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Voorwoord

Duizenden jonge mensen van Noord-Oost Fries-

land hebben in de afgelopen jaren de Christelijke
Mulo / Mavo bezocht. Ze zijn daarna over de gehele wereld uitgezworven.
Bij het organiseren van de reünie ontdek je hoe

bepalend een schoolperiode in iemands leven kan

zijn. Daarom is het goed om in woord en beeld
iets van de geschiedenis van de school vast te leggen.

We mogen dankbaar zijn dat de heer De Vries,
oud-docent aan de Chr. Mavo, bereid was om vele
uren de personeels- en bestuursverslagen door te
lezen en die zaken die van belang waren op te
tekenen.
Maar onze dank gaat ook uit naar de vele oudleerlingen en collega's die foto's en herinneringen
opstuurden. Deze hebben in belangrijke mate bijgedragen bij de totstandkoming van dit werk.
In dit boek wordt het schoolleven van de afgelopen 75 jaar beschreven. Maar het geeft ook een
beeld van de inspanningen die ouders en bestuurders zich hebben getroost om het Christelijk
Voortgezet Onderwijs in deze regio in stand te
houden.
Ik ben er van overtuigd dat u veel genoegen zult

beleven bij het lezen van dit stuk schoolgeschiedenis.

Dokkum, maart 1996.

Cees Visser.
Sector directeur Mavo.

Voorgeschiedenis van het Christelijk

Voorgeschiedenis van het Christelijk Onderwijs in Dokkum (1857 - 1920)

Onderwijs in Dokkum

(1857-1920)

De schoolwet Van der Bruggen van 1857 maakte de
oprichting van Christelijke scholen gemakkelijker.
Op 30 oktober 1860 werd in Amsterdam de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
opgericht door genodigden uit het hele land. De
bekende staatsman Groen van Prinsterer werd erevoorzitter en als bestuurslid van Christelijk Nationaal” de ziel van de vereniging.
Op veel plaatsen, ook in Friesland, maakten de voorstanders van Christelijk onderwijs zich op om pogingen aan te wenden om vrije Christeljke scholen
op te richten.

1864
In januari

1864

(de exacte datum

‚ wordt in Dokkum opgericht
Voorstanders van Christelijk
derwijs”
Op de eerste ledenvergadering
men een bestuur. Op de eerste
twee dagen

later, wordt

is niet bekend)

de ”Vereniging van
Nationaal Schoolon-

op 4 maart 1864 kiest
bestuursvergadering,

de heer H.J. Boorsma

als

voorzitter gekozen. Hij zal deze functie tal van jaren
vervullen. Het gewenste doel, het oprichten van een
Christelijke school in Dokkum, levert nog heel wat

moeilijkheden op. Het eerste schoolgebouw, een
voormalige slagerij op de Stenendam, koopt men uit
eigen middelen. In die tijd zonder één cent subsidie
van de overheid!
De benoeming of liever de “beroeping” van een onderwijzer heeft dan nog heel wat voeten in de aarde.
Het wordt tenslotte de heer D.R. Bokma uit
Franeker. Met zijn dochter Johanna als hulponderwijzeres, neemt hij de zorg voor onderwijs en opvoeding van de jeugd op zich. Pas op 5 september
1865 kan de inwijding van de school plaats vinden.
Het wordt een groot feest, waaraan wordt deelgenomen door het bestuur, de ouders, de leerlingen (105
in getal), het stadsbestuur, de ”staatselijke school-

commissie” en verder ongetwijfeld vele belangstellenden.

In de begintijd van de school volgen de hulponderwijzers elkaar nogal snel op. Ook de bovenmeesters
blijven niet lang. Met uitzondering van meester
G. Wamelink. Hij is hoofd van de school van 1886
tot 1912 en wordt bijgestaan door bekende hulponderwijzers als Gorter, Haverkamp en Wiersma.
Ook zijn er kwekelingen, want de lagere school functioneert als leerschool al vóór de kweekschool in
1911 wordt opgericht.
De school op de Stenendam wordt al spoedig te
klein. Een verheugend teken want het bewijst, dat de
Christelijke school in Dokkum levensvatbaarheid
bezit.

In 1879 koopt men “een huis met hof” aan de
Oranjewal. Deze aanschaf is financieel een zware opgave geweest. De voorzitter schiet het grootste deel
van het benodigde bedrag uit eigen zak voor!
Maar de nieuwe school is een grote verbetering; er is
meer ruimte: de leerlingen komen nu in plaats van
in 8-persoons, in 4-persoons banken te zitten(!)

Groet
Het aantal leerlingen blijft de daarop volgende jaren
groeien. In 1893 moet een vierde lokaal worden bijgebouwd. In 1896 benoemt men de vierde en in
1898 de vijfde leerkracht.
De hoogte van de “traktementen” is in die jaren een
groot probleem. Het bestuur heeft de grootste moeite de financiële eindjes aan elkaar te knopen.
Aanvragen om salarisverhoging worden daarom
meestal afgewezen.
In 1901 komt hierin enige verbetering. De heren bestuurders nemen het principebesluit om het geld dat
de Staat toekent aan de onderwijzers, ook toe te kennen aan de hulponderwijzers.
In het volgende jaar wordt al f 1300 van het rijk ontvangen. De subsidie stijgt, maar ook het aantal leerlingen loopt op: in 1902 zijn het er al 283. Het bestuur besluit nog een extra onderwijzer aan te stellen
en met de ”stadsbouwmeester” (directeur van gemeentewerken) pleegt men overleg over de bouw
van een nieuwe school.

De Fetze-school
Van uitbreiding van de bestaande school aan de
Oranjewal ziet men af als de gelegenheid zich voordoet om op de Fetze de sociëteit 'De Harmonie’ aan
te kopen.
Een historische beslissing: een gebouw waar eens
de vrijmetselaarsloge van Dokkum was gevestigd,
wordt vanaf nu en gedurende een groot deel van de
20ste eeuw dienstbaar aan de opvoeding en vorming
van een groot deel der Dokkumer schooljeugd.
De Fetze-school zullen velen zich blijven herinneren
als de Christelijke school van Dokkum.
Als op 22 september 1904 de plechtige ingebruikneming van de 'Eben-Haëzer school’ (zoals deze officieel heet) plaats vindt, is er dankbaarheid in de har-

ten van de voorstanders van het Christelijk onderwijs. Een school met 6 leerkrachten!
Dat men bereid is samen de kosten te dragen, blijkt
uit de ledenlijst zoals die is opgenomen in het eerste
notulenboek. Veel leden betalen een jaarlijkse contributie van f 2,50! Een flink bedrag in die tijd.

De MULO
In de notulen van 16 april 1907 wordt voor de eerste
keer gesproken over de stichting van een school voor
Uitgebreid Lager Onderwijs.
Het schijnt dat al langere tijd behoefte heeft bestaan
aan een vervolgopleiding, een soort kop-klas, te ver-

binden aan de bestaande school. In de ledenvergadering van november 1904 komt dit onderwerp al aan
de orde, maar men kan het niet eens worden

over

het instellen van zo'n opleiding.
De vereniging kampt al jaren met grote financiële
problemen en moet soms noodgedwongen zelfs geld
lenen van particulieren. Op de ledenvergadering in
1906 is er een tekort van f 919,22. De penningmeester verwacht echter, dat de subsidie het volgend jaar
f 2300 hoger zal zijn.
Er blijken onder de leden twee stromingen te bestaan: sommigen willen wachten tot het geld ook
werkelijk beschikbaar is, anderen willen meteen beginnen.
Het

bestuur

aarzelt,

maar

Ds.

Woudstra,

werd slechts door 20 van de 80 leden bijgewoond;
niet erg bemoedigend volgens het bestuur.
In het jubileumboek

Onderwijs in Dokkum”

hadden toch wel voor heter vuren gestaan, maar zij

twijfelden niet aan de uitkomst van hun onderneming”.

Toch trekken de “moedigen” aan het langste eind: er
wordt een voorstel “Turkstra” aangenomen dat
luidt:
”Het bestuur heeft in zijn vergadering uitgesproken, ten eerste, dat het in beginsel vóór is om aan

onze school alhier te komen tot meer uitgebreid
lager onderwijs, en ten tweede, dat het vóór de
jaarwisseling (eind 1907) zal onderzoeken of de
uitvoering van deze zaak in de boezem onzer vereniging financieel mogelijk is.”

Meulen en anderen behorend tot die laatste groep,
dulden geen uitstel. De voorzitter betoogt echter, dat
de subsidie die het rijk verstrekt ten doel heeft:
1. de salarissen van de onderwijzers te verbeteren,

en daarom wordt besloten om in Januari een spreker

uit te nodigen, die over uitgebreid lager onderwijs
een rede zal houden en dan in Februari weer een
ledenvergadering bijeen te roepen, en wie van de
leden het rapport wil inzien, vervoege zich bij de
Secretaris, opdat zij daardoor beter op de hoogte
2

schrijft de auteur, de heer

AJ. Wijnsma later: ”Wie zoveel jaren later kennis
neemt van deze tweestrijd in de boezem van de
voorstanders van het Christelijk onderwijs in
Dokkum, vraagt zich onwillekeurig af waar de geloofsmoed uit de beginjaren van de vereniging was
gebleven. De mannenbroeders van het eerste uur

P. v.d.

2. ouders die niet bemiddeld zijn, in het betalen van
het schoolgeld tegemoet te komen en
3. het aanschaffen van betere leermiddelen.
De vergadering kan niet tot overeenstemming komen. Er moet wel een enigszins verhitte discussie
zijn gevoerd, want broeder Sytsma maant op een gegeven moment tot kalmte en eensgezindheid.
De notulist schrijft: "De zaak kreeg zijn beslag niet

”125 jaar Christelijk Lager

Verbouwing?
Maar daarmee is de MULO nog steeds niet een feit.
Eén van de belangrijkste consequenties van de invoering van uitgebreid lager onderwijs zou zijn: verbouwing en uitbreiding van het nog maar kort in gebruik zijnde schoolgebouw, met alle daaraan verbonden financiële lasten.
Al spoedig blijkt, dat schoolvergroting toch noodzakelijk is. In april 1907 is men gedwongen enige leerlingen te verzoeken de school te verlaten, omdat ze

niet langer geplaatst kunnen worden. Om dit probleem het hoofd te kunnen bieden, zijn er twee mo-

gelijkheden: of avondles, of schoolvergroting. Het

bestuur kiest in eerste instantie voor avondles, maar

De beslissing
Het wordt niet februari maar april voordat er een

beslissing valt over het Mulo. Op 16 april 1907 wordt

opnieuw een ledenvergadering gehouden. En weer
Staan twee partijen tegenoverelkaar: de *voorzichti-

gen” en de ”moedigen”. De laatsten aangevoerd door
de broeders Helder en Turkstra, die krachtig aandringen om een begin te maken met het stichten van

het Mulo.

Felle discussies: ”Die rijke lui willen niet, maar
het

geloof tegt: voortvaren, aanpakken, dat is onze roe-

Ping, aldus de heer Helder. De voorzitter en een
deren willen echter eerst nog eens de zaak
An alle

kanten bekijken; men moet zich goed
realiseren en datdat de de vereniigi
ging financiee
l veel moeilijkhei
ilij
En te wachten staa
t.

Uit het versla
g blijkt ook, dat er voor het optreden
van de spreek:
ke r over het Mulo, een zekere heer
Storm,
Diet veel animo
bestond. Deze voorl

ichtingsavond

voor de voorstanders van het MULO is deze situatie
een belangrijke stimulans om nu door te zetten.
De financiële situatie is dan aldus:
-

Inkomsten: subsidie f 4449, schoolgeld f 2000,
contributies f 201. In totaal f 6650.
Uitgaven: traktementen f 4896, schoonhouden
en gas f 85, turf en assurantie f 80, handwerken
f 60, renten f 410, leermiddelen f 150, onderhoud f 300, aflossing f 200, onvoorzien f 69,

Totaal der uitgaven f 6250.

Nog steeds geen MULO
In september 1907 benadert het bestuur een architect voor de bouw van twee lokalen voor de Mulo.
Alle leden krijgen een circulaire toegezonden met
uitleg omtrent het hoe en waarom van de Mulo, met

daarbij een intekenbiljet voor aandelen en giften. De
kosten worden geraamd op f 3000.
Het resultaat wordt een diepe teleurstelling. De toezeggingen bedragen aan aandelen (4%) f 1400, aan
giften f 167,50 Het is gewoon te weinig en hoewel op

de jaarvergadering van november de discussie over

Het aantal leerlingen stijgt intussen snel: in april

op de lange baan schuiven.

1912 reeds 316.
Om de aandacht te vestigen op de Christelijke Mulo
afdeling, wordt in het Friesch Dagblad, het Friesch
Kerkblad en in de Dokkumer Nieuwsbladen een advertentie geplaatst.

het Mulo weer oplaait, moet men de zaak toch weer

En toch... de Mulo komt er
Op 23 december 1910 wordt een extra ledenvergadering gehouden. En nu neemt men wat de Mulo

betreft, toch de grote beslissing.

Onderwijzers en onderwijzeressen

zo vermelden de notulen, “en meent dat thans het

Een toenemend aantal leerlingen vereist echter meer
onderwijzend personeel, bovendien ontstaan er
spoedig ruimteproblemen. De 5e klas van de lagere
school wordt gesplitst in een A- en een B groep, in
één lokaal. In 5B wordt per week reeds 3 uren Frans
gegeven zodat deze leerlingen, als zij 6B ook hebben
doorlopen, toelatingsexamen voor HBS of Gymnasium kunnen afleggen.
De eerste onderwijzer die wordt benoemd voor de

”Het bestuur heeft een en ander ernstig overwogen”,

ogenblik is gekomen om verder deze zaak aan te
pakken.”
Uit de financiële toelichting blijkt, dat in het eerste
jaar een tekort van f 226 en in het tweede jaar één
van f 341 wordt verwacht. Als echter het totaal aan-

Voorgeschiedenis van het Christelijk Onderwijsin Dokkum (1857 - 1920)

1911 zijn het er 280, twee maanden later 301 en in

tal leerlingen tot boven de 310 stijgt, zal er het derde
jaar geen tekort meer zijn. Alle leden reageren positief en nog tijdens de vergadering wordt al f 120 toegezegd voor het eventuele tekort.
Een paar weken later, op 10 januari 1911, komen op
een nieuwe ledenvergadering de bouwplannen voor
de Mulo op tafel.
De kosten worden geraamd op f 5000. Men besluit
het werk publiek aan te besteden met vrije levering
van materialen, dus niet bij uitnodiging onder voorstanders van Christelijk onderwijs. Van de 9 aanne-

mers die inschrijven, is J.K. Postma met f 2645 de

laagste. Hem wordt dan ook het werk gegund en
weldra wordt begonnen met de bouw van deze nieuwe lokalen.
De verbouwde school draagt voortaan als opschrift:
’Christelijke School voor L.O. en M.U.L.O”
Het minimum schoolgeld voor de Mulo wordt vastgesteld op f 15,-. Gezinnen met meerdere kinderen
kunnen eventueel reductie krijgen op het schoolgeld
van de lagere school. De inkomsten en de uitgaven
voor het L.O. en voor de Mulo zullen gescheiden
worden gehouden.

Mulo-klassen, is de heer J.A. v.d. Blom, op 1 septem-

ber 1910. In november 1912 benoemt het bestuur
een onderwijzeres, mej. Frankena, om per week 2
uren Duits te geven (voor f 1,50 per uur). Meester

1912/1913

De oudste foto, voor zover bekend.
Waarschijnlijk door Alle M. Klaver aan de heer Risselada
gegeven. Bevindt zich in het gemeentearchief van Dokkum.
le klas Mulo op de Fetze Dokkum
Hoofd der school: W. Klaver.
le bank rechts v.l.n.r. Alle Klaver en Gosse v.d. Meulen.
2e bank rechts v.l.n.r. Elco Buwalda en Frans Sytsma.
3e bank rechts v.l.n.r. Sj. Hania, Sjoerd Bottinga, Foppe
Kamerling en P. de Jong (half zichtbaar)
Staande: Gr. Fr. van Vliet.
le bank links Hendrika Verburg en Wilhelmina Algra.
2e bank links Elisabeth Verburg, Catharina Barkmeyer en

Janneke Rozendal.
Staande: Hendrik J. Dijkstra, Herman

v.d. Berg en Jan Jongsma.

Fokkema,

Thomas
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Wiersma krijgt f 100 opslag per jaar voor het geven
van onderwijs in de Engelse taal.
Voor de schoolwet ”De Visser” van 1920 waren de
meeste mulo-scholen gewone lagere scholen met 6
klassen. Daarboven stonden de Mulo-(kop)klassen
7,8 en 9, de z.g.n. Mulo-kopschool.

Sommige onderwijzers van de lagere school gaven
ook wel enkele lessen aan de Mulo-klassen. Ze kregen voor hun bij-akten Duits, Engels, Frans en
Wiskunde, een flinke beloning. De salarissen van de
Mulo-onderwijzers en die van de lagere school waren verder gelijk.

Met ingang van 1 april 1913 wordt de later zo be-

kende master Sjoerd Evert Wendelaar Bonga be-

noemd tot onderwijzer aan de lagere school.
Op de jaarvergadering van 1913 besluit men het
Mulo-onderwijs uit te breiden en er voor te zorgen,

dat een diploma kan worden afgegeven. Ook zal de
school verbouwd moeten worden om zo de Muloleerlingen op te kunnen nemen. Het bij het school-

gebouw behorende schoolhuis zal dan worden ingericht als lokaal.
Huiswerk (uit de notulen )
Ed

B komt een circulaire voor de ouders waarvan
B
het Mulo-onderwijs ontvangen, opE de uien meer toezicht zullen uitoefenen

°

Ser'ingen aangaande het huiswerk en dit
an veel invloed zal zijn op het rapport
1”

EDE,

Bt

An

ook toen al. Niets nieuws onder de

1914. Chr. School Dokkum klas 7 (Mulo-kopklas)

Links: meester Wiersma(?) Rechts: meester Klaver, het

hoofd der school. Naast hem: Auke Nutma. Verdere namen
zijn niet meer bekend.
(foto G. Nutma, Wetsens)

Op 1 september 1915 treedt mevr. Nine Liezenberg
in dienst van de schoolvereniging, als vakonderwijzeres nuttige handwerken.
(Bij de jubileumviering t.g.v.het 80-jarig bestaan van
deze vereniging, merkt voorzitter Barkmeyer op, dat
zij nu al 30 jaar plichtsgetrouw, ook aan de Mulo,
handwerkonderwijs heeft gegeven).

Schoolfoto
In juli 1914 besluit het bestuur dat ”de kinders per
klas zullen worden gekiekt”.

De Eerste Wereldoorlog
Hoewel de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) aan on-

ze grenzen voorbij gaat, krijgt de Dokkumer gemeenschap er toch mee te maken. Een aantal onderwijzers moet onder de wapenen, ook master Wendelaar Bonga. Het zo ontstane tekort aan meesters

lost men op door de rest wat meer lessen te laten geven (1) Een van hen raakt daardoor overspannen en
moet er toch nog een tijdelijke leerkracht worden
gezocht.

Gouden jubileum
Op 30 september 1915 viert de school onder grote
belangstelling het 50-jarig jubileum. De officiële

herdenking vindt plaats in het kerkgebouw van de
Gereformeerde B-kerk (de Oosterkerk), 's middags
om 3 uur.

”Het is thans geen tijd voor uitbundig feest”, zegt
voorzitter J.A. Boorsma in zijn openingswoord, ”eer
past een toon van ootmoed, van gebed en verootmoediging voor 's Heeren aangezicht. Onze school,
voor 50 jaar klein begonnen, is thans een volledige
school voor Lager en Meer Uitgebreid Lager Onderwijs. Het is een sieraad voor onze plaats, terwijl met
dank aan God mag erkend, dat het peil van het onderwijs zelfs door tegenstanders wordt geroemd.”

Te veel en te weinig

Voorgeschiedenis van het Christelijk Onderwijs-in Dokkum (1857 - 1920)

Een jaar later meldt het hoofd van de school, de heer

maandelijks nog eens f 1000 beschikbaar worden
gesteld. Hij moet daarvoor vooraf geld opnemen en
het personeel verbindt zich tegenover het bestuur tot
terugbetaling van dit extra salaris, mocht het rijk in
gebreke blijven. Men had blijkbaar nog niet veel vertrouwen in de hoge Haagse heren, de schoolstrijd
was nog niet vergeten!

Een gedenkwaardig jaar
Het jaar 1919 is, behalve wegens de verbeterde salariëring van het personeel, toch al een bijzonder jaar
in de geschiedenis van de Christelijke school in
Dokkum geworden.
In april wordt de 400ste leerling ingeschreven.

Meester Klaver, het hoofd der school, wordt in de-

Klaver, aan het bestuur dat ”er te veel kinderen zijn”.
Als er geen maatregelen worden getroffen, zal men
met april, wanneer de nieuwe cursus begint, genoodzaakt zijn kinderen te weigeren. Een van de
maatregelen die men dan neemt om het aantal leer-

zelfde functie benoemd aan de Groen van Prinsterer-school in Amsterdam.
De heer Jan Formsma uit Kampen solliciteert naar
de vakante betrekking en wordt als nr. 1 op de voordracht benoemd. Na veel moeite wordt ook een le-

wordt het schoolgeld te verhogen van f 24 naar f 30!
Daar blijft het echter niet bij. De school worstelt in
die jaren steeds met grote financiële tekorten. In
1915 is dat tekort f 1900 en de schuldenlast (inclu-

Westeremden. Voor de akte Duits krijgt hij f 250 per
jaar.
Meester Camping gaat naar de Mulo en zijn collega
Jan Jacob Kamerling krijgt op 1 april een vaste aanstelling op de lagere school afdeling. Een maand later treedt de heer Dirk Humalda uit Triemen nog in
dienst aan de Mulo, als leraar Frans.

