien maanden tijd lukte het om een school met twee lokalen en een onderwijzerswoning te realiseren. 

En alle materialen voor de bouw moesten per zgn. bokken (platte turfschepen) worden aangevoerd.

B 154 wordt het huisnummer.

Wat is een school 
zonder kinderen?

De volgende advertentie wordt

 daarom in het Sallands Volksblad geplaatst (1-11-1912):

Een van de oudst gevonden schoolfoto’s, 1914 of 1915. Links meester Rintjema, het eerste schoolhoofd.

Al snel is de school te klein. In 1917 wordt reeds het derde 

lokaal bijgebouwd. In 1930 volgt het vierde.

Aansluiting op de waterleiding gebeurt in 1953.

In 1976 wordt het vijfde leslokaal in gebruik genomen 

en tevens komt er een gemeenschapsruimte.

In 1992 volgt een speellokaal. Ook de laatste jaren gaan de 

renovaties door.

Meester Rintjema is niet lang gebleven. Per 1 november 

1915 wordt hij opgevolgd door meester R. Holtrop uit 

Blokzijl. Deze blijft bijna 40 jaar!

De lijst van “hoofden der school” 

(vanaf 1985 heet dat directeur) ziet er als volgt uit:

 T. Rintjema 01-02-1913 tot 01-11-1915

 R. Holtrop 01-11-1915  tot 01-10-1954

 F. van Wensveen 01-10-1954 tot 01-11-1958

 K.K. van der Meer 01-11-1958 tot 01-08-1972

 H.P. Corporaal 16-09-1972  tot 31-07-2003

 J. Bakker 01-08-2003 tot heden.

Leerkrachten met een lange diensttijd aan de school in 

Bruchterveld waren:

 Juffrouw  E. Scheffer 26-11-1922 tot 31-12-1955

 Meester  J.H. van Engbrink  01-05-1924 tot  31-01-1963

Nu nog in functie zijn dat:

 Meester Jan Ooms 26-08-1975   tot  heden

 Meester Lucas Korvemaker 20-12-1976   tot  heden.
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De gehele schoolbevolking in 1947

De school in een nog kale omgeving (plm. 1955). Chr. School Bruchterveld ± 1930

Het bestuur ± 1920:  D. Telman, G. Veurink, G. Arends, H.J. Ribberink, meester Holtrop en D.J. Muis.
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In 1985 wordt de naam ‘’basisschool’’ ingevoerd. De kleuterschool houdt op te bestaan en wordt geïntegreerd bij de lagere 

school. Het wordt dus één school van 4 tot 12 jaar.

In 1988 – bij het 75-jarig bestaan – wordt de naam: Chr. Basisschool ”De Wiekslag”.

De betekenis van deze naam luidt: 1. de school ligt aan een slag grond aan de vroegere Bruchterwieke en 

2: de leerlingen slaan hun wieken uit, zoals een vogel.

(Zie voor een uitvoeriger beschrijving het foto- en gedenkboek School met de Bijbel  Bruchterveld – uitg. 1988).

De hoofdingang in 2011