Onderwijzend personeel

Op de ledenvergadering in juli wordt besloten tot
splitsing van L.O. en M.U.L.O in twee afzonderlijke
afdelingen, voorlopig nog in één gebouw. Deze splitsing is noodzakelijk, zo staat in de notulen, ”omdat

lingen van

de Mulo

te beperken,

is, dat besloten

sief hypotheek) bedraagt f 11.600. In die tijd zeer
hoge bedragen. Het schoolgeld wordt daarom nogmaals verhoogd, voor de Mulo moeten de ouders nu
jaarlijks f 36 betalen.

Salarissen: voor “gebruikte” akten krijgen onderwijzers f 150 voor niet-gebruikte” f 50 en voor de
Na-akte (Diploma voor het Christelijk Onderwijs)
f 25. Leraren Duits zijn moeilijk te vinden, daarom
wordt de beloning voor de akte Duits van f 200 op

f 300 gebracht. Als in maart 1919 het vak tekenen op

de lesrooster wordt opgenomen wordt de vergocding daarvoor f 100.
De later zo bekende meester Sytze Camping, die in
datzelfde jaar werd benoemd voor één van de lagere
klassen, wordt nu tekenleraar. Hij zal dat nog jarenlang blijven, tot in de vijftiger jaren. Hij is dan hoofd
van een lagere school in Leeuwarden,

maar

komt

nog elke (vrije) woensdagmiddag naar de Dokkumer Kweekschool om tekenles te geven.

De schoolwet ”De Visser” (1920) opent, wat de sala-

riëring van het personeel betreft, nieuwe mogelijkheden. Voor dit extra salaris krijgt de penningmeester een

voorschot

van

f 6000

en

bovendien

zal

raar Duits gevonden: de heer Cornelis J. de Vries uit

het aantal kinders en de ”aanvoer” van dien aard is,

dat de schoollokalen niet meer aan de eisen voldoen:
reden waarom het bestuur ernstig deze zaak onder
ogen heeft gezien en tot de slotsom is gekomen aan
de leden voor te stellen tot splitsing van Lager en
Mulo onderwijs over te gaan.”
Indien nodig zal men een nieuwe Mulo-school gaan
bouwen. In deze jaren zit de school in een erg krap
jasje. De Mulo is voor de schoolvereniging eigenlijk
een blok aan het been. De notulist verzucht: ”Als het
eens zoo ver mocht komen, dat de MULO verhuist,
wie weet!”
In september wordt in de Gereformeerde A-kerk
(Noorderkerk)

afscheid

genomen

van

meester

Klaver. Ruim een maand later wordt in de B-kerk
(Oosterkerk) de heer Formsma officieel geïnstalleerd tot hoofd van de dan nog gehele school.
Maar dit is slechts voor twee maanden.

De Mulo zelfstandig. 1 januari 1920

(1920-1940)

Op 1 januari 1920 wordt de splitsing van de twee af-

delingen een feit. De heer Formsma wordt dan
hoofd van de Mulo en master Wendelaar Bonga, die

Pnode gemist kon worden”, wordt “bevorderd” tot
hoofd van de lagere school. Zo zijn er dus twee hoofden van scholen in één schoolgebouw. Twee kapi-

teins op hetzelfde schip, men begrijpt wel dat dit zo
niet kan blijven.
De schoolbevolking blijft zich gestaag uitbreiden.
Tot tweemaal toe wordt de toelatingsleeftijd verhoogd, in 1915 tot 5%, in 1919 tot 6 jaar. Maar on-

danks verbouwingen

en uitbreidingen is er nog

steeds te weinig ruimte. De 6e klas, afdeling Mulo, is
op een gegeven moment overbevolkt.

Oostersingel
Het bestuur heeft zijn oog al eens laten vallen op de
vrijkomende, oude Kweekschool aan de Oostersingel. De bouw van een nieuwe Kweekschool wordt
echter vertraagd o.a. door gebrek aan financiële
steun van de schoolbesturen in de regio, die men
daartoe heeft aangeschreven.
Bovendien ontstaat een langdurig geschil tussen het
L.O./Mulo enerzijds en het gemeentebestuur anderzijds, over de wijze van overname, huren of kopen en
over de inrichting van de school.
Het schijnt, dat de gemeente nog aan haar nieuwe
rol na de gelijkstelling moest wennen en zich zorgen
maakte over de financiële gevolgen.

Gelijkstelling
Genoemde gelijkstelling, d.w.z. de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs, is

een nooit genoeg te waarderen recht, dat na een ja-

renlange schoolstrijd is verkregen. In 1920 bijvoorbeeld heeft de penningmeester van het rijk ontvan-

gen f 45.452,05, hij heeft uitgegeven f 41.612,31 en

dus 4 3839,74 overgehouden. Daarvan hadden de
oprichters van de school nooit durven dromen!
Maar er zaten ook nadelige kanten aan. Een stukje

vrijheid moest daarvoor worden ingeleverd. Het be-

stuur was voortaan verplicht de gemeente opgave
Bn het aantal leerlingen te verstrekken. (In 1921
hae de lagere school 7 klassen met samen 271 leergen, de Mulo heeft er 133).
esorer er probleem was de nieuwe benoe-

do

Amen

5 Een

voor

nieuwe

leerkrachten.

Het

ee Ee de heer Formsma had er blijkens

i1921 al sed pestuursvergadering van 25 januDetinee
g moeite mee.
Ervilswer

te mgee

Ere scholen. Hij

ò

tiebrieven er, bijen.

ee

89 van de nieuwe on-

a

gek op de bijzon-

inzage hebben in sollicita-

ende stukken, ook van sollici-

tanten die om principiële redenen voor het bestuur
niet aanvaardbaar

waren.

Het bestuur

benoemde,

maar op voordracht van de inspecteur. Hoewel was
toegezegd, dat bij benoemingen gaarne met de wensen van het bestuur rekening zou worden gehouden,
was het niet verwonderlijk, dat het bijzonder onderwijs hiertegen in het geweer kwam.
Nog een nadelig gevolg waaraan het schoolbestuur
slechts schoorvoetend heeft toegegeven, vormde
eind 1921 de inning van de schoolgelden. Dit moest
aan het gemeentebestuur worden gedelegeerd. Men

vreesde, dat daardoor de band met de ouders zou

verslappen. De heer Formsma beklemtoonde echter:

”aan deze band moeten andere, hogere motieven ten

grondslag liggen.”
Over principiële vastberadenheid gesproken.

De Mulo onder eigen dak
In februari 1920 besluit het bestuur de gemeente te
vragen zes lokalen aan de Oostersingel voor de Mulo
beschikbaar te stellen. Het worden er voorlopig
slechts twee, per 1 januari 1921. Maar het geeft toch
enige verlichting in het nijpende ruimteprobleem.
Het duurt dan nog twee jaar voordat het gehele
schoolgebouw (het tegenwoordige Damgebouw)
kan worden betrokken.
De officiële ingebruikneming vindt plaats op 16
januari 1923. De scheiding tussen lager en meer uitgebreid lager onderwijs is dan wat de lokatie betreft
definitief.
Uit het jaarverslag over 1922:
*Na de Kerstvakantie is de voormalige armenschool
der gemeente Dokkum geworden de School voor het
Christelijk Uitgebreid Lager Onderwijs. Wat zal het
sommige burgeren uit Dokkum, behept met de
Kappeyne-idee: “dan moet de minderheid maar
onderdrukt worden”, wrang op het harte zijn geweest, dat Dokkums vroede vaderen in den jare
1922 in raadsbesluit vastlegden dat die school, een-

maal door hen in het leven geroepen, aan die ”minderheid” moest worden overgedaan.”

Mulo Murmerwoude
In deze begin twintiger jaren doet zich nog een ontwikkeling voor waar het bestuur mee te maken
krijgt. In de buurgemeente Dantumadeel, in Murmerwoude, bestaan ook vergevorderde plannen tot
het stichten van een Christelijke Mulo.
De samenwerking tussen Dantumadeel en Dokkum
blijkt ook toen al niet optimaal te zijn geweest. Zelfs
niet tussen twee “zusterorganisaties’. Het Dokkumer
schoolbestuur vreest concurrentie. Hoewel men nog
niet kan overzien wat daar staat te gebeuren, besluit

men toch al vast de ouders van de Mulo-leerlingen
uit Dantumadeel te laten weten ”dat het schoolgeld
voor het hele jaar verschuldigd is als men eerst gebruik maakt van de nieuwe cursus!”

Maar

de

“”zustervereniging”

in

Murmerwoude

maakt het die in Dokkum heel moeilijk, wanneer ze
enige tijd later toch bij het bestuur aandringt om
niet het hele schoolgeld in rekening te brengen bij de
ouders van schoolgaande kinderen uit Dantumadeel, maar tot het tijdstip van de overgang van
Dokkum naar Murmerwoude
Het bestuur heeft er een probleem bij gekregen en
de beslissing wordt uitgesteld.
Examens
1917: De eerste (twee) leerlingen van de Mulo, t.w.

A. Ellens en U. Strikwerda, doen mee aan het officiële examen in Utrecht. Zij worden de eerste geslaagden.
1921: Alle 7 Mulo-examenkandidaten zijn dit jaar
geslaagd.
September 1921: De heer Formsma slaagt voor de
akte Duits,

de heer

C.J. de Vries behaalt

de akte

Engels. Laatstgenoemde gaat in 1923 over van de

Mulo naar de Kweekschool. Vele jaren later zal hij de

directeur Pa” van Tuinen in deze functie opvolgen.

De heer P. Klimstra uit Kollum (alweer zo'n beken-

mm

jam,
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de naam die veel oudere Mulo-leerlingen zich nog
zullen herinneren) neemt dan op 15 oktober 1923
de lege plaats van de heer de Vries aan de Mulo weer
in.

1924
Hoofd der school Formsma attendeert het bestuur
op de mogelijkheid om bij het onderwijs in de
vreemde talen gebruik te maken van een grammofoon. Maar bij nadere informatie blijkt dat deze
vorm van onderwijsvernieuwing nogal duur is.
Daarom zal hier eerst nog eens over moeten worden
nagedacht voor een beslissing wordt genomen. Of
die beslissing is genomen wordt echter niet vermeld,
maar het bewijst wel, dat Formsma bereid was in het
onderwijs van nieuwe technieken gebruik te willen
maken.
Hij heeft nog meer wensen, maar ze worden niet gehonoreerd:
-_ Een bergplaats voor fietsen? Afgewezen, de school
heeft een lange, brede gang, daar kunnen ze wel

geplaatst worden.
- Gordijnen voor de ramen? Totaal overbodig, er
zijn immers jalouzieën (zonneblinden die je buiten dicht moet doen).

Nieuwe zorgen
De Mulo is nu onder dak, maar een nieuwe school
geeft meteen al nieuwe zorgen. De school start met
73 leerlingen, maar de vraag is hoe dit aantal op peil
te houden en zo mogelijk uit te breiden. Daarvoor is
nodig een goede aansluiting op de 6e klas van de lagere school, maar ook een gunstige gemeentelijke

schoolregeling, zoals minder schoolgeld en gratis
leerboeken.
Er gaat een brief naar het gemeentebestuur van
Dokkum waarin er op wordt gewezen, dat Dokkum
een uitzonderingspositie inneemt door geen geld
beschikbaar te stellen voor leerboeken om gratis in
gebruik te worden gegeven aan de leerlingen. Maar
het antwoord is voorlopig afwijzend.
Even heeft het aantal leerlingen van de nu zelfstandige Mulo een stijgende lijn aangegeven, tot gemiddeld 104 leerlingen. Maar vanaf 1923 zet een daling

in, naar 88 in 1924.

Een van de oorzaken is wellicht geweest het tussentijds vertrek van leerlingen, misschien naar de Mulo
in Murmerwoude.
Het gaat toch al niet zo goed met de Mulo in dit jaar,
slechts 4 van de 8 examenkandidaten slagen. Dit is
hoofdzakelijk te wijten aan de 3-jarige cursus; de
meeste Mulo-scholen hebben een 4-jarige opleiding.
Reden waarom men, in overleg tussen het bestuur en
het hoofd der school, besluit ook over te stappen op
een 4-jarige opleidingsduur.
Wanneer in de bestuursvergadering van 9 september
1924 de slechte examenresultaten nog eens ter sprake komen, verontschuldigt de heer Formsma zich:
"Alles heeft ons ook tegengezeten, de schriftelijke
examens waren slecht en de mondelinge erg moeilijk. Laten we maar hopen dat we een volgende keer
meer succes hebben en we zullen straffer moeten
zijn wat betreft de toelating tot het doen van examen.”
Het leerlingenaantal is intussen bedenkelijk gedaald
naar 74! De school zal het met een leerkracht minder moeten stellen.

Tussentijdse schoolverlating:
Een jongen uit Wetzens blijft plotseling weg
school. Zijn vader stuurt de heer Formsma
briefje, de inhoud luidt: Myn jonge komt
weer op school.”
Toch jammer dat we nooit zullen weten wie
jonge” was en wat er van hem geworden is.

van
een
niet
”dy

Actie!
Zal de Mulo straks te weinig leerlingen krijgen?
De school gaat over tot actie. Overschakeling op een
4-jarige opleiding is de eerste maatregel. De eerste

klas wordt een voorbereidende klas. In overleg met

de ouders zullen op 1 januari 1925 een dertigtal kinderen van de lagere school overgaan naar de Mulo.
En in deze eerste klas zullen de leermiddelen gratis
ter beschikking worden gesteld.
De heer Formsma zal zelf ook mee de boer opgaan
om ouders warm te maken voor de Mulo. En de
eerstvolgende ouderavond zal deze keer helemaal in
het teken staan van de Mulo-opleiding.
Spreker zal zijn (wie anders?) hoofd der school
Formsma “himself” Het onderwerp ? U raadt het al:
“Ons Christelijk Mulo-onderwijs”.
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Mw. T.Liezenberg, P. Klimstra, J. Formsma, P. Bootsma, mw. A. Rozendal, S. Camping, D. Humalda.

1925

„ Dhr. J. Bootsma, Popko Brouwer, (daarvoor): Goffe Venema, Tsjisse Laverman, Klaas Postma, Jaap Dijkstra, Evert Kuitert.
„Baukje Nauta, (_? ), Johannes Stellingwerf, Jeltje Hazenberg, Griet v.d. Herberg, dhr. J. Formsma.
. Reino Stolte, Marte Beyer, Tjitske Kooistra, dhr. S. Camping.

bo No

1

+ 1925. Personeelsfoto

‚ Age Geertsma, Lubbert Hoekstra, dhr. P. Klimstra, dhr. D. Humalda, Broer Hiemstra, Jan Wassenaar, Alie Ellens.

Un mA

q

. (? ), Gerben Schreiber, Auke Klaver, Gerben Terpstra, Klaas Wiersma, Berend van Klaarbergen.

“De boer op”
Vele jaren later vertelt de heer Klimstra in de
schoolkrant van november 1972 over die moeilijke tijd rond 1925. Hij is dan al sinds 1960 gepensioneerd maar is nog vaak bij ziekte van
leraren de Mulo te hulp gekomen. Hij schrijft in
de ”Kritikater” dan ook nog geregeld artikelen
over de Mulo lang geleden:
”De school telde ruim 120 leerlingen en naast
het Hoofd waren er 4 onderwijzers, iets ouder
dan ik, van wie ik er 3 goed kende. Ik zou de vijfde en jongste in jaren zijn. Met zijn zessen hadden we ruim voldoende akten. Maar in het voorjaar van 1924 kwamen er problemen. Het aantal
leerlingen daalde en dat niet alleen door de
nieuwe Mulo in Murmerwoude. Er was in de
crisisjaren weinig geld en animo voor het Mulo.
De aangifte van leerlingen was in 1924 zo klein,
dat er een onderwijzer moest verdwijnen. Ik wist
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dat ik niet ontslagen zou worden, maar dat lot
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trof mijn collega-wiskundeman. Een degelijke,
knappe kerel met o.a. de akte Boekhouden M.O.,
die naar zijn eigen zeggen boer had moeten worden. Hij had geen interesse voor zijn vak en kon
daardoor ook zijn leerlingen niet interesseren.
Toch vond ik het vervelend dat hij door mijn
komst het veld moest ruimen. ‘Bovendien was
de uitslag van het Mulo-examen bitter slecht.
Het aantal leerlingen daalde nog verder. In 1925
was de aangifte weer miniem. Toen besloten we
de boer op te gaan om leerlingen te werven.
Mijn terrein werd Oost- en West-Dongeradeel.
Bij kennissen vroeg ik namen en adressen van
jongens en meisjes van Mulo-leeftijd. Dan naar
de ouders. Hoe ik ook bij hen aandrong het belang van hun kinderen te zoeken, het baatte niet.
Mijn pleidooi voor hun kinderen was zeker te
doorzichtig. In Dokkum had het Hoofd enig resultaat. Enkele meisjes zouden het proberen. Na
een paar maanden verdwenen ze weer, maar de
teldatum was gered.
1925 is ook het meest kritieke jaar geweest. Maar
het bleef sober. Avond-nijverheidsonderwijs,
handelsavondschool en huishoudschool waren
onze concurrenten. We hebben op onze personeelsvergaderingen vaak overwogen of we het
onderwijs, vooral in de eerste klas, meer konden
richten op de praktijk. Met die vraag gingen we
de zomervakantie in.

Een lekkende Mulo
In de loop van het jaar 1924 openbaart zich een vervelend probleem. Het betreft nu niet de leerlingen,
maar de Mulo zelf. Het dak van het oude schoolgebouw gaat lekken. Timmerman Edema ziet de zaak
somber in. De dakpannen moeten worden vervangen. Er wordt een deskundige bijgehaald en de gemeente wordt op het gebrek aangesproken.
Maar uit het jaarverslag van 1925 blijkt ”dat de Mulo
nog steeds lekt” Ondanks alle vergaderingen(!)

Pas het volgende jaar krijgt de school een nieuw pannendak. En in de vakantie komen de schilders. Als de
school naderhand weer begint, zien de lokalen er
”schitterend” uit.

Onderwijzers
Het onderwijzend personeel bestaat in die jaren uit
de heren Formsma, Humalda, Camping, Bootsma

en Klimstra en de beide vakonderwijzeressen voor
handwerken, de dames T. Liezenberg en A. Rozendal.
Ondanks zijn drukke werkzaamheden ziet de heer
Formsma in 1926 toch kans om de akte MO-Duits te
halen! In ditzelfde jaar moet de heer Camping vier
weken in dienst, op herhaling. (Vandaar zijn fiere,
militaire houding?)
De heer Pieter Bootsma vertrekt naar Joure en zijn

plaats wordt ingenomen door ... de eerste Muloonderwijzeres

(!) mw.

Henriëtte Maria Tideman,

dochter van een mijn-ingenieur en afkomstig uit
Lutterade. Zij is een z.g.n. “boventallig” personeelslid, voor rekening van de gemeente (1 juni 1927). Ze
blijft slechts ruim twee jaar.
In 1929 wordt zij op haar beurt opgevolgd door de
heer Hendrik Bosma.
Mw. Tideman was de enige (gewone) onderwijzeres

aan de Mulo. In zijn jaarverslag schrijft de secretaris:
”Vanaf 1 april hopen de heren aan onze Mulo weer
de alleenheerschappij te voeren .…. ”

En de leerlingen .…
In 1925 heeft de Mulo gelukkig al weer meer dan 100

leerlingen, mede dank zei het feit dat de leermidde-

len voor de eerste klas nu gratis zijn.
In maart worden niet minder dan 40 nieuwe leerlingen ingeschreven. En nog een verheugend nieuws:
alle 9 examenkandidaten slagen dit jaar. Het daarop
volgende jaar zijn er nogmaals 9 geslaagden en heel
bijzonder is, dat er 8 leerlingen naar de Kweekschool
gaan. De plaatselijke Mulo is altijd een goede ”leverancier” voor de Dokkumer Kweekschool geweest.
Voor velen was de ”Kweek” de enige mogelijkheid
om “verder te kunnen leren.”
In het jaarverslag van 1927 wordt met enige trots
vermeld, dat de Mulo nu al meer dan 50 geslaagden
heeft afgeleverd.

1928
Uit het jaarverslag: ”De Mulo heeft een jaar achter
de rug van rustige en geregelde arbeid. Er is weinig
schoolverzuim. Alleen door ziekte en door slechte
weers- en wegomstandigheden moeten sommige
leerlingen wel eens verstek laten gaan.”
Mulo-leerlingen van buiten de stad moeten vaak een
heel eind fietsen of ze maken gebruik van de bus en
in die dagen ook nog van de trein.
Het aantal leerlingen blijft constant iets boven de
100. Elk jaar stroomt een flink aantal geslaagden
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1927 (van achter naar voren):
L Arme Machieln, Lieuwe Sptsmia, Site Haqnebord, Griet Hulshoff, Annaf?} Landman, Jan Hoekstra, Petrus Bakker (boven),
Gerrit Buwalda, dhr. ]. Formsraa.

2, Mw. A. Rozendal, dhr. S. Camping, Riek Penninga. Hester Fakkens, Hennie Hoekzerin, Tine(?) Wijkstra, Doet Wiersma,
Sjolte Hartmums, Mw. H.M, Tideman,

3. (7), Jan Vogelzang, Jeltje Lotkema, dhr. P. Klimstra, Berend de Vries, Hielke Bouma, … Boersma.
4. Reiner van Tuinen, Sytze Visser, Lieuwe Kooistrn, Jacob Nijssen, Jan Buwalda, Sikke Posthuma,
1937. te klas Chr. Mulo
L Germ Terpstra, … Meinema, … Sytsum, ( 2 )(

{foro S. Hartmans.)

? ), Piet Dam, Elsten Soesbeek, Lutske Haverkamp, dhr. J. Formsma.

2. Mw. HLM. Tideman, dhr. P. Klinnstra, Evert Wendelaar Bonga, Louis Brouwer, (_? ), Tiete de Vries, Annie Rintjema,
Arry Tuininga, Jantje Terpstra, nw, A. Rozendat, dhr. D. Humalda.
3, Onno Wendelaar Bonga, ( ? ), Alexander van Mourik, dhr. S. Camping, ( ? ) Baukje Boomgaard, ( 2 }
Piet Hetrtema,

d. Jeile Zeyl, Tjibbe Hansma, Michiel v.d. Gang, Piet v.d. Meulen, Hendrik de Vries.
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door naar de Kweek, maar ook gaan er enkelen naar
het Gymnasium of naar de H.B.S. in Leeuwarden.
Dat betreft dan meestal kinderen van meer gegoede
ouders.
In 1930 slagen er 9 van de 10 kandidaten. Er gaan 19
leerlingen naar de Kweekschool, 6 van hen worden

toegelaten tot de tweede, de
klas. Het is dus ook mogelijk
naar de Kweekschool te gaan.
den naar het Gymnasium en

andere 13 tot de eerste
zonder Mulo-diploma
Verder gaan 3 geslaag1 gaat naar de H.B.S.

Een van die adspirant-onderwijzers is Evert
Wendelaar Bonga. Eerst kwekeling (met akte,
maar zonder salaris), later onderwijzer aan de
Fetze-school waar zijn vader “master Bonga”

hoofd is (1940).

Het leerlingentotaal is dan
krijgt de school steeds meer
gemiddeld meer dan 130
sprake van de mogelijkheid
stellen.

113. Maar vanaf 1930
grond onder de voeten,
leerlingen. Er is dan al
een 6e leerkracht aan te

Pleidooi
De secretaris, de heer BJ. Faber, besluit zijn jaarver-

slag steeds met een vurig pleidooi om op de bres te
blijven staan voor het Christelijk onderwijs. Als
voorbeeld het verslag van 1928, waarin hij herinnert
aan de schoolstrijd en dan schrijft:
“Maar welk een verantwoordelijkheid hebben wij,
die de vruchten mogen plukken van het werk onzer
voorgangers. Wij mogen niet inslapen, want gevaren blijven dreigen, met name die van steeds toenemende staatsbemoeting. Veel is ons gegeven, veel zal
ook van ons geëist worden. De wacht moet blijven
betrokken bij ons beginsel. Het zout des Evangelies
werke onbelemmerd door. Soms schijnt er reden te
zijn om te vrezen voor verslapping. De zuigkracht
der wereld van deze tijd is ook vooral voor onze jonge mensen zo groot. En mee daartegen heeft de
school op te voeden in de goede richting. Verre blijve van ons, voorstanders-van Christelijk onderwijs,
een rusten op de lauweren en wegzinken in vadzige
winterslaap. Want dan verliezen we door eigen
schuld wat in moeizame strijd is gewonnen.”

De strenge winter van 1929
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1928. Mulo klas 1 (Oostersingel)

Voorste rij. vl.n.r.: Willem K. de Boer (Lioessens),
Koen J.E. Oberman, Rein Boomgaardt.
2e rij: Wybe Zeyl, Watze Kamstra, Jetske de Windt (?),
Reino Stolte.
3e rij: Jan Kruizinga, Lize v.d. Herberg, Jannie Brouwer.

Achter: Wiebe de Jong. Staande: dhr. J. Formsma.

(foto Wiebe de Jong)

In deze beruchte, strenge en lange winter maken het
personeel van de Mulo en een groot aantal leerlingen een schaatstocht naar Holwerd. Ze gaan te voet
zelfs een eind het Wad op. Dit lijkt een poolvlakte, ze
komen nog een drietal auto's tegen die terugkomen
van een rit naar Ameland.
Een week later maken ze nog een tocht naar het
Bergumermeer.

(Zie ook het hierbijgaand verslag uit het notulen-

1928. Diploma A M.U.L.O. van Wiebe de Jong te Dokkum.
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boek van de personeelsvergaderingen. Let op het
sierlijk schrift van tekenleraar Camping! En het verslag van mw. Tideman en het ”schaatsend personeel)
de heren Formsma, Humalda en Camping).

Lerarenvergaderingen
Van de lerarenvergaderingen van 1929 tot 1967 zijn
de notulen bewaard gebleven. Deze bijeenkomsten
werden hooguit eens per maand of, vaak met langere tussenpozen, op minder geregelde tijden gehouden. Op de vergadering van 4 maart 1929 is de pas
benoemde

leraar Engels, de heer Bosma, voor het

eerst aanwezig. Dat is hij zich waarschijnlijk blijven
herinneren ook: secretaris Camping vermeldt namelijk, dat de vergadering voortduurde tot 1.30 uur 's
nachts!
Rapportenvergadering december 1929: ”.. het verdere van de avond wordt gebruikt om de cijfers voor
Vlijt, Gedrag en Schrijven vast te stellen. In verband
hiermee worden bij onderscheidene leerlingen opmerkingen geplaatst” Op het leveren van duidelijk
leesbaar en netjes verzorgd werk werd in die jaren
streng toegezien.
Een paar jaar later: ”Bij het vaststellen van deze cijfers werden heel wat opmerkingen gemaakt, thee gedronken en sigaren gerookt.” En dan de personeelsvergadering voor het vaststellen van het overgangsrapport, maart 1931. De Mulo-klassen worden dan
nog aangeduid met klas 7, 8 en 9, als vervolg op de
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De Mulo zelfstandig. 1 januari 1920 (1920 - 1940)

6e klas lagere school, Klas 7: 41 bevorderd, 3 voor-

waardelijk bevorderd, 8 zittenblijvers, 8 verlaten de
school.
Klas 8: 12 bevorderd, 5 zittenblijvers, 8 leerlngen verlaten de school, 6 gaan naar de Kweekschool.

Klas 9: 5 leerlingen gaan terug van 9b naar 9a (en
mochten dus geen examen doen).
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Jaarlijkse uitgaansdagen
18 juni 1929 : fietstocht naar Olterterp (zie bijgaand
krantenverslag).
In 1933 een schoolreis per bus naar Paterswolde

(met een boottocht op het meer) en dan verder naar

Borger waar het hunebed wordt bekeken. Als herinnering wordt daar een foto van het gezelschap genomen.
Zomer 1934: er werden twee (“buitengewoon succesvolle”) fietstochten gemaakt naar de Bergumerheide. In deze vroeger zo armoedige streek van heidevelden en bossen ligt nu het welvarende dorp
Noordbergum. In ditzelfde jaar ook nog tochten met
telkens weer andere groepen naar Stania State
(Oenkerk) en Zwartewegsend. ”Behoudens de gebruikelijke ongelukjes werden ze met animo gehouden”
In 1938 wordt het vliegveld Leeuwarden geopend,
een mooie gelegenheid om dat gebeuren in schoolverband mee te maken. De uitstapjes worden dit jaar
dan ook een bijzonder succes.

1929. “De strenge winter van 1929”
Verslag van 2 schaatstochten.
(Uit het notulenboek v.d. personeelsvergaderingen.
Bewaard in het gemeentearchief Dokkum).
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toont flinke vooruitgang.” Dat was maar goed ook,
want het jaar daarvoor mankeerde er nog al het een
en ander aan zijn werk. 't Is met G. gelukkig wel goed
gekomen, vele jaren later volgt hij zijn vader op als
directeur van de Kweekschool.
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Weer een jaar later (1932): ”Klas 8a is als klas zeer
slap.” Maar een der leerlingen, Gabe de Vries, “ver-
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1929. Schoolreis dinsdag 18 juni 1929
Tekening van het routekaartje van Camping.
Lijstje van deelnemend personeel en verslag uit de krant.

1929. Verslag personeelsvergaderingen

18 juli 1929.

29 augustus 1929: Afscheid van dhr. Humalda (geschreven door dhr. Camping).
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”Met blijdschap wordt het goede verloop geconstateerd van de schoolreisjes op 24 juni. Er waren twee
groepen. De ene groep heeft de hoge vlucht der techniek letterlijk en figuurlijk aanschouwd bij 't openen
van Leeuwardens vlieghaven. De andere groep heeft
zich kunnen vermeien in Frieslands woud: Olterterp
en omgeving.”
(Verslag sept. 1938).

Gymnastiek

katures. Door het groter aantal leerlingen (173) kan

Hoewel het vak gymnastiek in de jaren voor de oorlog nog niet verplicht is, worden er wel gymlessen
gegeven. Onderwijzers kunnen bij hun opleiding
ook de bevoegdheid verwerven tot het geven van
deze lessen Lichamelijke Oefening in het lager onderwijs (de aantekening j). De Gemeente Dokkum
heeft het gemeentelijk gymnastieklokaal op de
Markt daartoe beschikbaar gesteld. In de notulen
van de personeelsvergadering van september 1933
wordt vermeld, dat de Mulo op dinsdag- en op vrijdagmiddag van deze zaal gebruik kan maken.

in 1933 een zevende leraar worden benoemd. Dit
wordt de heer Hendrik Hasper uit Uithuizen (voor
Frans en Engels).
Op 1 januari 1934 komt wiskundeleraar Willem
Klein Haneveld naar de Mulo in Dokkum en daarmee is de ’bemanning” weer compleet. Laatstgenoemde is tot enkele jaren na de oorlog aan de
school verbonden geweest.
Dit jaar stijgt het aantal leerlingen opnieuw. ”We
groeien dus, als dit zo doorgaat kan in 1935 misschien een 8e leerkracht worden aangetrokken, maar
waar moeten we ze bergen!” (verslag bestuursvergadering).

“Bosma neemt de jongens, Camping de meisjes.”

De 10 jaren voor de oorlog

“Camping weg.”

1930 - 1940

In 1936 wordt de heer Camping benoemd tot hoofd
van de lagere school in Huizum. De notulist van de
bestuursvergaderingen schrijft: Camping weg ! Dat
gaf een opschudding in het rustige schoolleven. De
heer Camping was toch al 17 jaar aan onze scholen
werkzaam en nam zo'n belangrijke plaats in ons
schoolleven in. We moesten hem echter afstaan.”

De Mulo lijdt een gevoelig verlies met het vertrek

van

leraar

Humalda

die benoemd

wordt

aan

de

Kweek. ”Wij zullen in hem een trouwe vriend en

werkzaam collega missen.” (Formsma).
In deze vakature wordt voorzien door de komst van

©
&

de heer Wilco S. Emmens uit Maassluis. Binnen een
jaar is deze echter al weer vertrokken.

eem

'

1930. Uitslag examen 1930 (verslag van personeelsvergadering).
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Op 1 juni 1930 treedt in dienst de heer Sybren
Hoekstra uit Middelstum. Hij zal heel lang aan de
school verbonden blijven. Veel oud-leerlingen zullen
zich hem herinneren als een leraar waar niet mee
viel te spotten en die desnoods met harde hand zijn
gezag wist te handhaven.
Ook de heer Teade Klaversma doet zijn intrede als
Mulo-leraar, maar een paar jaar later stapt hij over
naar de lagere school. Dan zijn er plotseling twee va-
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1931. Chr. Mulo te Klas
1. Mu A. Razendal, Michiel Boersma, Dirk Stndereier, € ? ), ( 2 ), Gerrit Klienstra, Roel Dijkstra, Folkert FHlacquebord,
2, Geert vl, Ploeg, Tjitske de Boer, Eke Heeringa, Geertje Hamstra, Annie Wiersnia, Renske Kroodsma, Marten Pasta,
tra.

Botum, Wiebe van Klaarbergen, Durk Keekstra, Sipco v.d. Meulen.

it Stnia, Jan de Hoop, Wout de Boer, ( 2 ), dhr}. Formisma, Anneke Binnema, Tetje Groen, CZ )(
5. Talw Veenstra, Eeltje Postma, Freerk Smit, Gosse Kingma, Lieuwe Bonna, ( ? ),… Hiemstra.
£ 1931. Personeelsfoto
S. Camping, S, Hoekstra, now. T. Liezenberg, mw. A. Rozendal, J. Fornisma, P. Khimustra, H‚ Bosna.

2)

Crisistijd
Dit vertrek van Camping bespaart het bestuur echter de pijnlijke noodzaak de heer Klein Haneveld op
wachtgeld te moeten zetten. Wegens bezuinigingsmaatregelen van de minister (in deze beruchte crisistijd van de begin dertiger jaren) staat hem dit als
jongste leraar te wachten.
De minister verhoogt het aantal leerlingen per
Mulo-leraar met vier. Dit komt het onderwijs niet
ten goede, want de klassen zijn al te groot, ”maar de
MULO moet in deze moeilijke tijden natuurlijk ook
z'n offers brengen”, zo staat in het jaarverslag.
De daarop volgende jaren geven echter een sterke
groei van het aantal leerlingen te zien. Door die veel
te grote klassen ontstaat er dan eigenlijk een noodsituatie. Het bestuur richt zich tot de minister met
het verzoek een (tijdelijke) extra leerkracht te mogen
benoemen. Dit wordt toegestaan en zo komt de heer
W.J. Buys uit Nijmegen de school uit de nood helpen. Een paar maanden later, november 1938, vertrekt hij echter al weer, omdat hij in Barneveld een
vaste benoeming kan krijgen.
Op diezelfde datum vindt er naast dit afscheid, ook

nóg een wisscling van leraren plaats: onderwijzer
Bosma vertrekt naar Stadskanaal, hij wordt daar
hoofd van de Christelijke Mulo. Zijn afscheid is op
de Dokkumer Mulo zeker niet ongemerkt voorbijgegaan, want hij is dan 9 jaar aan de school werkzaam
geweest.

De Mulo zelfstandig. 1 januari 1920 (1920 - 1940)

De heer ER. Aschoff (uit Heemskerk)

20

komt nu in

dienst van de Dokkumer Mulo. Friedrich R. Aschoff
was van Duitse afkomst en werd in die jaren kort
voor de oorlog daarom nog wel eens geplaagd. Hij is
slechts enkele jaren aan de Mulo verbonden geweest,
op 1 mei 1940 gaat hij naar de Chr. lagere school hier
in Dokkum. Hij ruilt van plaats met de heer J. v.d.
Molen. Deze blijft echter ook niet lang, na ruim een
jaar vertrekt hij naar Scharnegoutum.
Tegelijk met Aschoff komt kwekeling (met akte,
maar zonder ’bezoldiging”) Jacob Formsma ”Juni-

or’ hier lesgeven. Zo ging dat in die crisistijd, je
mocht blij zijn als je zo ervaring op kon doen en
daardoor later meer kans maakte op een vaste betrekking. Die kans kreeg hij, toen enkele maanden
voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
toch nog een zevende leerkracht kon worden aangesteld, in vaste dienst!

1940
Begin 1940 bestaat het onderwijzerskorps van de

Mulo dan uit‚de heren: J. Formsma (h.d.s.), Klimstra, Hoekstra, Klein Haneveld, Aschoff, Jacob

Formsma en Hasper. En de twee handwerkonderwijzeressen de dames T. Liezenberg en A. Hiemstra.
Laatstgenoemde kwam op 1 april 1939 in de plaats
van juf A. Rozendal, die op haar verzoek eervol ontslag werd verleend omdat ze ging trouwen.
De heer Hasper wordt tijdens de mobilisatie in 1939
opgeroepen in militaire dienst, de jonge onderwijzer
Douwe T.E. v.d. Ploeg (later directeur van de Sneker

Kweekschool en bekend bioloog) komt dan in tijdelijke dienst zijn lessen overnemen.

Leerlingen
De crisistijd gaat ook aan de leerlingen niet ongemerkt voorbij. In heel wat gezinnen moet iedereen
meehelpen om het hoofd boven water te houden. De
werkeloosheid is voor veel ouders een dreigend gevaar en vaak harde werkelijkheid.
Als ”illustratie” volgt hier een fragment uit een jaarverslag van de secretaris:
“Evenals voorgaande jaren is het ook nu weer gebleken dat de leerlingen na de zomervakantie niet
terug zijn te krijgen op tijd. Wel 40 leerlingen hebben verlenging aangevraagd (hierbij is de lagere
school inbegrepen). Wel ja, er zijn ook zoveel ouders
die altijd of de meeste tijd vakantie hebben, maar
dan een gedwongen, zeer treurige vakantie. Breke de
tijd nog eens aan dat de kinderen alle kunnen zeggen: vader is naar zijn werk.”

Colijn
Op een dag zou de minister-president dr. H,
Colijn komen spreken in Dokkum, in de
Oosterkerk naast de school. De auto met daarin
de heer Colijn zou langs de school rijden. Hij
werd namelijk naar de achteringang gebracht.
(op het bolwerk).

Wij wilden allemaal voor de ramen gaan staan
om deze bekende staatsman toe te juichen. Maar
dat ging niet door, want onze leraar, ik meen de
heer Hoekstra, verbood het. En wij gehoorzaamden! Daarom hebben we Colijn niet in
levende lijve kunnen zien.
(R.R. Hof. Brummen)

Overzicht van het aantal leerlingen
In de eerste jaren van de Mulo, die sinds 1922 nu een
eigen schoolgebouw heeft, stijgt het leerlingenaantal
naar 103 in 1923. Maar het daalt een jaar later plotseling naar 88.
Zoals reeds vermeld is het bestuur dan zelfs even
bang, dat de school weer moet worden opgeheven.
Maar door het nemen van diverse maatregelen en
het organiseren van allerlei activiteiten om de aantrekkingskracht van de Mulo te vergroten, slaagt
men er in het tij te keren. Daarna gaat het aantal
leerlingen gestaag omhoog. Getuige het volgende
overzicht:
==

1920:

1921:
1922:
1923:
1924:
1925:
1928:
1929:
1930:

73leerlingen

133
104
120
88
100
93
113
130

1931: 132 leerlingen

1932:
1933:
1934:
1935:
1936:
1937:
1939:
1940:

159 (dec.)
173
176
169
171
167
201
184 (sept.)
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L Mw

N. Liezenberg, Reinder Hof, (achter): Willen: Kruizinga, dhr. |, Fornistru, Gretha Visser, Tine Westra, Baukje Rosier,

(achter): … Kingma, Maaike Wiersma, Mina Boersma, Mw. A. Rozenddal.

2, Jan val. Lei, Jitze Jagersma, Filippus Fokkens, dhr. P. Klimstra, C ? ), C ? ), Sjoerd de Vries.

3. Koos Riermnar, Pé Formsma, Hendrik Holwerda, Dorus Schaafstra.
1931

L{?NEE),

2

Daniël Bekker,

(2 (2)

Mw, A. Rozendael, lep Visser, Wiets Tuinenga, Martha Hazenberg, Tsjitke Wendelaar Bonga, Dina Rietman,

Joukje de Boer, mw. N. Liezenberg.
3 (EL?) Hjeerd Kobus, dhr. S. Camping, Willem de Boer, Gerrit Kingma, dhr. J. Formsmua.
4, Marten v.d. Veen, Gasse v.d. Woude, Teake Zontntan, Jan v.d. Berg.
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De grote toeloop van leerlingen veroorzaakt in 1933
een tekort aan leerniddelen en aan lokalen. In het te-

kort aan het eerste kan worden voorzien, maar voor

Bijbelse geschiedenis en
Kerkgeschiedenis

het tekort aan lesruimte is voorlopig geen oplossing.
De school is te klein, maar in verband met de moei-

In de notulen van de personeelsvergadering van december 1939 schrijft de secretaris: Men trachte hier

lijke tijden en het wisselend aantal leerlingen van
een Mulo, worden maatregelen uitgesteld.
”De toekomst blijft donker, met name voor onze
grote jongens en meisjes”, aldus het jaarverslag van
1934.

Na lang aandringen krijgt het bestuur toestemming
gebruik te maken van het catechisatielokaal van de
Gereformeerde Oosterkerk.
In 1930 doen 10 kandidaten examen, er wordt 1 af-

gewezen.
Van de 182 leerlingen in 1934 bestaat het derde deel
uit meisjes. Dit wordt als een bijzonderheid vermeld.
Meisjes kregen in die tijd veel minder kansen om
voortgezet onderwijs te mogen volgen dan jongens,
Er zijn 14 examenkandidaten, helaas moet er 1 worden afgewezen.
In 1935:

21

kandidaten,

allen slagen,

16 naar

de

Kweek.
In 1937: van de 23 geslaagden gaan er deze keer 6
naar de H.B.S en 2 naar het Gymnasium.

De Mulo zelfstandig. 1 januari 1920 (1920 - 1940)

Van 1920 t/m 1930 gingen naar de kweekschool: 138
leerlingen!
naar de H.B.S: 16.
naar het gymnasium: 14.
naar de M.T.S.: 5.
In het jaarverslag over 1937 constateert de secretaris
met voldoening dat de Dokkumer Mulo tot ver in de
omtrek zeer goed bekend staat!
In 1938 is de instroom van leerlingen (mede door
die goede naam (2) opeens groter dan ooit: 88 nieuwelingen, terwijl er slechts 59 schoolverlaters zijn.
Nu zijn er te weinig banken. Er worden 50 nieuwe
aangeschaft, maar het is bijna onmogelijk om ze in
de lokalen te plaatsen.
”De tussenpaden moesten vervallen en de banken
tegenelkaar worden geschoven, wat de leerlingen
eerst wel aardig vonden, maar het onderwijs erg
schaadde. Er waren klassen bij van 49, van 48 en van

45 leerlingen. Aan zulke aantallen kan niet tegelijk
goed Mulo worden gegeven”, aldus de secretaris.
1939. Misschien is dat de reden waarom dit jaar de
examenresultaten zwaar tegen vallen. Van de 28 kandidaten worden 10 afgewezen. Bijna evenveel als in
de hele periode vanaf 1925,

“Zilveren huwelijksfeest (5 oktober 1937)

van onzen hooggeachten patroon J. Formsma.
De vele blijken van belangstelling en waardering, en dan onderstrepen we de spontane wijze
waarop de leerlingen hun leermeester huldigden, zullen die dag tot een onvergetelijke (dag)
maken voor ons allen.”
(verslag personeelsvergadering)

vooral de hoofdzaken

naar voren

te brengen, met

steunpunten in Gods Woord. Bijbelse aardrijkskunde en Oudheidkunde behoren hierbij behandeld.”
Op een vergadering in september 1946 wordt opnieuw benadrukt, dat het geven van Bijbelse Geschiedenis op de Mulo verschilt van de lagere school:
alleen de grote lijnen aangeven, met beknopte aantekeningen.
Nog een vermeldenswaardig feit uit die dertiger
jaren: Op 1 april 1935 wordt de (vereenvoudigde) spelling-Marchant ingevoerd. De dubbele
klinker in een open lettergreep wordt vervangen
door een enkele klinker. (“Niet zoo, maar zo!”)

De ch in “menschen” en “eischen” verdwijnt en
men schrijft voortaan “mensen” en eisen’. Naar
verluidt heeft dit de schoolbevolking niet voor al
te grote problemen geplaatst.

Het schoolgebouw Oostersingel
Wanneer in 1928 na de zomervakantie het nieuwe
schooljaar begint zien de (6) lokalen er weer keurig
en fris uit.
Maar de “vroegere Armenschool” is en blijft een oud
gebouw, want een paar jaar later wordt vermeld, dat
de privaten (w.c's) van de Mulo zeer slecht zijn.
Het hoofd der school, Formsma

dus, kan ook nog

steeds niet over een eigen kamer beschikken.
En met het oog op de vele buitenleerlingen die per
fiets naar school gaan, is een ”rijwielbergplaats” eigenlijk onontbeerlijk.
De gemeenteraad stelt geld beschikbaar, maar het
doel deze werkzaamheden in de grote vakantie te laten verrichten wordt om een of andere reden niet
bereikt. Pas in 1932 wordt de school flink onder
handen genomen: nieuwe toiletten, een fietsenstalling en ook een kamer voor meneer Formsma. Die
kamer wordt gebouwd aan het eind van en boven de
gang. Te bereiken via een smalle trap langs de muut:
Vanuit een raam is het mogelijk in de gang een oog:
je in het zeil te houden. Deze ’dowetille’, zoals hij al
spoedig wordt genoemd, wordt ook wel voor bestuursvergaderingen gebruikt.
Dat een oud schoolgebouw niet altijd aan de eisett
van de hygiëne voldoet, zelfs niet aan die van de der”
tiger jaren, blijkt o.a. uit de drinkwatervoorziening:
Die laat zeer te wensen over. Er is in de hele schoel
slechts één regenwaterpomp die bruikbaar drinkwa
ter verschaft. Op warme zomerdagen, wanneer eel
kleine 200 leerlingen in de pauze allemaal hun dorst

willen komen lessen, ontstaat in die kleine ruimte bij

de pomp een enorm gedrang. Bovendien raakt het
water ook nog wel eens op. Ook de overblijvers, de
buitenleerlingen, moeten tussen de middag van de?

ool:
nte-

Twe
1r1g
jud
dat

og

Zomer 1933. Schoolreis. Bij het hunebed in Borger.
Namen van leerlingen, o.a.: Folkert Vriesema, Mina Talma, Foekje Klaversma, Klaas Boersma, Detty Doornbos,
Rense Martinus Post, Trijntje Koopmans, Bertha Sipma, Dirk Bosgraaf, Jan de Boer, Jan Bloem, Louw Hulshof,
Piet Boersma, Marie de Jong, Renske Wendelaar Bonga, Andrea Brouwer, Netty v.d. Gang, Pietje de Jong, Ida Brouwer,
Tjipke Heeringa, Mina de Haan, Griet van Klaarbergen, Wieke Botma, Jan List, Adrianus Jagersma, Sjoerd Fennema.

Onderwijzend personeel, v.l.n.r: S. Hoekstra, S. Camping (met witte pet), Mw. T. Liezenberg, J. Formsma (met witte hoed)
en geheel rechts Bosma, Klimstra en Klaversma.

(foto's van W. de Jong, D. Bosgraaf
en mw. P. de Boer-de Jong).

1933. Zomer, fietstocht

1. Tjeerd Kobus (Driesum), Willem de Boer (Hantum), dhr. H. Bosma, dhr. J. Formsma, Bokke Westra (Ee), Pé Formsma.
2, (? ), Wiets Tuinenga, Iep Visser, Tine Westra (Anjum), Baukje Rosier (Anjum), … de Boer (Morra/Lioessens).
3. Voor: Jaap Formsma.
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Uitslagen Mulo-examens (1921-1940)

kandidaten

geslaagd voor diploma
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1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

7
7
9
9
8
9
9
5
9
9
10
8
14
13
14
21
22
24
25
28
23

5
4
4
4
2
5
5
4
5
8
8
7
10
10
10
21
15
20
18
15
17

B.

afgewezen

Aanv.B.

Kweek
2
0
3
3
4
0
0
1
0
1
l
1
0
0
Ì
2

1
2
2
2
4
4
4
=
=
4
3
3
5
3
2
3
3

drinkgelegenheid gebruik maken. Zelf iets te drinken meenemen, wordt in die dagen zelden gedaan.
Dank zij medewerking van de gemeente krijgt de
school in 1935 gelukkig een viertal drinkplaatsen.
Zeer hygiënisch, vier drinkfonteintjes waar het water maar zo in de dorstige kelen spuit” (jaarverslag)
Misschien is deze verbetering nog een reden geweest
waarom de secretaris in 1937 met voldoening opmerkt, dat de school tot ver in de omtrek zeer goed
bekend staat.
Dat dit wordt vermeld, zal zeer zeker niet in de laatste plaats te danken zijn geweest aan de vakbekwaamheid en de inzet van de toenmalige schoolleiding en leerkrachten. Temeer daar men voortdurend heeft te worstelen met het probleem van veel te
grote klassen en een nijpend gebrek aan ruimte.

Ruimteproblemen
In de notulen van de bestuursvergaderingen van
1928 tot 1934 is het ruimteprobleem op de lagere
school een steeds terugkerend onderwerp van bespreking. Tot in 1934 de inspecteur van volksgezondheid de school op de Fetze afkeurt.
In het jaar daarvoor was de bouw van nieuwe scholen in verband met bezuinigingen stopgezet. De
school wordt daarom verbouwd en onder grote belangstelling wordt het geheel vernieuwde gebouw
feestelijk heropend op 1 oktober 1935.
Het ruimteprobleem voor het lager onderwijs lijkt
nu achter de rug te zijn. Toch blijven er voor het bestuur nog heel wat zaken te behartigen.

naar
H.B.S,

Gymn.

2
1
1

1

8
15
18
9
8
11
9
9
10
19
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?
10

1

4
10
3

Een nieuwe Mulo-school?
In 1938 voert men besprekingen omtrent het bouwen van een nieuwe Mulo-school. De ledenvergadering stemt unaniem in met het plan om een aanvraag daartoe bij het gemeentebestuur in te dienen.
Deze wijst de aanvraag voor nieuwbouw echter af en
zal alleen instemmen met het eventueel verbouwen
van de bestaande school. Het bestuur laat het er niet
bij zitten en gaat hiertegen in beroep bij Gedeputeerde Staten van Friesland.
Aanvankelijk met succes: de Staten geven het gemeentebestuur van Dokkum opdracht het geld voor

1934

1. Dhr. H. Bosma, Arnold Feddema, Piet Bremer, dhr.
S. Hoekstra, Sipke Bos, Jan Bekker, dhr. S. Camping,
Teake Kingma, mw. N. Liezenberg.
2. Dhr. P. Klimstra, Willem Feddema, Tjeerd Boelens,
Jo v.d. Laan, Dieuwke de Boer, Houkje Lutter, Anna
Bakker, Sieta v.d. Gang, Baafke van Dijk,
dhr. J. Formsma.

3. (Staand): Jaap Boorsma, Lubbert Heeringa, … Algra, J4f!
Fokkens (gedeeltelijk), Hendrik Keegstra, Antje Krol,
Jennie Boersma, Pietje Boelens, mw. A. Rozendal.

4, Dhr. W. Klein Haneveld, Harmen v.d. Bij, Klaas
Eilander, Willem Hogendorp, dhr. H. Hasper, Ytske va?
Driesum, Bertha Boers.
5. Gerrit Leistra, Reitse Lemstra, Simon Bonga, Jan vant

Dijk, Piet Geertsma, Paul Hoekstra, Tjomme Dijkstra:

ou-

rde-

1934, Klas 3 Mulo

1. Matheus Camping, Feiko Ronner, Watte Piersma, (daarvoor) Jelte Kits, Jan v.d. Mossel, Annie Formsma, Annie Boonstra,

mw. T. Liezenberg, Harm Wiersma, Berend Timmermans, Sipke Baarsma, Hein Roolvink en Pieter de Vries,
2. Dhr. S. Camping, mw. A. Rozendal, Wieke Botma, Sjoukje Post, Annte Pranger, Doetje Meulenaar, Jikke van Tuinen,
Tjitske Siersma, Betty Geertsma en dhr. J. Formsma.

3. Egbert v.d. Laan, Jan Wijkstra, Bearn Kuipers, Ittie Pranger, dhr. H. Bosma, Jitske v.d. Veen, Annie Hoekstra, Jaap van
Tuinen, Pieter Pot en Piet Schouwerwou.
4, Anjo Oudeman, Jetze Hoogterp, Tjeerd Schouwerwou, Marten Dijkstra, Paul Hoekstra, Klaas Pranger, Sietze v.d. Veen
en Jan Neve.

(foto's van

W. Piersma en P. de Vries).
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de bouw van een nieuwe school beschikbaar te stellen.
Even is er nog sprake van een scholenruil. Gedeputeerde Staten stellen voor de problemen op te lossen
door ruiling: de Christelijke Mulo in het nieuwe gebouw

(8 lokalen) van de Openbare

Lagere school

aan het Zuiderbolwerk en deze school in het oude
Mulo-gebouw aan de Oostersingel. Het gemeentebestuur gaat hier echter niet op in en gaat op haar
beurt in beroep bij de Kroon tegen het besluit van
Gedeputeerde Staten.
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1920 (1920 - 1940)

Intussen raakt op 10 mei 1940 ons land betrokken in
de Tweede Wereldoorlog. Nog in de loop van hetzelfde jaar besluit de gemeente het beroep op de
Kroon in te trekken. In feite stemt zij daarmee in
met de financiering van de nieuwbouw van de
Christelijke Mulo. Maar op 1 juli 1941 kondigt de regering een bouwverbod af. Hierop kan geen ontheffing worden verleend.
In 1942 vindt men een voorlopige oplossing van het
ruimteprobleem door het bouwen van een zevende
lokaal boven het fietsenhok. Het lokaal is te bereiken
via een trap in de gang, de ramen zien uit op de binnenplaats. Wel een verbetering, maar nog niet vol-

doende. Het aantal leerlingen wordt zo groot dat op
1 januari 1943 zelfs een achtste leerkracht mag worden benoemd. Het wordt de heer W. Feddema uit
Akkerwoude.
Een nieuwe Mulo ? Aan het uitvoeren van die plannen zal nog een heel aantal jaren van zorgen en
moeiten vooraf moeten gaan.

Eerlijk
In het jaarverslag over 1940 constateert de secretaris,

dat het schoolbestuur recht is gedaan, dat de strijd

eerlijk is geweest:

“Het goede inzicht is bij de raad te laat gekomen.
Door eerst zich in meerderheid herhaaldelijk tegenover de aanvraag van het schoolbestuur te stellen,

heeft men onze Christelijk Mulo-school waarschijnlijk onherstelbare schade toegebracht.
Doch wij wanhopen niet, zolang wij in gehoorzaamheid aan God onze weg gaan en ook voor het
Mulo-onderwijs wegen bewandelen die Hem aangenaam zijn. Hij heeft gezegd: Weest in geen ding
bezorgd.”

1937. (Namen niet alle meer bekend)
Achter: Jac. Hacquebord, Koos Sikma, Feiko Ronner.
Verder o.a: Anne Wiersma, Reinder Hof, Schelte Miedema, Hetty Rintjema, Emmy v.d. Weg, Siep Terpstra, Klaaske

Vogelzang, Trijntje de Wilde, Doetje v.d. Wagen, Jaap Seepma, Jan Viersen, Gea Woudstra.

Onderwijzers: de heren Formsma (midden), Bosma (links) en Hasper (2e rij van boven, rechts).

(Foto van R.R. Hof, Brummen en P. Schouwerwou, Vleuten).
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1937. Klas 1 (L tm Z) (Namen niet compleet)

1. T. Poutsma, … v.d. Weg, ( ? ), Wibbie v.d. Windt, Martje v.d. Laan, Feikje Nutma, Nellie Tilkerna, Sijke Poortinga.

(daarboven): Tjidsger v.d. Wal en Thomas Pekelsma.
2. Dhr. J. Formsma, Hendrik Westra, ( ? ), Aaltje Zwart, Alie de Vries, Ytje Roorda, Gerie de Vries, Hillie Roukema, Ytje

Sikma, Corrie Neve, Tine Viersen.
3, Jacob Pekelsma, Wouter Tilstra, ( ? ), Steven Schregardus, Fin Witzenburg, dhr. W. Klein Haneveld, Wietze Woudstra,

2), (2)

4. Berend Ronner,

… Toornstra, Jaap Wiersma, (?), ( ? ), Wietse Plantinga, Lieuwe Sytsma, … v.d. Wagen (?).
(Foto van mw. F. Reitsma-Witzenburg, Middelstum).

1939, Klassefoto

1. Achterste rij: Dhr. J. Formsma Jr, Geert v.d. Beek, Renze v.d. Mark, Wytze Bieringa, Sicco Doornbos, dhr. F.R. Aschoff,
Jacob Hoekstra, Jopie Fokkens, Hendrik Penminga, dhr. J. Formsma, (2 ).
2. Daarvoor: ( 2 ), Huite Elzinga, Melis Boersma, Andries Brouwer, Gerrit Meinema, Teake Meindertsma, Tom Koot,
Anne v.d. Meulen, Sije Kingma, dhr. D.T.E, v.d. Ploeg.

3. Voorste bank naar achter: v.l.n.r: Marten Bosgraaf en … Gardenier, Trijntje van Dijk en Siep Casimir, Eefje Jongsma en
beke de Hoop, Akke Drost en Saakje Hoekstra, Eelkje de Boer en Fokje de Hoop, Wietske Kroeze en Gerarda v.d.
eulen.

…e
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Oorlogsjaren en daarna...
(1940-1953)
Oorlog, zorgen en moeiten
In het jaarverslag over 1938 komt voor het eerst het
politieke wereldgebeuren ter sprake. De notulist
wijst op het voorrecht, dat onze kinderen nog vrij
onderwezen mogen worden in de ons zo dierbare
beginselen. In landen, zelfs vlak over de grenzen,
worden grotere jongens uit het gezinsverband losgemaakt, ondergebracht in werkkampen en onderricht
in beginselen die zeker niet de onze zijn. Hoe groot
zal de invloed daarvan niet kunnen zijn op hun latere leven!
In welke mate deze zorgen toen al tot het schoolleven zijn doorgedrongen is nog de vraag. De school
stond misschien toch nog ver van het wereldgebeuren af.
Toch komt iedereen in ditzelfde jaar met de oorlogsdreiging in aanraking, namelijk met de luchtbescherming. Master Bonga heeft voor de lagere school
reeds een plan ontworpen voor het houden van eenvoudige oefeningen om, o.a. in geval van nood, het
gebouw zo snel mogelijk te kunnen verlaten.
“Wij zullen hopen, dat Dokkum bewaard blijft voor
de werkelijkheid hiervan”, zo verzucht de secretaris.

In de eerste oorlogsjaren (1940 en 1941), lukt het
nog redelijk het onderwijs op peil te houden. De
openbare lagere school is dan al door de Duitsers gevorderd voor de legering van militairen. De Fetzeschool krijgt daardoor inwoning, de kinderen van de
beide scholen gaan om de twee weken beurtelings
’s morgens of ’s middags naar school.
De Ulo kan geen ouderavond meer houden wegens
de slechte reisomstandigheden voor ouders van buiten. Gaandeweg wordt de situatie hoe langer hoe
slechter. Leermiddelen worden duur en gaan in kwaliteit achteruit. Toenemende verkeersproblemen, gebrek aan verwarmings- en verlichtingsmiddelen en
moeilijker wordende levensomstandigheden belemmeren het onderwijs. De resultaten en vorderingen
blijven aanvankelijk nog redelijk op peil.
1940: de Ulo heeft in september gemiddeld 184 leerlingen.
1941: 209 leerlingen; er zijn 34 examenkandidaten
waarvan er 32 slagen.
Op 1 januari 1942 komt de heer P.J. Bezemer vanuit
Zwijndrecht over naar de Chr. Mulo in Dokkum. Hij

1940. Personeelsfoto
E De heren P. Klimstra, S. Hoekstra, F.R. Aschoff, D.T.E. v.d. Ploeg en Jac. Formsma (Jr.)
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Oorlogsjaren en daarna... (1940 - 1953)

2. Mw. A. Hiemstra, dhr. J. Formsma, mw. T. Liezenberg en dhr. W. Klein Haneveld.

js in het bezit van de akten Engels, wiskunde en handelskennis. (Enkele jaren na de oorlog wordt hij be-

men het zekere voor het onzekere en blijven thuis.

pensionering verbonden is geweest).

Kweekschool,

noemd aan de Chr. Kweekschool waaraan hij tot zijn
1942: 210 leerlingen; 44 examenkandidaten, er wor-

het
De
tze-

1 de

ngs

ens
)ui-

den er helaas 7 afgewezen. Dit laatste is misschien al

te wijten aan de verslechterende omstandigheden.

In de strenge winter van 1941/42 moet de school
een week dicht. Buitenleerlingen krijgen het steeds
moeilijker om de school te bereiken. Fietsbanden
worden schaars. Bussen rijden steeds ongeregelder.
Wegens brandstofgebrek maakt men o.a. gebruik
van (hout)gasgeneratoren. Ze zijn niet al te bedrijfs-

zeker.
De school begint pas om half tien en nog zijn er leerlingen die noodgedwongen de eerste lessen moeten

missen. Het onwettig schoolverzuim neemt toe, zelfs

al door gebrek aan schoeisel.

1943: Het aantal leerlingen blijft nog steeds stijgen:

in september 277!

cer-

Van de 34 examenkandidaten slagen er toch nog 32.
De toelating tot het examen levert nog wel eens problemen op ‘(en dit zal nog jarenlang een probleem
blijven). Begin 1944 besluit de personeelsvergadering, dat de beslissing tot het wel of niet toelaten,

ten

uit

Hij

niet aan de ouders kan worden overgelaten.
De leerlingen in klas 9a zijn over ’t algemeen niet

voor het examen bestemd, als uit het tentamen ech-

ter blijkt, dat ze enige kans van slagen hebben, worden ze alsnog toegelaten.
Bij de overgang in april 1944 worden bevorderd naar

klas 8a, 8b en 8c (de 2e klassen) resp. 31, 31 en 35

leerlingen; naar klas 9a en 9b resp. 36 en 38 leerlingen. In klas 7a en 7b komen de nieuwe leerlingen,
vermeerderd met 13 zittenblijvers. Leermiddelen
worden zeer schaars, leraren worden gemaand zeer

Zuinig te zijn met papier en dergelijke.

Met ingang van het nieuwe schooljaar, april 1944,

komt de heer M. Dijkstra uit Dokkum de onderwijZersploeg aanvullen.

Gymnastiek
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Sang
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1 januari

1941

wordt

het vak

Ee. C Ee de leerplicht wordt gewijzigd. De praktieee Uitvoering van de verplichting tot het geven
van
tj en levert voor de meeste scholen
heel wat

Op, omdat de geschikte accommodatie

EVoor ontbreekt,
he

kaatste oorlogsjaren
rd ME eerde Ulo een vreselijk moeilijk jaar
Woortdurend

de 40 kandidaten slagen er 34. Er gaan 7 naar de
6 naar de H.B.S, het Gymnasium

of

naar de Zeevaartschool. De rest “gaat de maatschappij in” hoewel het hen op dat moment zeker moeilijk zal zijn gevallen werk te vinden.

De oorlogswinter 1944/45 wordt een bange periode.
Op 30 september wordt onderwijzer Fedderna gearresteerd. Als op zaterdag 14 oktober de algemene
graafplicht wordt afgekondigd, zijn er opeens vijf
man personeel verdwenen, ondergedoken. Alles is
beter dan door de Duitsers en hun handlangers meegenoemen te worden om ergens in Drente putjes te
moeten graven. Dan zijn er nog slechts twee leerkrachten

over,

de

heren

Formsma

en

Bezemer.

Geholpen door twee onderwijzeressen, de dames
Boersma en van Tuinen, proberen ze de school
draaiende te houden.
Mevrouw Fin Reitsma-Witzenburg (examenjaar

1940) uit Middelstum en afkomstig uit Ee, ver-

telt, dat meneer Formsma in 1940 ’s morgens liet
zingen Ps.79 (Oude berijming):
”Getrouwe God, de heid’nen zijn gekomen.
Zij hebben stout uw erfland ingenomen:
Jeruzalem, de tempel, uw altaren,

tligt al verwoest door die geweldenaren!
Uw knechten zijn geveld door hun verwoed
geweld.”
Hun lijken, onbegraven,

verzaden na hun dood
t Gediert’ in hongersnood: en gier en kraai en
raven.”
en het laatste vers:
“Zo zullen wij, de schapen uwer weiden,
in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden,

en zingen van geslachten tot geslachten

uw trouw, uw roem, uw onverwinb’re krach-

ten.”
En psalm 85:

”Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond,

ke Oefening voor de scholen verplicht ge-

Ee

De examenresultaten van 1944 vallen nog mee, van

van de jongere onderwijzers

BE worde is Panning door de bezetters
opEe
‚en van hen, de heer Hasper, is
18: Maar ook het schoolbezoek
| Berlin
deerlinge
Ee
BEN neemt

af,: De grotere jongens ne-

dat Jacobs zaad opnieuw in vrijheid woont.
De schuld uws volks hebt G'uit uw boek gedaan,

ook ziet Gij geen van hunne zonden aan.
Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust,
de hitte van uw gramschap is geblust.
O heilrijk God, weer verder ons verdriet,
keer af uw wraak en doe uw toorn te niet!”
Maar dit duurt niet lang, de brandstof raakt op. Om
kolen te besparen, blijft om de beurt een klas thuis.
Tot overmaat van ramp wordt de school op 7 november gevorderd voor huisvesting van evacuees uit
het zuiden van het land. Er kan dan nog gebruik
worden gemaakt van de Kweekschool die welwillend
lesruimte beschikbaar stelt.
De school is nog maar nauwelijks een paar dagen op
dreef als op 13 november een enorme sneeuwstorm
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Oorlogsjaren en daarna... (1940 - 1953)

1944. Schooldiploma
Bewijs de school na 3-jarige cursus te hebben verlaten.
In verband met de oorlogsomstandigheden was het afleggen
van het centraal schriftelijk examen in Leeuwarden te gevaarlijk voor jongens van deze leeftijd.
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losbreekt. Leerlingen kunnen slechts met grote
moeite thuiskomen. Tot 5 december wordt nog
doorgewerkt in de (onverwarmde) Kweekschool. De

volgende dag kan men weer terug naar de eigen
school, maar er is maar één verwarmd lokaal beschikbaar.
Het merendeel der leerlingen probeert thuis nog iets
aan hun schoolwerk te doen. Maar dat valt ook tegen, want de electriciteit is afgesloten en voor verwarming is men aangewezen op turf en hout, brandstoffen die ook steeds schaarser worden.

1945
Het nieuwe jaar zal nog heel wat onheil over Dokkum brengen ”en er zullen nog veel tranen vloeien
eer de nationale driekleur weer zal wapperen op de
koepel van het stadhuis”
Op 19 januari 1945 wordt de heer Formsma in de
klas door enkele Duitsers en een landwachter gearresteerd. De school wordt doorzocht, maar er wordt
niets gevonden. De bezetters hebben waarschijnlijk
vermoed, dat er wapens verborgen waren. Ongeveer
een week daarvoor hadden ze wapens ontdekt in een
boerderij in de buurt van het afwerpterrein bij
Aalsum.

BEGINSEL

DER

WIJSHEID

&® @:© |

Nog diezelfde [9e januari zouden drie arrestanten,

waaronder de heer Formsma en de Dokkumer apotheker Dr.Gunster per auto naar Leeuwarden wor-

den gebracht. Zover komen ze echter niet. Omdat
Dr.Gunster met de gehele verzetsorganisatie op de
hoogte is, (zijn apotheek dient als hoofdkwartier van
de ’ondergrondse” in Dokkum en omstreken) acht
men het noodzakelijk hem te bevrijden.
Verzetstrijders dwingen de arrestantenauto bij de
Valom, waar de brug is opgehaald, te stoppen.
In het daarop volgend vuurgevecht wordt een lid
van het beruchte ”Sonderkommando Albrecht” gedood. De chauffeur, een Vlaamse Rexist, raakt zwaar

gewond en is kort daarna overleden. De beruchte
S.S. Oberscharführer Grundmann weet te ontko-

men. Dr. Gunster, die een schotwond

in zijn kniê

heeft, kan worden bevrijd. De heer Formsma blijft
bij de zwaar gewonde soldaat. Een aantal weken las
ter wordt hij pas weer vrij gelaten. (Hij heeft ons
Mulo-leerlingen van kort na de oorlog, dit alles nogg

wel eens verteld).

De wraak van het Duitse Kommando is verschrikkes
lijk. Op 22 januari 1945, drie dagen later, worden
aan de Woudweg zonder enige vorm van proces
twintig gevangenen uit Leeuwarden en Groninge?
neergeschoten. Een massa-executie, de grootste dië
in Friesland heeft plaatsgevonden.
Eind februari kan weer met klas 1 worden bego!

nen. Maar het is slechts voor korte tijd, de Duitsél
leggen beslag op het hele schoolgebouw. Op zatelf
dagmiddag geven ze nog enkele uren gelege „nheid
om de inventaris in veiligheid te brengen. De scho
blijft dan bezet tot de vijand definitief het veld heég
geruimd. Het duurt dan echter nog tot eind mé

voordat alles weer in gebruik kan worden genomen.

Na de bevrijding verblijven er nog enige tijd Duitse
krijgsgevangenen en Canadese militairen in.

Op 1 mei 1945 kan weer “de eerste bestuursvergade-

ring in vrijheid” worden gehouden. Zestig nieuwe
leerlingen hebben zich laten inschrijven, zodat twee

nieuwe eerste klassen kunnen worden gevormd. Er
zijn nu 8 klassen in totaal. Het kost nog heel wat

moeite om ze in die eerste weken ieder een lokaal toe
te wijzen.
De Mulo is in een bijzonder slechte toestand achtergelaten en heeft veel geleden. Alles is vuil, een aantal
ramen is kapot, het hele gebouw moet worden
schoon gemaakt en opgeknapt. Men kan voor halve
dagen voorlopig terecht in de Fetze-school en 1 klas
in de Prinses [rene-school.

De leermiddelen en een deel van de inventaris zijn

opgeslagen geweest in de consistoriekamer van de

Oosterkerk en ook bij een niet onbekende firma in
de stad. Deze firma brengt naderhand, tot veront-

waardiging van het bestuur, de school daarvoor f 25
in rekening.

De heer Jan Formsma

Hoofd Chr. Mulo te Dokkum van 1920-1948,
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Verhalen uit de oorlog

(aoggetuwige-verslag van een oud-leerling)
E
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n-de veertiger jaren maakte het Ulo-onderwijs
sen

grote

bloei

door.

De

school

aan

de

Oos-

Esingel zat stampvol. Grote klassen, de afstand
issen de voorste banken en het bord bedroeg

mper Ì meter!

kwam verbetering door de bouw van een lokaal
v n het fietsenhok. Het was bereikbaar via een

Hen trap vanuit de gang. In dit lokaal speelde
Wiegen het einde van de oorlog een klein draaf. Dat wil ik hier vertellen:

P legen de examentijd en onze klas kreeg in
aal een extra les van de heer Formsma, het

Ger school. Op een gegeven moment hoor-

e lawaai in de gang, gevolgd door harde en
Oetstappen op de trap; De deur werd openCh Er stormden een aantal Duitse soldainnen.

EA hielden

Twee plaatsten zich meteen voor

ons met het geweer in de aan-

Ì Brol. De overigen sloten de heer
eh SOMmeerden hem om met hen

B Ar ie

we het wisten was hij het lo-

3 En ik she Ne een klap dicht. Wij zaten
bereikt
Anken; eindelijk had de oorlog

__

S- Jarenlang bleef alles op afstand,

maar nu was het echt, geen ontkomen mogelijk.
Het duurde lang, heel lang. Eindelijk ging de deur
open en de heer Formsma kwam enkele passen
het lokaal binnen. Hij keek langzaam om zich
heen en langs onze strakke gezichten en zei:
’Kinderen, ik moet gaan, God zij met jullie”
Toen liepen de Duitsers met hem de trap af.
II.
Tijdens de bevrijding werd de school o.a. gebruikt
om @r Duitse gevangenen in onder te brengen.
Blijkbaar was een van hen een kunstenaar, want
bij de teruggave van de school was op één van de
grote schoolborden een prachtig, met kleurkrijt
getekend landschap te zien. Een groot contrast
met de armoe en de hardheid van het toenmalige
dagelijkse leven. Het kreeg terecht veel aandacht
van de Dokkumer burgerij.
Voor de heer Formsma was dit een signaal van de
nieuwe tijd en alle leerlingen (de school kwam
weer langzaam op gang) moesten het zien. Het
maakte grote indruk. In het schemerige licht, de
ramen waren nog gedeeltelijk geblindeerd, leek
het een hemels vergezicht, werkelijk uitzonderlijk!
Eerst door het wegwissen van dit panorama werd
de school weer school. De oorlog was voorbij.
Eindelijk!
Veldhoven, J. Feenstra.
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De school heeft nu + 200 leerlingen. Dit is minder
dan waarmee is gestopt. De oorzaken zijn o.a. de geringe instroom van nieuwe leerlingen in het laatste
oorlogsjaar. Maar ook het vervoer levert problemen
op. Er rijden geen bussen en de nog overgebleven,
gammele fietsen hebben slechts massieve rubberbanden, omdat er nog maandenlang geen luchtbanden te verkrijgen zijn. Bovendien heerst er nog
steeds een groot gebrek aan arbeidskrachten in huis,
bedrijf en op de boerderij.
In deze jaren vóór de zo ingrijpende mechanisatie
van de latere tijd, moeten alle werkzaamheden nog
met de hand worden uitgevoerd.
In dit jaar van de bevrijding (1945) krijgen 53 leerlingen het Mulo-diploma, zonder dat ze er een landelijk, schriftelijk examen voor hoeven te doen! (40
het A-diploma, 7 het B-diploma en 6 het Aanvullend
B-diploma.) Wegens de vervoersproblemen wordt
het centrale examen vervangen door een soort
schoolexamen. Wie vanaf september 1944 in de examenklas heeft gezeten, het tentamen heeft afgelegd
en naar het oordeel van het hoofd en het personeel
van de school voor het diploma in aanmerking
komt, krijgt dit uitgereikt.
In het gemeentearchief zijn de tentamen- en examencijferlijsten vanaf 1921 bewaard gebleven.

Oorlogsbuit

Het schrijfbureau van de heer Formsma was
door de Duitsers meegenomen. Het werd later
teruggevonden bij de illegaliteit. Die beschouwden het als oorlogsbuit en hadden het in gebruik. Om het terug te krijgen moest daartoe
een verzoek worden ingediend. Op de bestuursvergadering van november 1945 vertelt de heer
Formsma dat hij dit heeft gedaan, maar er verder nog niets over heeft gehoord. De heer
Wouda belooft hierover eens contact op te nemen met bepaalde instanties. Hoe de zaak verder is afgelopen wordt niet vermeld.

Na de oorlog. Tijd van verandering
Eind mei 1945
Voor het eerst na die donkere oorlogsmaanden gaan
de deuren van de oude Mulo aan de Oostersingel
weer open. Meneer Formsma kan weer aantreden
met een complete lerarenploeg van 9 man, waarvan
er één, de heer Hasper, anderhalf jaar niet op school
is geweest.

Wo
Do

Op 1 juli 1945 verlaat onderwijzer Willem Feddema
de Mulo: "In jeugdig enthousiasme gaf hij gehoor
aan de oproep tot bevrijding van Indië” Ook een
van de oudste leerlingen meldt zich als vrijwilliger.
Aan vrijwel alle schoolmaterialen is dan nog gebrek.
De boeken zijn versleten, nieuwe zijn nog niet ver
krijgbaar. Ze moeten daarom zo spoedig mogelij
worden gekaft. Maar zelfs kaftpapier is bij de boeke

maar het heerlijke gevoel van bevrijding maakte
licht het dragen van stoffelijk verlies” De school is
inderdaad leeggeroofd, de leerboeken versleten,
maar .…. ”Gode zij dank bleven onderwijzers en leerlingen allen gespaard”, zo schrijft de secretaris.
Dat ”heerlijke gevoel” van bevrijding, om dan de
toekomst weer met vertrouwen tegemoet te zien,
kan misschien alleen worden begrepen door degenen die de bange en beklemmende sfeer van de oorlog en bezettingstijd zelf bewust hebben meegemaakt.

handel niet meer te koop. De heer Formsma, die be

kend staat om zijn zuinigheid, heeft gelukkig nu nog
wat achter de hand: de school levert kaftpapier.

Plattegrond van de Mulo, Oostersingel
Getekend door dhr. Formmsma voor dhr. v.d. Ploeg toen deze als leraar aan de school werd benoemd.
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Platte grond (juni 1946)
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Oorlogsjaren en daarna... (1940 - 1953)
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1946. Klassefoto
1, Minke van Dijk, Agnietje Bosgra, dhr. J. Formsma, Sidonia Nauta, Tineke Biersteker, dhr. P. Klimstra, Jo de Hoop,
Ina Krol.
2. Griet Boersma, Matty Bruinsma, (daarachter): Bart Straatsma, Oege Dijkstra, Harry v.d.Mark, (daarvoor): Jantina
Hoekstra, Rie Baumfalk.
1947. Klas 3a Chr. Mulo Dokkum

1. Dhr. S. v.d. Ploeg, Klaas Bos, Minne Boelens, Jelle Dijkstra, Hette Westra, Frans Wytsma en Alle v.d. Weg.

ver-

elijk
jekbe-

nog

2 Atty Reitsma, Sita Kuipers, Bertha Schaaf, Antje Talsma, Baukje van Dijk, Jan Stelwagen, Wieger Jellema,
Halbe Halbesma, Willem Meinema, Hilly Drolinga en dhr. J. Formsma,
3, Yfsje v.d. Meer, Fokke Zwart, Wieger Boonstra, Tine van Breeden, Bertha Cats, Aly Veldhoen, Afke Wouda, Titie Jonker
en Aukje Laverman.
4. Klaas Dijkstra, Jacob Turkstra, Rinse de Beer, Bjinse de Vries, Wierd Brouwer en Joop Plantinga.
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op de personeelsvergadering. Verschillende sprekers

Ook zijn er nog schriften. De leerlingen moeten ze
zelf kopen voor 8 cent per stuk! Verder wordt afgesproken, dat het werk van de leerlingen regelmatig
op netheid en correctheid zal worden gecontroleerd.
Klassikale correctie alleen is niet voldoende: zo nu
en dan de schriften voor correctie innemen!

voeren

afscheid, een geduchte
Bezemer

gaat

de

de

voorzitter,

de

heer

Na de rouwdienst volgt de hele school het stoffelijk overschot tot buiten de Woudpoort. De
begrafenis vindt plaats in besloten kring van
familie en vrienden in Garijp. Onderwijzer Dijkstra, secretaris van de personeelsvergadering,
schrijft naderhand: ”Bij het graf sprak ds. Meyer
de algemene geloofsbelijdenis uit:
”Ik geloof... de opstanding der doden en een
eeuwig leven .…. Zij dit de familie tot troost. Er
is een eeuwig leven, waar de vruchten van meneer Formsma's werk, gelouterd door Christus’
bloed, een bijdrage zullen mogen leveren tot
vermeerdering van Gods eer.”
(notulen pers.verg. 1948)

aderlating. De heer

naar

o.a.

namens het personeel en de leerlingen, Camping namens oud-leraren. Daarna het afscheid in een lange,
stille rij.

Hasper wordt hoofd van een pas-opgerichte Ulo in
Haulerwijk,

woord,

beste in ons land uitgegroeid .. ”. De heer Klimstra

In de loop van de volgende twee à drie jaar wisselen
er een aantal leerkrachten van school. Onderwijzer
J. Jager stapt over van de lagere school naar de Mulo.
Drie vaste onderwijzers van de Mulo daarentegen
nemen

het

Barkmeyer: ” .. meer dan 28 jaar de Mulo met alle
toewijding gediend ... en is deze school tot één der

Kweekschool,

Klein Haneveld wordt leraar aan een Ulo in Den
Haag en Hoekstra wordt benoemd aan de Chr.
H.B.S. in Stadskanaal. Allemaal mooie promoties,
maar wel een verlies voor de Dokkumer Mulo. In de
nu ontstane vakatures worden benoemd de heren
J. Helder, S. v.d. Ploeg en J. Gort.

1948.

De heer Formsma overleden
Maar het grootste verlies lijdt de Mulo door het plot-

34

Formsma,

het hoofd

Met het overlijden van de heer Formsma van de
Mulo en het afscheid van master Wendelaar Bonga

der school, op 16 januari 1948.
Op die onvergetelijk trieste vrijdagmorgen als de
leerlingen op school komen, vernemen ze het droeve nieuws. Tijdens een personeelsvergadering de vorige avond onwel geworden, overleden in de vroege
morgen van de volgende dag; midden uit zijn werk
weggerukt, ”in het harnas gestorven, nog maar 61
jaar oud. Van hem kan met recht worden gezegd dat
de liefde voor het Christelijk onderwijs hem had verteerd”
De leerlingen van de examenklas worden naar huis
gestuurd. De heer Formsma gaf hen les in verschil
lende vakken. Op de daaropvolgende dinsdagmid-

van

de lagere

school

(korte

tijd daarvoor),

werd

a.h.w. een tijdperk van het Christelijk onderwijs in
Dokkum afgesloten.
Het onverwacht wegvallen van de schoolleider en tegelijk als een van de belangrijkste docenten, brengt
heel wat onvoorziene problemen met zich mee. De
heer Klimstra wordt als oudste onderwijzer benoemd tot waarnemend hoofd. Vooral de examen
klas, die over enkele maanden

het schriftelijk exa-

men moet afleggen, raakt in moeilijkheden. De andere onderwijzers, waarvan sommigen geen exa
menklas-ervaring hebben, moeten plotseling de les:
sen van de heer Formsma overnemen. Op basis vais
vrijwilligheid, ook van de leerlingen, geeft de heer l&
Kiefte hen zelfs nog Frans op de vrije zaterdagmots
gen. Het aantal geslaagden valt dit examenjaar ach=
teraf gelukkig nog mee, slechts één kandidaat wor dte
afgewezen.

dag, in een volle Oosterkerk, wonen familie, bestuursleden, alle onderwijzers en leerlingen, meerde-

re oud-leerkrachten en oud-leerlingen de rouwdienst bij. Ds. DJ.P. Meyer heeft de leiding, zijn
preek is over Ps.130. De psalm die de overledene las

De stichting van het Christelijk Lyceum, kort na d8
1948. Advertentie
rend
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J. Formsma,
in leven hoofd der Chr. U.L.0, school te Dokkum.
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_ Vele Oud-Leorlingen.
Dokkum, 16 Janusti 1948.
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hem aan onze vorming besteed, Zullen door onsnooit worden vergeten.
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Oorlogsjaren en daarna... (1940 - 1953)

seling overlijden van meneer

oorlog, heeft nadelige gevolgen voor wat het aant
leerlingen van de Ulo betreft. Waren dat er 209 86
middeld in 1947, in 1948 is er plotseling een terubg
gang naar 154 (gemiddeld). Daarmee komt de se
leerkracht in gevaar.
Er slagen 32 examenkandidaten, maar in de loop Vä8

ditzelfde jaar 1947 maken 33 leerlingen de overstég
naar het Lyceum. Er gaat een aantal naar de Kwess
en er verdwijnen ongeveer 50 leerlingen om Vel
schillende andere redenen: op Schiermonnikoog
nu b.v. een eigen Christelijke Ulo, en enkele geZin
nen emigreren nu al naar Canada, ook zijn ef ©
aantal leerlingen die afhaken wegens slechte lee
prestaties. De school houdt nu echt even rekent

met een nog verdere achteruitgang.
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1948,
In Memoriam

In memoriam J. Formsma

J. Formsma

veste in '‘t Noorden van Friesland, rouwt.
Hoofd van de C.N.School voor Ulo, is niet

Dockum, de oude
Collega Formsma,

(uit ’Ons Mulo-blad”,
2 febr. 1948)

meer,
In ’t harnas gestorven.
Donderdagavond leidde hij een vergadering van het Personeel. Met

nge,

het „De Profundis” —
Ik verwacht den Heere;

Uit de diepten roep ik tot U,.o God —
mijn ziel wacht op den Heere, meer dan de

God

de sterke

aan

naar

de morgen

op

wachters

sprak

‘teinde

en

lichaam

einde

wachten ten
verschijnen.

geest,
en

en

lag

—

hij

werker,

onvermoeide

de

neergeveld.

mocht

geopend.

de vergadering

werd

—

voor

Vrijdagmorgen

Gods

was
in

aangezicht

Bijna

het

Sion

De mare dompelde geheel Dockum in rouw.
‘Ruim 38 jaar heeft Formsma aan het Chr. Onderw. zijn krachten
mogen en willen geven en dat met voor velen beschamende ambitie
en toewijding.

getuigen, dat
heeft gedaan
zegen mocht
dàt was zijn
Geboren

Wie

hem

van

in

1886,

nabij heeft gekend,

weet dat en kan

hij met een grote mate van plichtsbesef zijn werk
en inderdaad daarin ook voldoening vond en daarop
zien. Voor zijn leerlingen, voor de school àlles te zijn,
leven.

te Suameer

waar

zijn vader de korenmolen

had,

bezocht hij als knaap de school van „Meester Lub” in Garijp. Na zijn
schooltijd ging hij bij de timmerman in de leer, maar dat bevredigde
niet. Daarom besloot hij te Bergum voor onderwijzer te studeren.
In 1909 behaalde hij de akte en over Driesum, Leeuwarden, Hijlaard

en Kampen — een tijd, gekenmerkt door gestadige studie — kwam
hij in 1919 in Dockum als Hoofd der Ulosschool. Sedert die tijd,

dus 28 jaar lang, heeft hij deze plaats met ere ingenomen. Boven:
dien was hij leraar Geschiedenis aan de H. Azafdeling van de
Chr. Kweekschool.
Wie hem op de examens ‘ontmoette, leerde hem al spoedig waar
deren, niet alleen om zijn: gedegen kennis, maar meer nog om de

vriendelijke

wijze,

waarop

hij

met

de

candidaten

omging.

Zijn

jaarlijks bezoek aan de A.V. — een bezoek, dat ondanks iedere
weersgesteldheid trouw gebracht werd — behoorde tot de hooge

=

tijden van zijn leven! En ‘nu is deze trouwe werker afgelost van
zijn

post.

Dinsdag mochten we:de

Wonen.

Ln

Niet de mens

/

rouwdienst, in de Oosterkerk belegd, bijz

werd

door de verschillende sprekers verz

heerlijkt — mensenvergoding lag niet in de lijn van deze bescheiden
|

des Heeren werd, gedankt voor alles, wat
de Naam
Rd
eekum —in hem
ontvangen
had.
uitgeleide

_

S€daan door zeer velen, naar Garijp, waar op het landelijk kerkhof

TP.

a de dienst vertrok de stoet, tot aan de Woudpoort

toevertrouwd.

E stoffelijk overschot tot de dag der Opstanding aan de aarde werd
| Re
en
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ie
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niet

'

gaan uit naar de treurende Weduwe

treuren

als zij, die

geen! hoop

hen sterken in deze moeilijke dagen.
21

Januari

hebben.

en kinderen,
De

Heere

1948.
n
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Leraren komen en gaan

Godsdienstonderwijs

Nu de oorlog voorbij is en iedereen weer kan gaan
waar hij of zij wenst te gaan, beginnen verschillende
leraren rond te kijken naar een andere werkomgeving.
De heer Gort, nog maar korte tijd terug uit een
Jappenkamp en onderwijzer aan de Dokkumer Ulo,
vertrekt in mei 1947 toch weer naar Indië. ”Noode
zagen we deze sympathieke leraar vertrekken”, zo
schrijft de secretaris in zijn jaarverslag over 1947. In
zijn plaats wordt benoemd de heer A.J. te Kiefte uit
Gorinchem.
Gymleraar J. van Dongen vraagt ook ontslag. Het
duurt een hele tijd voor een nieuwe, volledig bevoegde leraar Lichamelijke Oefening kan worden gevonden. Er komt nu ook een nieuwe regeling voor

”Het enige vak waarin álle onderwijzers moeten zijn
gespecialiseerd is het onderwijs in de Gewijde

deze lessen, de school kan nu gebruik maken van de

zaal van de Kweekschool.
Na het overlijden van de heer Formsma maakt waarnemend hoofd Klimstra voor het bestuur het volgende lijstje met namen en bevoegdheden op:

P. Klimstra (wiskunde en handelskennis), J. Formsma Junior, M. Dijkstra en J. Helder (alle drie Duits
en Engels), J. Jager (Frans en Engels), A.J. te Kiefte
(Frans en handelskennis) en S. v.d. Ploeg (wiskunde).

Alle voor de Ulo noodzakelijke bevoegdheden zijn
aanwezig. Toch is het bestuur van mening dat het te
benoemen nieuwe hoofd der school in het bezit
moet zijn van de akte Frans.
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Geschiedenis”, aldus besluit secretaris Faber het zo-

juist genoemde jaaroverzicht. “Het is een voorrecht
voor de Ulo-leerlingen dat hun eigen leraar hen onderwijst uit de Bijbel. De lesvoorbereiding dwingt
hen zelf altijd weer tot het onderzoeken van Gods
Woord. Dit alles versterkt de band tussen leraar en
leerling.”
Toezicht
Dat het bestuur de schoolaangelegenheden, met
name wat de geldelijke zaken betreft, nauwlet-

tend in de gaten houdt, bewijst min of meer het
volgend voorval. De secretaris heeft het aldus
weergegeven: “De heer Klimstra deelt mee, dat
bij hem op school een reiziger (vertegenwoordiger) is geweest die potloodslijpers in de handel
had. Hij is zo vrij geweest 1 exemplaar te bestellen. Waarop het hoofd der lagere school mededeelt 2 exemplaren te hebben besteld! Beide
bestellingen kunnen de goedkeuring van het bestuur wegdragen.”
(9 september 1948)
1947. Personeelsfoto
1, De heren: S. v.d. Ploeg, M. Dijkstra, J. Jager,

J. Formsma (Jr), J. Gort en J. Helder.
2. J. Formsma en P. Klimstra.
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1947
1, Ype Schreiber, ( 2 ),… de Jong, Jan Vellema en Jaap Klokman.

2. Dhr. J. Formsma (Jr), Oene Kuipers, Akke Halbesma, Janneke Dijkstra, Wiesje Pebesma, Eelkje Meyer, Wietske Feddema,
Henny Vellinga, Jannie Westra, dhr. J. Jager en Jan van Eerden.

3. Boele Terpstra, Pieter Meyer, Jacco Agema, Piet Kingma, Anne v.d. Meulen en Johannes de Groot.
1948. Klas Ib
1. Ate Tjeerdsma, Bauke de Vries, Fokke Dam, Anne Streekstra, Gosse Sijens, Martinus Feddema, Klaas Haaksma, Douwe
Wouda, Nico Boorsma.
2. Truus Dijkstra, dhr. M. Dijkstra, Froukje v.d. Wal, Ruurdje Jaarsma, Sietske Woudstra, Hanneke Scholten, Hetty v.d.
Woude, Willy Sytsrna, Meinie v.d. Wal, Jan Zwart.
3, Sjoerd de Vries, Wieger v.d. Ploeg, Roelof van Klaarbergen, Durk Holwerda, Dirk Walda, Hessel Dijkstra, Klaas Posthuma,
Evert Koolstra,
4 Teade de Jong, Durk v.d. Kooi, Hendrik Kingma, Frans Vellerna, Joop Neve, Jan Hellinga, Ruurd Kooistra.
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Instructie voor de Conciërge (1946)
Het plaatsen van de kachels in de Ulo-school geschiedt, na opdracht van het hoofd der school,
door een vakman. De kachels, pijpen en het
stookgereedschap moeten voortdurend in zindelijke toestand worden onderhouden. De concierge draagt er zorg voor, dat er steeds genoegzame brandstof in de kachels aanwezig is.
Tussen de morgen- en de namiddagschooltijd
controleert de conciërge de kachels; op aanwijzing van het hoofd der school houdt hij na de
namiddagschooltijd in de lokalen die ’s avonds
gebruikt moeten worden de kachels aan.
In de Ulo worden de kachels en pijpen in de
Kerstvakantie gereinigd. Na afloop van het
stookseizoen worden de kachels en de pijpen
weggenomen en gereinigd en de schoorstenen
geveegd.
De conciërge heeft per jaar 12 dagen vacantie.
De tijd, waarin deze vacanties genoten worden,
wordt geregeld in onderling overleg. De vacantie
wordt bij voorkeur genoten in de week vóór en
de week na de grote schoolvakantie.
Verder moet hij bodediensten verrichten voor
Bestuur en Hoofden.
(Voor conciërge Alle Hamstra,
21 januari 1946)

Autorijschool

Tijdens het ”Stadhouderloze tijdperk” is de heer
Klimstra waarnemend hoofd der school. Bij de
rondvraag klaagt hij over de overlast die een
autorijschool bij de school veroorzaakt. Deze is
daar steeds weer aan het oefenen en temeer daar
ook de rijvaardigheidsproeven hier worden afgelegd. Dit is zeer hinderlijk voor het onderwijs
aan de Mulo. Hij krijgt het advies deze aangelegenheid eens te bespreken met Ds. Reedijk.
(Bestuursvergadering 10 mei 1948)
(In die jaren werden de rijvaardigheidexamens
ook in Dokkum afgelegd. De straat naast de
school, richting bolwerk, was blijkbaar heel geschikt voor het achteruit inrijden. Soms meerdere keren per dag verscheen de bekende lesauto
en rekten de leerlingen de halzen om een en ander te aanschouwen. In de hoop, dat er weer eens
iets mis zou gaan. Ds. Reedijk, de Hervormde
predikant, was de examinator).

1948. Klas 2a

1. (_? ), Wiebe Loopstra, Jacob Koopmans, Dirk v.d. Zee, Koen v.d. Berg, Johan van Kesteren, Marten Kamstra en Jan
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Tine Kamstra, Tine Smallenbroek, Annie Damsma, Tine Fokkema, dhr. P. Klimstra, Fokje de Vries, Jannie v.d. Veen,
Rennie Cuperus, Annemarie de Bruin en Aafke Haakma,
Piet de Jong, Anne Damsma, Lieuwe Sytsma, Siebe de Vries, Louw Dijkma, Wybren de Vries, Arnold van Minnen,
Lammert de Hoop en Germ Keizer.
Tjalling Kamstra, Hillebrand Krol, Anne Feenstra, Ulbe Holwerda, Jan Barwegen, Sieds Bergmans en Hendrik Dijkstra.

1948

1. Wieb Fokkema, Cor Zijlstra, Ennie van Minnen, Piet Hofing, Meindert v.d. Veen, Nanne Walda, Sjoerd Blom, Jan

Kingma.

mo

2. Cor Dijkstra, dhr. J. Helder, Koosje Visser, Tjitske v.d. Werff, Margje Straatsma, Anneke Turkstra, Maaike Haakma,
Annemarie de Bruin, Sissy de Bruin, Tjeerd Visser, Meindert Terpstra.
Eelke de Jong, Riekele Kuipers, Roel Plutschouw, Eilo Zwart, Albert v.d. Bij, Gerard v.d. Kooi, Sietse v.d, Wal.
Auke Brouwer, Menze Dijkstra, Piet Timmermans, Gerrit de Beer, Riekele Wiersma, Ids Klomp. Piet Dijkstra.

1948. Klassefoto 3b
1. ‘Wieger Akkerman, Folkert Sytsma, Oege Dijkstra, Bart Straatsma, Harry v.d. Mark, Wieger Boonstra, dhr. S.v.d.Ploeg,
Frits Slagman, Piet Stiemsma.

2. Yuze de Jong, Jantine Hoekstra, dhr. J. Formsma (Jr.), Martje Dijkma, Aukje Laverman, Ids Talsma, Sidonia Nauta,
Engeltje de Hoop, Roelie Woudsma, Hillie Drolinga, dhr. P. Goedvolk.
3. Ina Krol, Jo de Hoop, Rie Baumfalk, Tineke Biersteker.
4, Mattie Bruinsma, Griet Boersma.
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1948-1949
1. Wieb Fokkema, Klaas Tuma, Jan Visser, Broer Adema, Riekele Wiersma.
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2, (2), Jelle de Boer, dhr. AJ. te Kiefte, Thys Grijpstra, Rinse Schreiber, Willem Boelens.
3. Anna Benedictus, Gerrit de Beer, Titia Laverman, ( ? ), R. Plutschouw, Ids Klomp, Koosje Visser, Martsje Straatsma,
Sikje Koopmans.

1949. Jeugdherbergen fietstocht
Heide bij Denekamp.
Bart Straatsma, Ynze de Jong, Oege Dijkstra, Harry v.d, Mark, dhr. te Kiefte, Piet Stiemstna.

Uitstapjes
In deze jaren kort na de oorlog beseft de schoolleiding, dat naast het schoolwerk ook eens iets georganiseerd moet worden voor ontspanning, bijvoor-

beeld

door het

maken

van een

schoolreis

of een

excursie. De mogelijkheid in vrijheid er op uit te

trekken, bestaat nu immers weer! Wat dit betreft zijn

de leerlingen, opgegroeid in oorlogstijd, zeker niet
verwend.

Omdat er in 1946 of 1947 nog geen bussen beschik\__paar zijn, gaan ze per fiets en maken allerlei excursies. Nog heel duidelijk herinner ik me o.a. een bezoek aan het kerkmuseum van Janum en een paar
weken later aan de toen nog in vol bedrijf zijnde
steenfabriek in Oostrum. Andere klassen fietsen in
optocht naar Hantumhuizen om daar de prachtige
kerk te bezichtigen. De hoogste klassen brengen een
bezoek aan de eerste na-oorlogse landbouwtentoonstelling in Leeuwarden.
Een paar jaar later, in 1949, gaan de tochten nog ver-

der. Enkele groepen leerlingen maken dan een fietstrektocht tot in Twente, van de ene jeugdherberg
naar de andere. Dit onder leiding van ’een aantal
onderwijzers en enige vriendelijke dames.” De

school is inmiddels lid geworden van de Nederlandse Jeugdherberg Centrale. De heer te Kiefte geeft
later een enthousiast verslag van deze tocht.
Het daaropvolgende jaar maakt de school een busreis. De tocht gaat over de Veluwe naar Schiphol en
Amsterdam, terug via de Afsluitdijk. Buitengewoon
geslaagd, aldus het verslag.
Zo ver zullen de meeste leerlingen dan ook nog
nooit van huis zijn geweest. De hoogste klas, na afloop van het examen, maakt onder leiding van de

heer v.d. Hengel een onvergetelijke, meerdaagse
fietstocht door Friesland en Noord-Holland. Leerlinge Rie Baumfalk heeft een nauwkeurig verslag
hiervan gemaakt. Er zal in het vervolg wekelijks 25
ct. per leerling worden gespaard voor de tocht van
het volgend jaar.
In de hierop volgende jaren worden deze kampeeren trektochten een traditie. Later gaat men ook wel
naar het buitenland, naar Duitsland en de Belgische
Ardennen (zie de bijdragen in hoofdstuk 7).

Goedvolk
Op de ledenvergadering van 27 februari 1948 wordt
uit een tweetal sollicitanten, met grote meerderheid

van stemmen,

de heer P, Goedvolk uit Rotterdam

benoemd tot hoofd van de school. Met ingang van
1 augustus 1948. De officiële installatie vindt plaats
in een bijeenkomst in de Oosterkerk en in november
wordt hij met een zekere plechtigheid voorgesteld op
de jaarlijkse ouderavond.
Op een van de eerste bestuursvergaderingen die hij
bijwoont, doet hij meteen van zich spreken door een
voorstel waar de anderen toch wel even over moeten
nadenken.

De school is gewend, dat zowel ’s mor-

gens als ’s middags met gebed wordt begonnen en
later wordt geëindigd. Hij dringt er op aan alleen
‘s morgens te openen en op het eind van de middag
te sluiten. De schooldag wordt daarmee beschouwd
als één geheel. Uitvoerig motiveert hij zijn voorstel
en wordt daarbij gesteund door het hoofd van de
lagere school, de heer Faber.
Na brede bespreking stemt het bestuur met dit voorstel in en besluit deze nieuwe regel meteen op maandag 11 oktober te laten ingaan.
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1949. Jeugdherbergen fietstocht
Op de brug naar de Noord-Oost polder.
Namen o.a: Harry v.d. Mark, Ynze de Jong, Piet Stiemsma, Oege Dijkstra, Jantine Hoekstra, Rie Baumfalk, Gonnie Zeyl,
Engeltje de Hoop, Bart Straatsma, Roelie Woudsma, Hilly Drolinga, Martje Dijkma, dhr. te Kiefte en mevr. de Windt.
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Jeugdherbergen fietstocht (+ 1956)
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1949, Personeelsfoto
De heren: M. Dijkstra, J. Formsma Jr, J. Jager, S. v.d. Ploeg, P. Goedvolk, A). te Kiefte, P. Klimstra, J. Helder.

Ook op de Personeelsvergadering van 30 september 1948 blijkt, dat de nieuwe chef de gang van
zaken op zijn nieuwe school al eens goed in de ga-

ten heeft gehouden. Hij stelt heel wat zaken aan de

órde, dingen die volgens hem anders of beter geregeld kunnen worden. De secretaris heeft het
allemaal nauwkeurig weergegeven:
1. Hette laat komen zonder geldige reden moet
door straf worden tegengegaan.
2. Alleen tussen de lessen moet toestemming
worden gegeven naar de w.c. te gaan, terwijl
het drinken beperkt moet worden.
5, Borden geregeld laten schoonmaken, lokalen
en de lessenaar netjes houden.
4
Vrij uitvoerig wordt gesproken over de wijze
|
van overhoren van het werk bij de talen, de
voorzitter beveelt een methode aan die tot nu
toe aan onze school niet wordt gevolgd.

Onder het opschrijven van de thema's op het
bord moet geen nieuwe stof besproken worden. Hoewel niet iedereen het met hem eens
ls dringt hij er toch op aan deze nieuwe ma-

Der van overhoring eens te proberen.
piland op de gang zetten? Mag nooit gebeu>

Ee

hem zowel bij de leerlingenals bij het

Diet populair hebben gemaakt).

Kele En canden later volgt opnieuw
8
een aantal

Verder gaat hij de personeelsbibliotheek aanvullen
met diverse nieuwe boeken.
Er komt ook een nieuw lesrooster en het toezicht
bij de ”broodschool” gaat hem ook lang niet naar
de zin. (De overblijvers zaten meestal bijeen in
twee lokalen, meestal met z’n drieën in een bank;

de toezichthoudende leraar stond in de tussendeur, begon met gebed, eindigde met bijbellezen
en dankgebed. Hij had het liefst, dat er zo weinig
mogelijk werd gepraat en dat zo vlug mogelijk de
boterhammen naar binnen werden gewerkt. Deze

“oppasdienst” ging ten koste van z'n eigen middagpauze. Na de maaltijd werd iedereen dan ook
haastig de deur uitgewerkt en de deur ging op slot.

Vlug naar huis om zelf te gaan eten. De jeugd
zwierf door de stad, kocht ijsjes “bij Torpstra in
de Hoogstraat” en haalde van alles uit. Tot de
”Dokkumers” ook weer present waren en de bel
voor de middagschooltijd hen weer naar binnen
riep.) Dit toezicht tijdens de broodschool was on-

voldoende en moest ordelijker verlopen, aldus de

heer Goedvolk. De leerlingen moesten worden
verdeeld over 4 lokalen onder toezicht van evenzovele omderwijzers.
De leerlingen waren in zijn ogen blijkbaar te weinig ontwikkeld, ze moesten meer tot lezen worden
aangemoedigd. De bibliotheek werd weer in be-

drijf gesteld, nieuwe boeken aangeschaft, de kos-

voor en mededelingen aan zijn me-

ten per boek met 200% verhoogd, nu 3 cent (!)
Het verdient aanbeveling een opstel te laten maken over een gelezen boek.

el BRE de bank (!) maar op de kruk (hoge
leuning) gaat zitten.

(aldus het verslag van diverse
personeelsvergaderingen)

B

ee Zij moeten de leerlingen minder vaak
Zer nies Eb ook heeft hij graag, dat de onderwij-

Nog een paar: (dec. 1950) bibliotheekboeken nu
5 cent per boek.
Er zal voortaan 2 x gebeld worden voor het binnengaan: de eerste bel 5 minuten van te voren,
de 2e om 9 uur en om 13.15 precies.

Aanbevelingen:

niet geleerd?” te laat?” - strafwerk!

’onwel weggelopen?” - streng straffen!
In oktober 1948 gedenkt de heer Klimstra dat hij nu
25 jaar aan de Dokkumer Mulo verbonden is geweest. Het jubileum viert hij in stilte, thuis, met
familie en collega’s.
De heer Jacob Formsma

Jr. besluit zolang niet in

Dokkum te blijven, hij solliciteert naar de Chr. Ulo
in Hilversum en kan daar op 1 november 1948 beginnen. (Heeft dit afscheid misschien ook nog te
maken gehad met het niet kunnen wennen aan een
nieuwe schoolleiding?).
In de nu ontstane vakature benoemt het bestuur na-

derhand de heer J. v.d. Hengel uit Amersfoort (1 februari 1949).

In 1949 vertrekken niet minder dan 3 van de 8 personeelsleden. Leraar Dijkstra gaat naar Coevorden
en wordt opgevolgd door de heer P. Klokman, die
na 21 jaar de lagere school verlaat en aan de Ulo
wordt benoemd. Wiskundeleraar v.d. Ploeg gaat
naar Leeuwarden en de heer J. Groeneveld uit Voor-

schoten neemt op 1 juni 1949 zijn plaats in. De heer

Jager tenslotte vertrekt naar Zuidlaren (1 november
1949).
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Woningnood!
Niet het aantrekken van nieuwe leraren vormt in de
jaren na de oorlog het grootste probleem voor het
schoolbestuur, maar het vinden van een acceptabele

woning.
De woningnood is hoog. In de oorlogsjaren werden
vrijwel geen nieuwe huizen gebouwd. Vele waren
verwoest en door gebrek aan materialen werden bestaande woningen vaak slecht onderhouden. Jonge
mensen stonden soms jarenlang op de wachtlijst
voor hen woonruimte werd toegewezen. De heer
Goedvolk had ook al weken lang moeten wachten
voor het bestuur, aan de Koornmarkt,

een woning

voor hem en zijn gezin kon kopen.
In het jaarverslag over 1949 schrijft de secretaris, dat
in de vakature Jager was benoemd de heer FE. de Vries

uit Den Haag (afkomstig uit Lemmer, een Fries in
”hart en nieren”). Maar er is geen huis voor hem in
Dokkum. ”Na 7 weken was hij wachtens moe” en
nam een een benoeming aan ... weer in Den Haag,
waar hij later hoofd van een Ulo-school werd en ”in
Fries om útens” bleef.
De heer v.d. Hengel was wel een woning toegewezen,
aan de Westerisse. Maar: ”hij woont daar mooi, doch
ten dage dat het regent, lekt zijn stulp als een mandje!”
(notulen bestuursvergadering)

Het bestuur gaat sterke druk uitoefenen op de
Woningcommissie en plaatst een nieuwe advertentie. En met succes, want de heer M. Holwerda, hoofd
van de Chr. school in Hemelum, verhuist naar
Dokkum.
Nogmaals het jaarverslag: ”Soms zuchten we om deze dingen, maar we zijn blij dat het achttal telkens
weer compleet wordt en dat we niet door zware ziekten en door sterfgevallen worden bezocht.”
Nog steeds is er geen leraar Lichamelijke Oefening. —
Advertenties? Tevergeefs: “Het enige dat binnenkomt zijn de nota's.”

Leerlingen …
In 1949 is het aantal leerlingen gemiddeld 219, dus
weer een flinke stijging. En nog een lichtpunt: alle
examenkandidaten slagen, 17 voor A-, en 3 voor het

B-diploma.
In de volgende jaren blijft het leerlingenaantal ongeveer gelijk of vertoont een lichte stijging. In 1950 ge-

middeld 223, in 1952 en in 1953: 226. De oorzaak is

misschien een gestage toename van het aantal kinderen in de regio. Maar, zo meldt de secretaris van

schoolbestuur, een geleidelijke stijging van het intellectuele peil is niet te constateren, integendeel! De
aantrekkingskracht van het enkele jaren geleden opgerichte Lyceum laat zich dus meer en meer voelen.
De examenresultaten zijn opmerkelijk goed. Hierbij
moet wel rekening worden gehouden met het feit,
dat de 4e klassers na de kerstvakantie een tentamen
moesten afleggen, een soort voorselectie. Pas als je
daarvoor slaagde mocht je aan het examen deelnemen.
Verslag 1953: Eind januari werd de hoogste klas getest. Vier kregen geen toestemming om examen te
doen, 32 wel”
1951: Alle kandidaten geslaagd, 19 voor A, 3 voor B

en 4 voor het Aanvullingsdiploma.
1952: 43 kandidaten, helaas 1 afgewezen. Geslaagd:
37 voor A, 5 voor B, 1 voor het Aanvullingsdiploma:
Elf adspirant-onderwijzers/onderwijzeressen mel
den zich bij de Kweek. Verder staat vermeld, dat 65
geslaagden zich hebben laten inschrijven voor dé

Vormingsklas aan de Huishoudschool, het vorig jad

waren dat er 3. Wel een bewijs, dat de belangstelling
voor die opleiding groeiende is.
Niet alleen de toelating tot het examen, maar 00}
het aannemen van nieuwe leerlingen wordt beperkt:
Voor het nieuwe schooljaar op Ll april 1952 worden
86 nieuwe leerlingen opgegeven. Voor zo’n invasieà
gewoon te weinig plaats. Eigenlijk ook geen VOS
doende personeel, want tijdelijke leerkrachten Zij

niet te vinden. Daarom moet een selectie worde

toegepast, 25 nieuwelingen moeten worden veleufs

gesteld. Van de rest worden twee grote eerste klass®®

gevormd.
À
In 1953, wanneer het nieuwe schoolgebouw kalk
worden betrokken, komt er wat meer ruimte. Ru
te die in de loop van de daaropvolgende jaren €€
snel weer vol loopt.
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Begin april 1953 komen er 75 nieuwe leerlingen, ter-

ontslag; zij was sinds 1939 aan de Dokkumer Mulo

wijl 83 leerlingen de school verlaten. Met inbegrip

verbonden als vakonderwijzeres handwerken.

Zo’n hoog percentage geslaagden is natuurlijk een
felicitatie waard, maar het is opmerkelijk, dat bijna

Sinds het vertrek van de heer van Dongen had men
nog steeds geen bevoegde leraar Lichamelijke Oefening kunnen vinden. Maar daarin komt nu verandering. In oktober 1952 ligt er een brief op de bestuurstafel, ondertekend door 182 leerlingen, met
het verzoek weer gymlessen te mogen krijgen! (Het
onderwijzend personeel zal hiervan wel op de hoogte zijn geweest). Het bestuur neemt dit verzoek in
welwillende overweging en schrijft een brief terug.
Deze wordt in alle klassen voorgelezen. En zowaar,

van de 32 examenkandidaten, die allemaal slagen.

de helft (41) van de schoolverlaters met onbepaalde
bestemming vertrekken, zonder diploma. Hier en

daar begint men zich dan ook af te vragen of het
Ulo-onderwijs nog wel op de goede weg is. Maar
daarover later meer.

Nog een uitspraak van de personeelsvergadering:
»Men spreekt de vrees uit dat het peil van het
Mulo-examen zal dalen, maar wij zijn er van
overtuigd dat onze school niet mee zal doen aan
die algemene nivellering!”
(Van een vechtersmentaliteit gesproken .… .)

en onderwijzers
Het jaar 1951 is een van de zeer weinige dat er geen
verandering in de personeelsbezetting plaats vindt.
Ben van de oorzaken is nog altijd het ”benauwende
woningprobleem” in het hele land. Maar het daarop

eind 1952, kan de heer A. Niewijk uit Dokkum, als

(dan nog bijna) volledig bevoegd gymleraar worden
benoemd en kunnen de lessen na de Kerstvakantie
worden gegeven.
Op 28 februari 1953 neemt de heer v.d. Hengel afscheid, ”een toegewijde en zeer sympathieke onderwijzer” Er zijn dan twee vakatures, ze worden in de
loop van dat jaar vervuld door de komst van de heren D. Runia

Smilde.

uit Leeuwarden

en RJ. Hoekstra

uit

volgende jaar vertrekt leraar te Kiefte (1 nov. 1952)

naar Bergen op Zoom en met de Kerstvakantie gaat
de heer Helder naar Meppel. Het bestuur slaagt er in
deze vakatures weer te vervullen door de benoeming

van de heren J. Gort en voor tijdelijk D. v.d. Wal.

De benoeming van de vroegere, zo sympathieke collega Jan Gort (die men in 1947 ”zo noode zag vertrekken”) wordt met instemming begroet.
Handwerkonderwijzeres mw. A. Hoekstra neemt na
2 jaar Ulo afscheid van de school (1 maart 1953) en
wordt opgevolgd dóor mw. Tr. Hania. In augustus
1953 krijgt mw. A. Hiemstra op haar verzoek eervol

Za

1950. Klassefoto sept. 1950

1. Rein Hoekstra, Jaap de Vries, Piet Annema, Jan de Boer.
2. Jaap Tinrmermans, Riemer Dijkstra, Gerrit de Vries,
Tine Iedema, dhr. P. Klokman, Akke Kingma, Abe de
Wilde, Gerrit Driesens, Lammert de Jager.

3. (? ), Annie Postma, Griet Wijbenga, Tine Crans, Jannie
van Dijk, Sita Sipkes, Siepie de Roos, Martje de Vries,
Doet Visser.
4, Leo Tilstra, Niko van Zuilen, Douwe Soepboer, Meint
Jousma, Andries Tijsma, Wopke Schregardus, Koos
Kramer.
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1950. Ouderavond programma

(

itnodiging

tot bijwonen

van de

Ouderabond
Aer Christelijke Ulo te Dokkum, te houden in het
Gebouw van Chr. Belangen, D.V. Vrijdag 8 Dec. 1950,
8

uur

n.m.
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Agendum:
Opening
Zang

van de

van

Voorzitter.

de leerlingen:

EN

ON

Oorlogsjaren en daarna. . (1940 - 1953)

a. Com nu met sang
b. Heer Jezus heeft een hofken
c Onward, Christien soldiers

Flitsen van
te vertonen

t schoolreisje

door

de heer

O.

A.

Brouwer.

Pauze

Zang

van de leerlingen:

a. Potpourri van Vaderl.
b. Grouster Weagen
c.

ó.

liederen

Gebed

„Waarom

Kennis

der

Natuur?”

in te leiden door de heer J. v. d. Hengel.

/. Rondvraag
8. Sluiting
Namens
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1951. Klassefoto sept. 1951

Markus Rispens,
1. Pikky Scholten, Murk Kingma, Anne de Beer, Gerlof Kingma, Sjoerd v.d. Meulen, dhr. J.v.d. Hengel,

Jan Hoekstra, Sape Eisma, Sipke Post.

2, Douwe Westra, Griet Pauzenga, Eke Rijpstra, Alie de Jong, Jellie Hellinga, Koos Joustra, Cor Hiemstra.

3. Gerrie Groen, Annie v.d. Ploeg, Fokie de Vries, Tinie Bakker, Annie Zwart, Ineke Klokman.

Maar met het vertrek van de heer v.d. Hengel verlaat
de laatste van de drie Hervormde onderwijzers de
school. Alle drie zijn noodgedwongen vervangen
door Gereformeerde leerkrachten. Voor een Christe-

lijk Nationale school is dit niet zoals men dat graag
zou wensen. Temeer daar een behoorlijk percentage
van de leerlingen Hervormd is.

Overzicht 1940-1953
1 jan. 1940

|
|

l jan. 1941
1 jan. 1942
1943
1944
1945
jan. 1946
ljan. 1947

194

(119j/

201
210

(130 j/ 71 m)
(133j/ 77m)

Gemiddeld 1948

154

187

lan, 1948

Gemiddeld 1949

en 1950

194

219

204

75 m)

(128 j/ 66 m)

(3 teldata)

(122j/ 82m)

30A
26A
27A
28A

2B
11B
5B
6B

24A
30A

8B
4B

17A

3B

18A
19A

5B
3B

5B

29A

in emiddeld 1950

223

1 ken Beel

210

219

(112j / 107 m)

37A

Tian
ME

En
201

(LIL j/

27A

BOL.

ie1493 En

90 m)

Frysk

à be Suze en ik hebben in de vijftiger jaren de
Oezocht. Ik heb de verhuizing naar de

Eg meegemaakt.

E De Als klas hebben we begin jaren vijfe Ee gewonnen met de kinderpostzegelakShten een dagje naar Rotterdam. Toen

afgewezen

examens geslaagd

aantal leerlingen

4

5B

2
0
2
6
0

1

-

geen
4 Aanv.

1 Aanv.

geen
geen

1

geen

we met de trein door Zwolle waren mochten we
van de heer Goedvolk, onze begeleider, geen Fries
meer spreken.
Elke keer als ik nu door Zwolle rijd, moet ik daar
nog aan denken .…
(ingezonden door
A. Wassenaar-Groenhof Gorredijk)

47

En
1951(?) Klassefoto

Boven: 1. Roelof van Klaveren, Durk v.d. Koot.
2. Rinse Romar, Reinder Hoekstra, Hilly Vellema, Willy Sytsma, dhr. J. Helder, ( ? ), Sieds Bergmans, Doede Sytsma,
Jasper de Boer.
3. Gosse Sijens, Maaike Kramer, Catrien v.d. Mark, Didy Kroeze, Tine Fokkema, Coba v.d.Ploeg, Ids Klomp, Wiebren
Boelens.
4. Joop Neve, Jitze Vanger, Jan Barwegen, Sape Terpstra, ( ? ), Meinte Verbeek.
Examenklas 1952
1, Piet Groen, Louw Dijkma, Koos Knol.
2: Piet Timmermans, Sjoerd Schaaf, Gerrit de Beer, Frits Faber, dhr. P. Goedvolk, Anne Streekstra, Einte Prins, Adriaan
Dijkstra.

En
oo

Oorlogsjaren en daarna... (1940 - 1953)

3. Riekele Wiersma, Femke van Zuilen, Hennie Goedvolk, Anneke van Zuilen, Klazina Hoekstra, Jennie Jansma, Griet

Reeder, Gerben Schreiber.
4. Rudi Jaarsma, Betty Laverman, Anke Kloosterman, Jetty v.d. Woude, Anna Benedictus (?), Joukje Turkstra.
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De U.L.O. (1953-1968)
Vaarwel!
»Paleis op de Dam, hoek Oostersingel”!
»waar eens per week de ”Gouden Koets” voorbij
komt.”

Het Paleis op de Dam, zo noemde de heer Goedvolk

de oude Ulo, en voegde het laatste er nog wel eens
aan toe.

(de ”Gouden Koets” - de “tonnenwagen” van de gemeentereiniging - ter verduidelijking voor jongere
generaties).

Zoals reeds vermeld, kampt de Ulo al sinds 1938 met
huisvestingsproblemen. Na de langdurige beroepsprocedure tussen schoolbestuur en gemeente Dokkum was van nieuwbouw niets gekomen doordat de
bezettende macht een algeheel bouwverbod van
nieuwe schelen afkondigde (1 juli 1941).
Na de oorlog is het aantal leerlingen iets minder dan
de jaren er voor, toch wordt het werk belemmerd
door onvoldoende ruimte en te grote klassen in
lokalen van onvoldoende afmetingen. In de eerste
na-oorlogse jaren van schaarste aan bouwmateria-

len, twijfelt men nog aan de haalbaarheid van
nieuwbouw. De school kan de leerlingen nu nog bergen, urgentie is niet direct aanwezig.
Het gebouw is echter afgekeurd en ”schreeuwt om
vernieuwing, althans grondige restauratie. Dit heeft
dan ook de volle aandacht van het bestuur en we hopen dat hierin binnen afzienbare tijd verandering in
zal komen.’ (Jaarverslag 1948).

Het bestuur gaat met voortvarendheid aan het werk.
In juni 1949 valt het besluit tot het indienen van een
aanvraag tot het bouwen van een nieuwe Uloschool. De medewerking van de gemeente gaat gelukkig nu heel wat vlotter dan in 1938.
Het schoolbestuur heeft zijn oog laten vallen op een
terrein aan de Stationsweg. Het ligt daar zeer gunstig, want bijna 75% van alle leerlingen komt in die
jaren uit de Dongeradelen. Na heel wat problemen te
hebben opgelost en na meerdere besprekingen met
B en W, koopt de schoolvereniging dit bouwterrein
voor f 22.500. Architect Steen ontwerpt het nieuwe

gebouw.
De toestand aan de Oostersingel wordt intussen met
de dag meer onhoudbaar: ”In de gang van de school

1951, Bouwvergadering van het Schoolbestuur
Foto genomen bij de voormalige tuinzaal van het ‘Bolwerk’,

M. Wouda, P. Goedvölk (hoofd v.d. Ulo.), D. Kits (penn.m.), G. Steen (architect), B.J. Faber (secr.), E. Sytsma, gedeeltelijk
zichtbaar: R, Agema (aannemer), A. Barkmeyer (voorz.), J. Faber (hoofd lagere school), G. Post, voor: S. Zijlstra.
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staan vele fietsen; persoonlijke ongelukken kwamen
niet voor. De plafonds (stuc) in de lokalen zijn

slecht, er kwam nog niets naar beneden. Als de sluizen des hemels opengaan worden er twee emmers bij
de trap gezet en smaken het hoofd en de onderwijzers de voldoening toch iets tegen de lekkage gedaan
te hebben! We houden moed! We krijgen een nieuwe school!”
(verslag 1949)

En nog uit het verslag van 1950:
“Hartekreet van Goedvolk”: ”Wie dag in, dag uit
werkt in “Het paleis op de Dam, hoek Oostersingel”, zucht menigmaal want voornamelijk als
het regent is het werken in een dampkring vol van
de lucht van jonge mensen, natte jassen en vochtige sokken, verre van een genot. We snakken dan
ook naar de nieuwe school.”

”De nieuwe school’
Voor de financiering van de te bouwen school neemt
het bestuur het besluit tot uitgifte van een obligatielening, groot f 40.000. à 4% per jaar, tegen een koers
van 100% Aflossing in de jaren 1952 tot 1970 telkens
f 1000 per jaar en in 1971 het restant van f 21.000.

Dit laatste bedrag uit de waarborgsom van de gemeente.

De aanbesteding vindt plaats op 21 juni 1952. Het
werk wordt meteen gegund aan de laagste inschrijver, bouwbedrijf Agema in Dokkum.

De ”eerste steen”... en “de laatste”
Aan voorzitter Barkmeyer (30 jaar bestuurslid)
komt de eer toe de eerste steen te mogen leggen. Dit
gebeurt op maandag 15 september 1952, in het bijzijn van ”alle bestuursleden en de beide hoofden” en
verdere belangstellenden. Meerdere sprekers voeren
het woord: de architect, de aannemer, het hoofd der
school, enz. En dan moet dit gebeuren natuurlijk ge-

vierd worden, in een tweetal auto's .. op naar ‘de

Posthoorn’ waar “op waardige wijze dit feest wordt
herdacht.”

De bouw van de school verloopt voorspoedig. Iedereen is opgetogen, zelfs het leggen van de laatste steen
wordt een ludieke plechtigheid. Op 19 januari 1953
klautert de heer Goedvolk naar de topgevel, op + 11
meter hoogte, en plaatst de laatste sluitsteen. ”Voor

deze man een prestatie, voorwaar! Er bestaat een fo-

to van. Zoiets overkomt je maar éénmaal. Het heeft
hem dan ook een paar dozen sigaren gekost”
(Jaarverslag 1952/53)

De officiële ingebruikneming
Deze plechtigheid vindt plaats op donderdag 21 mei
1953 en begint 's avonds om 7 uur in de Gereformeerde Noorderkerk.
Voorzitter Barkmeyer valt de eer te beurt iedereen
welkom te heten en geeft een uitvoerig historisch
overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van

1953. Officiële opening
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1953. De nieuwe Ulo

1953. Gedenksteen aangebracht in de hal van de nieuwe school
Opschrift: Deze school werd gebouwd in opdracht van het bestuur bestaande uit:
A. Barkmeyer, voorz.
__M. Wouda BZN.
B}. Faber, secr.

D. Kits, penn.
Door

S, Zijlstra

î

G. Steen,

architect

E. Sytsma
C.Post

R. Agerna,
aannemer

En in gebruik genomen op 1 april 1953 onder het hoofd P. Goedvolk.

De
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Het jaar 1953, een bijzonder jaar
De secretaris, de heer BJ. Faber, die elk jaar een

gedegen en uitvoerig jaarverslag levert, beschrijft
de gebeurtenissen in dit jaar aldus:
”De Ulo-school. De heer Klimstra, waarnemend hoofd der school, schreef mij het volgende:
Op 'teind van de akker werpt de ploeger, terwijl
de paarden zwenken, terloops een critische blik
op de pas getrokken voor. Zo bekijken wij vanavond het jaar 1953 voor onze U.L.O, indachtig, dat 1953 was een jaar onzes Heren. Wij
glunderen bij het terugzien. Daar aan de
Stationsweg staat statig het nieuwe schoolgebouw, altijd in de frisse wind, vaak in de volle
zon. En van binnen, schoon tn zijn eenvoud, een
weelde voor zijn bewoners. Bij het in gebruik
nemen, officieel op 15 mei 1953, hebben personeel en leerlingen bij monde van mijnheer
het Christelijk U.L.O. in Dokkum. Hij bedankt tenslotte het gemeentebestuur,

de inspecteur van het

L.O, de architect en de bouwers voor hun medewerking. Verschillende sprekers voeren dan nog het
woord: burgemeester van Tuinen, zijn vader de heer
P. van Tuinen als inspecteur van het Chr. Nationaal
onderwijs, ds. K. Runia namens de kerken, de heer
Broekstra namens de Ver. voor Chr. Mulo, de heer

Klimstra namens het personeel, notaris Brons van
Metslawier en de architect de heer G.Steen.
Laatstgenoemde biedt de school een in Franse kalksteen uitgehouwen tekststeen aan. Deze wordt later
aangebracht in de hal van het nieuwe gebouw. De
tekst luidt: ”Niemand die de hand aan de ploeg slaat
en achterom

Ur
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Gods.”

ziet, is geschikt voor het Koninkrijk

Goedvolk de vereniging met heer Bestuur dank
gebracht voor dit moderne en practische gebouw. Zouden onze vaderen, de ploeteraars van
vóór 75 jaar, ooit gedacht hebben dat in 1953
Nederland zo'n gebouw beschikbaar zou stellen
voor “Een School met den Bijbel?”
”Glunderen we nog ? We schamen ons diep dat we
vaak zo ondankbaar, zo onverschillig de goede gaven die Hij ons na veel strijd gaf, accepteren.
Goede gaven: in het gebouw, de school, de leerlingen: veel in tal, vaak zwaar in last, altijd rijk in
vreugde.”
En dan tenslotte:
”De paarden zijn gezwenkt, de ploeg staat gericht,
we slaan de handen er aan, en kijken naar de steen

in de hal van onze nieuwe U.L.O: Niemand, die de

hand aan de ploeg slaat en achterom ziet, is geschikt voor het Koninkrijk Gods.”

Bij het vallen van de avond begeeft het gezelschap
zich naar de Stationsweg. De bijzonder fraaie school
staat te baden in een feestelijk licht van alle lampen.
Voorzitter Barkmeyer overhandigt de heer Goedvolk
de sleutel, waarna deze de deur met zichtbaar genoe-

gen openzwaait en daarmee iedereen uitnodigt het
prachtige gebouw te komen bezichtigen.
Het heeft dan een ruime hal met trappenhuis, het
telt 8 leslokalen, (4 beneden en 4 boven). Aan weers-

zijden beneden is er nog een lesruimte, links een

1953. Personeelsfoto

Achter: J. Groeneveld, J. Gort, D. Runia, P. Klokman.
Voor: M.Holwerda, RJ. Hoekstra, P. Goedvolk, P. Klimstra.
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za)

… aandacht voor een grapje van ”de baas”.

physicalokaal, rechts een tekenlokaal. Dus 10 lokalen
in totaal.
Op de bovenverdieping, boven de hal, is een bestuurskamer tegelijk een kamer van het hoofd.
Achter de school bevindt zich een grote fietsenstalling en rondom hetgebouw een ruim buitenterrein.
De zorg voor het onderhoud van het mooie gebouw
en het bijbehorend terrein ligt in de vertrouwde
handen van conciërge Hamstra en later in die van
Wijnsma.

Afscheid Goedvolk
De heer Goedvolk heeft niet lang van het werken in
de nieuwe

school

kunnen

(of willen)

genieten.

Enkele maanden na de officiële opening deelt hij aan
het bestuur mee, dat hij gesolliciteerd heeft naar de

functie van hoofd van een Ulo-school in Hilversum.

Hij krijgt de benoeming en is van plan op 1 januari

1954 aldaar met zijn werk te beginnen.
Zowel het personeel als het bestuur kunnen slechts

hun gevoelens tot uitdrukking brengen in deze zin:

Het spijt ons, dat u zichzelf in Dokkum geen tijd
eeft gegeven om elkaar ten volle te waarderen.”

ae Fim 5 jaar in Dokkum

te hebben

vertoefd,

Semt hij afscheid tijdens de ouderavond die gehou-

<n Wordt op 10 december 1953.

B

1954

wordt de heer Klimstra

waarnemend

van de school, van 1 januari tot eind februari

Als bel el bestuur is hem

daarvoor zeer dankbaar.

vrij ever
wil hij op 1 maart graag een halve dag
Ee scl ool. Het is dan 40 jaar geleden, dat hij in
ego
als *voluntair” zijn onderwijsloopbaan is
be ‘SOnnen en hijdi zou

die dag nog even daar voor de

klas willen staan. Dit wordt hem natuurlijk van harte gegund. In juni wordt dit jubileum nog in besloten kring officieel gevierd.

Fuykschot
Tot tweemaal toe moet er een buitengewone ledenvergadering bijeen worden geroepen om een nieuw
hoofd der school te benoemen. Volgens de statuten
moet telkens een tweetal aan de leden worden voorgesteld. Op de eerste vergadering wordt iemand uit
Ter Apel gekozen. Maar deze trekt zich naderhand
terug, omdat de hem en zijn (groot) gezin aangeboden woning niet acceptabel is.
Op 30 november volgt een tweede ledenbijeenkomst
en nu kiest men uit het voorgestelde dubbeltal, met
grote meerderheid van stemmen, de heer C. Fuykschot uit Middelburg. Hij is 37 jaar oud en het gezin
telt 4 kinderen. Nog diezelfde avond aanvaardt hij de
benoeming.
De installatie van het nieuwe hoofd wordt een eenvoudige plechtigheid. Deze vindt plaats op 1 maart
1954 in de Chr, Geref. kerk aan de Stationsweg.
Hierbij zijn aanwezig: het bestuur, het voltallig personeel, alle leerlingen en verdere belangstellenden.
De heer Fuykschot wordt officieel begroet en welkom geheten door de voorzitter van de schoolvereniging, de heer Barkmevyer.
Vervolgens door de heer Klimstra, namens het personeel en de leerlingen, tenslotte door de beide
collega-hoofden van de twee lagere scholen, de heren Faber en Albada. (De tweede Chr. lagere school
is intussen ook geopend).

1953. Officiële opening
Meisjes van de examenklas 1953 (schoonmaakploeg) en voor verdere verzorging.

1953. Klassefoto november 1953

van Zuilen, H ille Dantuma, David de Jong, Willem Dijkstra.

1. (staande) Niko
Reino Boersma, Jan de Boer.
2. Corrie Kuipers, Lieuwe Huizinga, ( ? ), Gepke Kloosterman, Dick Schening,
Iedema, dhr. P. Klimstra, Foekje van Dijk,
3. Willie Piersma, Jaap Timmermans, Doet Visser, Abe de Wilde, Tine

Johannes Bosma.
Andries Brouwer, Reino v.d. Kooi, An Visser,
4. Teneke Visser, dhr. M. Holwerda, Andries Elgersma, Tine Iedema,

ui
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dhr. P. Goedvolk, Annie Sijtsma.

1953. Examénklas 1954

1. Staande achter: dhr. R. Hoekstra, dhr. P. Klokman, dhr. J. Gort, Reinder de Jong, Andries Tijsma, Jurjen Hooyenga,
Meindert Jousma, Sape Joustra, Tinus Verbeek, dhr. P. Klimstra, Geertje Poortman, dhr. D. Runia, Jannie van Dijk,
2. Gerrie Groen, Eke Rijpstra, Annie Zwart, Annie Groeneveld, Akke Kingma, Alie de Jong, Siepie de Roos, Ineke Klokman,
Anna Oegema.

3. Willem de Graaf, Anja v.d. Kooi, Cor Hiemstra, Jetty Lodeweges, Foppe de Groot, Djoke Teitsma, Dirk Scholten,
Jitty Lodeweges, dhr. P. Goedvolk, Dirkje Ruisch.
4. Thys Bolhuis, Griet Pauzenga, Koos Kramer, Corrie v.d. Berg, Gerrit Driesen, Annie Boersma, dhr. M. Holwerda,
Jaap de Vries, Gerrie Fennema, Rienk Holwerda, dhr. J. Groeneveld, Riekje Bakker.

1953. Klassefoto Ic
1, Sipke Poortinga, Tine Tania, Akke van Dijk.
2, Gosse Visser, Durk Weidenaar, ( ? ), Piet Bijma.

3. (2 ), Gerben Mollema, Elly Talsma, Corrie Bouman, dhr. J. Groeneveld, Liesje Holwerda, Tine Soepboer,

Froukje Boersma, Ytsje Terpstra, dhr. P. Goedvolk, Elly van Zuilen, Nanny de Beer.
4. Jan Postma, Durkje de Vries, Hielke Boorsma, Tineke Groen, ( ? ), Elly Barkema, Ate Kingma, Elly Helder,
Durk de Jong.

5)

De heer Fuykschot krijgt weldra te maken met de

school wel het recht heeft nieuwe leerlingen te wei-

selectie worden toegepast, het zijn er te veel, daarom
worden er 7 teleurgesteld. De le klas begint dan op
1 april met niet minder dan 94 leerlingen, inclusief

ge leerlingen een toelatingsexamen afleggen. Daarvan worden er 18 afgewezen! De school kan zoveel
leerlingen niet bergen. Zowel voor de schoalleiding
als voor de hoofden van de “toeleverende” lagere
scholen is het wel eens zeer moeilijk de juiste beslis-

toelating van de (80) nieuwe leerlingen. Er moet een

de zittenblijvers.
Deze toelating is toch wel een probleem. In de eerste
bestuursvergadering die het nieuwe hoofd der

school bijwoont, geeft hij meteen zijn mening: de
school is voor het kind, daarom zijn wij verplicht

met de voorselectie zo ruim mogelijk te werk te

gaan. Het hoge peil der school moet echter gehandhaafd blijven. Hij wil een en ander nog eens met de
hoofden van de toeleverende scholen bespreken.
Ook geeft hij nogal zelfverzekerd zijn oordeel over
de school: de verhouding tussen het personeel is prima en er is niemand die moeite heeft met de orde,
een enkeling moet wat ruggesteun hebben. De jeugd
hier is ruw; volgens hem moet getracht worden hen
op te voeden tot zelftucht. Gebruik van geweld acht
hij niet de juiste methode. De pleinwacht wil hij zelfs
afschaffen. En wat de opleiding van de hoagste klassen betreft komt het hem voor, dat deze voorheen

hier teveel een “klaarstomen” voor het examen is ge-

weest, Hij hoopt daar toch enige verandering in te
brengen.
Het toelatingsbeleid blijft ondanks deze uitspraken
toch nag jarenlang een probleem. Meerdere malen
komt van de zijde van de ouders de vraag of de
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1958, Het hoofd der school, de heer C. Fuykschot (1954-1959).

geren, In 1953 bijvoorbeeld, moeten 104 toekomsti-

sing te nemen voor het wel of niet toelaten wanneer
het twijfelgevallen betreft.

1954
Dit wordt een vrij onrustig jaar.
Eerst door de komst van een nieuw hoofd der
school. Maar ook onder het personeel vinden nog al
enige mutaties plaats. De heer Holwerda neemt kort
voor de zomervakantie afscheid, “de school heeft
een pittige Ulo-onderwijzer moeten afstaan aan
Utrecht” (en een gevreesde).

Op 1 september 1954 volgt de heer R. Wijbenga
hem op.
De heer Gort gaat er ook weer van door, hij is benoemd aan het Lyceum (12 sept. 1954). De volgende
dag staat zijn vervanger voor de klas, voor tijdelijk,
het is “de grijze heer Gerritsma (64), jong van hart,
een Churchill, altijd met de sigaar”
Het onderwijzend personeel telt nu & personen.
Er wordt oak een stencilmachine aangeschaft, voor
f 325.

1953. KLassefoto 2a
1. Mame Fennema,

(_? ), Jan Hoogterp, Hinke Gulmans, Jellie Woudsma, Ankina v.d. Mark, Leo Jongeling, Piet Dijkstra,

Wietse Vlasman, Jan Bulthuis, Sieds Prins.
2. Piet Talsma, Gosse Terpstra, Johan Kloosterman, Minke Kuipers, Klaas Woudsma, Jitty de Roos, Saakje Heeringa, dhr.
P. Goedvolk, ( ? ), dhr. P. Klokman, Tjebbe Kingma, Jacob Akkermans.
3. Theun Zwart, ( ? ), Henk de Jong, Pietje Eelkema, Albert Teitsma, Freeke de Jong, Bareld Beinterna, ( ? ).

1954. Klas 2b
|
1. Marten Pausma, Harm Wiersma, Anrmo Hoekstra, Tjitske Knol, Riekje Kingma, Femmy Schaaf, Bouwe Tanja.
2. Reinder Jousma, Eelkje Dorhout, Tinie Post, Marie Dekker, dhr. P. Goedvolk, Attie v.d. Woude, Fetje Kingma, Dirkje de
Jong, Jaap Miedema.
3. Tabe v.d. Zwaag, Tine Crans, Harm Witteveen, Tine Turkstra, Dirk Limbeek, Ritie de Haan, dhr. J. Gort, Hessel
Benedictus.
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Bestuurlijke problemen
Meteen in het begin van de maand januari 1954
komt in de bestuursvergadering de kwestie stemrecht voor vrouwen aan de orde. Daar was wel eens
eerder over gesproken, maar in de statuten staat uitdrukkelijk vermeld: “Alleen mannelijke leden boven
20 jaar hebben stemrecht.” Toch staat (een deel van?)
het bestuur niet afwijzend tegenover toekenning van
dit stemrecht. Daar is dus een wijziging van de statuten voor nodig. Dat is niet een eenvoudige zaak en
daarom wordt een beslissing uitgesteld. Wel doet het
bestuur de uitspraak, dat het schoolverenigingslidmaatschap voor de onderwijzers aan de school ”niet
als onaanvaardbaar wordt geacht.”
Een andere zaak is de meer en meer gebruikelijke
overgang van april-school naar september-school.
Tot dusver werden nieuwe leerlingen steeds toegelaten op 1 april, reeds langere tijd werd er op aangedrongen deze toelating te verschuiven naar 1 september. Half juni bespreekt de heer Fuykschot deze
zaak met de hoofden van de beide lagere scholen de
heren Faber en Albada. Hij wil de september-school
meteen invoeren. Ze kunnen echter niet tot overeenstemming komen. De onderlinge verhouding wordt
er niet beter op. Ook ergert hij zich aan de houding
van het bestuur, dat in zijn ogen te weinig betrokken
is bij de school. De bestuursleden komen bijvoorbeeld te weinig op schoolbezoek. Hij verklaart, dat
zijn enthousiasme danig bekoelt.
Later wordt de onenigheid bijgelegd. Maar toch zou
hij liever afzonderlijk met het bestuur vergaderen,
omdat de problemen op de lagere scholen hem
slechts matig interesseren.
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Kritiek op het Ulo
Het Ulo maakt in deze jaren een moeilijke tijd door.
Er is landelijk nog al enige kritiek. Enerzijds op de
didaktiek, d.w.z. op de wijze waarop de leerstof
wordt verwerkt, anderzijds op de leerstof zelf. Het
onderwijs is te weinig op de praktijk gericht, de algemene vorming laat te wensen over.
In het najaar van 1951 houdt de Vereniging voor
Christelijk Mulo een grote vergadering in verband
met de plannen van de toenmalige minister Rutten
tot invoering van de Algemene Middelbare school.
De positie van het U.L.O. zou daardoor in gevaar
komen. Hier wordt dan ook heftig tegen geprotesteerd.
Bij de opening van de nieuwe school in mei 1953 typeert de heer Broekstra, de voorzitter van bovenge-

noemde vereniging, de Ulo als de uitdrager van een
stukje cultuur en geeft te kennen, dat de MULO zich
niet van zijn plaats laat dringen door een achter de
lessenaar in Den Haag geprojecteerde nieuwe school
tussen lager en hoger onderwijs.
Zowel de heer P. van Tuinen, inspecteur van de ver-

eniging ”Christelijk Nationaal Onderwijs”, als zijn
zoon, burgemeester S. van Tuinen, wijzen bij deze
gelegenheid op het belang van het eigen karakter van
deze streek en zijn van mening, dat hetgeen uit het
volk is opgekomen niet zo maar verloren mag gaan.

De Algemene Middelbare school gaat niet door. In
1955 komt minister Cals met zijn onderwijsnota,
Hierin wordt ook de positie van het U.L.O. vastgesteld en krijgt deze tak van onderwijs de aandacht
die het verdient.
Op de ouderavond gehouden in december 1956
houdt de heer Fuykschot nog een inleiding over dit
actuele onderwerp, met als titel: De positie van het
ULO in de nota Cals”
“Het Ulo-onderwijs bloeit en mag zich verheugen in
de belangstelling van het Nederlandse volk”, aldus

het jaarverslag over 1955.

Ouderavonden
Ouderavonden worden voor de Ulo een jaarlijkse
traditie. Men houdt ze in het Bolwerk), soms in gebouw ’Rehoboth’. Ze worden meestal goed bezocht,
plaatsen zijn soms ”tot de laatste stoel” bezet. Het
programma is gevarieerd, leerlingen zorgen voor
muziek,

zang

en

declamatie.

Ben

van

de leraren

houdt dan gewoonlijk een inleiding over een bepaald onderwerp en gymleraar Niewijk laat een
groep leerlingen een spectaculaire gymnastiekdemonstratie uitvoeren. Vooral dit laatste valt bij het
publiek altijd zeer in de smaak. In de pauze wordt
druk (vaak te druk) gebruik gemaakt van de gelegenheid even met de leraren te praten. Meestal is er
te weinig tijd voor rustig overleg. Vandaar dat later
de schoolleiding meer en meer speciale spreekavonden organiseert waar contacten tussen ouders en
leerkrachten beter tot hun recht komen.

Bestuursleden
Schoolbestuurslid-zijn is slechts zelden een erebaan,
meestal vergt het werk veel vrije tijd, vraagt het wijsheid en een helder inzicht in allerlei problemen en
het dragen van zware verantwoordelijkheid voor
eenmaal genomen besluiten.
Aan het eind van de ledenvergadering van maart
1954 richt voorzitter Barkmeyer zich tot de penningmeester, de heer Kits, die verklaard heeft zich
voor een volgende zittingsperiode niet weer herkiesbaar te stellen. Hij is 17 jaar bestuurslid geweest en
er is in die jaren heel wat voorgevallen. Ter illustratie memoreert de voorzitter een gebeurtenis uit de
bezettingstijd: ”De Schoolraad adviseerde niet aaf
de voorschriften van de bezetter te voldoen, vooral

wat het benoemingsrecht betrof. Onder al deze stuk
ken heeft ook de heer Kits zijn naam

gezet. OP 7

april 1945 werd de situatie kritiek, De school wer

door de Duitsers doorzocht, ze vonden verschillende

dingen die daar niet mochten zijn. Noch het bestuu»

noch het hoofd der school was hiervan op de hoog”

te. Het bestuur werd aansprakelijk gesteld. Wat #
doen! Bonga was al weg. Kits zei: Ik blijf thus
Gelukkig dat de bevrijding spoedig volgde” Late
werd bekend dat het enkele radiotoestellen petrof,
die daar door een conciërge waren verborgen:
Meteen na de bevrijding werd deze daarvoor daf
ook door het bestuur op het matje geroepen en & £5
betuigde zijn spijt.

1958. De school met sportveld (nog vóór de verbouwing en uitbreiding).

1958. De gang t/m lokaal 14. In 1963 zijn (links) grote garderobe-ruimtes gecreëerd, de gang doorgetrokken t/m lokaal 16.
(Later tot lokaal 18, bij de bouw van de noodlokalen).
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1958. Pauze
Rechts de Stationsweg, links het terrein waar nu de de lokalen 15 t/m 18 staan (18, het technieklokaal).

Bestuursleden zoals Barkmeyer, Kits en Faber heb-

ben ook plezierige dingen meegemaakt. De wens een
nieuwe Ulo-school te bouwen is tijdens hun bestuurslidmaatschap toch in vervulling gegaan.
Twee jaar later, op

16 maart

1956, treedt de heer

Barkmeyer zelf ook af. Vijfendertig jaar is hij lid van
het schoolbestuur geweest. (Tot in de 7Oer jaren, en
misschien hier en daar nog wel langer, was het heel
gebruikelijk, dat volgens statuten aftredende be-
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stuursleden meteen herkiesbaar waren).

In 1924 werd Barkmeyer zelfs gekozen als voorzitter.
Dat zou hij 33 jaar lang blijven. Wat hebben bovengenoemde mensen veel voor het Christelijk onderwijs in Dokkum mogen betekenen, hoeveel vergaderingen hebben ze wel niet bijgewoond, hoeveel
besprekingen gevoerd en vrije tijd voor de school
opgeofferd.
Het afscheid van Barkmeyer wordt nog een heel
feest daar in ’het Bolwerk. 's Middags is er een receptie met het personeel van alle drie de scholen. De
heer Klimstra biedt hem namens alle aanwezigen
een zilveren sigarenkist aan, met inscriptie en uiteraard met inhoud!
's Avonds wordt hij nogmaals gehuldigd, nu door de
bestuursleden en de hoofden van scholen, vergezeld
van de dames. Hij krijgt nog een mooie vulpenset
aangeboden, als tastbaar blijk van waardering.
Nog weer enkele jaren later, op de ledenvergadering
van maart 1959, gaat ook de heer B.J. Faber zijn bestuurslidmaatschap beëindigen. 23 jaar lang is hij secretaris geweest.

De dikke notulenboeken geven een blijvend en duidelijk leesbaar blijk van zijn kundigheid de gebeurtenissen en de besluiten helder en zakelijk weer te
geven. Zijn jaarverslagen getuigen steeds weer van
een diep geloof en een grote liefde voor het
Christelijk onderwijs. ”Waar het hart vol van is,
vloeit de pen soms over”, zo verontschuldigt hij zich
als de meditatie waar hij meestal mee begint wat te
lang blijkt uit te vallen.
Deze bestuurders van ’het eerste uur” worden opgevolgd door de heren E. Sytsma, Y. de Haan en HJ.
Snapper, resp. als voorzitter, secretaris en penning:
meester.

Personeel en leerlingen
Als in de bestuursvergadering van november 1954
de ’vakature Gort” aan de orde komt, wordt opg€-

merkt, dat de heer Schokker, onderwijzer aan de las
gere school, ”wel eens solliciteert naar een Ulo;
school.” Waarom hem niet te benoemen aan on?
eigen Ulo, voor de vogel gevlogen is? Aldus wo t
besloten, en wanneer de persoon in kwestie ”het bes

roep” aanneemt, ”verhuist” hij op 1 januari 193
naar de Stationsweg, nr. 47.

Ulo-leraar Groeneveld vraagt ontslag m.i.v. Ì apk

en vertrekt naar de Chr. Ulo in Veenendaal. In deze
vakature wordt benoemd de heer J. Brandsma (oo

m.iv. l april 1955).

Anderhalf jaar nadat de heer Schokker naar de Ulo
overging, volgt zijn collega de heer S. Ellens zijn
voorbeeld, op 1 augustus 1955.
Een maand later vertrekt de heer Runia naar
Huizum. De heer H.T. Nieuwhuis, toen werkzaam

in De Steeg in Gelderland, wordt zijn opvolger.
Zo blijft de personeelsbezetting volledig en kan in alle vakken door bevoegde leraren les worden gegeven.
In de meeste andere Ulo-scholen heeft dit waarschijnlijk niet gekund, want de salarispolitiek van de
regering heeft een nijpend akten-tekort veroorzaakt
waardoor het moeilijk werd bevoegd personeel te
benoemen. Aldus de secretaris in zijn jaarverslag van
1956.

Door de immer wassende stroom leerlingen ontstaat
zo langzamerhand ook een nijpend tekort aan lokaalruimte. De Ulo krijgt de wind in de zeilen. De
klassen worden veel te groot, 125 nieuwelingen samengeperst

in 3 klassen,

examenklassen

van

tussen

de 30 en 40 leerlingen!
Ook steeds meer meisjes mogen “doorleren” en komen naar de Ulo en andere scholen met een hogere
opleiding. De verhouding tussen het aantal jongens
en meisjes begint nu drastisch te veranderen. In
1956 zijn er:127 jongens en 90 meisjes, maar een jaar
later zijn die aantallen bijna gelijk: 127 en 120.
De secretaris constateert dan ook met verbazing, dat
bijna de helft der schoolbevolking uit meisjes be-

1957
Een bijzonder jaar, om 3 redenen:
1. De “april-school” wordt nu definitief ”september-school”, d.w.z. het nieuwe

schooljaar begint

voortaan niet langer op 1 april maar na de zomervakantie.
2. De mogelijkheid een Ulo-diploma te halen in 3
jaar vervalt, de opleiding wordt

4-jarig.
3, De school wordt van
school.

een

nu

9 nu een

uitsluitend

10-mans

Als 10e leerkracht treedt op 1 januari 1958 de heer

D. Iedema in dienst van de school, voor natuur- en

scheikunde. Het gevolg is, dat zowel het tekenlokaal
als het physicalokaal (natuurkunde) “gedegradeerd”
worden tot leslokalen ... m.a.w. deze nieuwe school
wordt ook al weer te klein.
Er zijn nu 280 leerlingen, waarvan er 206 ”van buiten” komen. De overblijvers, die tot nu toe-hun bo-

terhammen

in de middagpauze in vaak overvolle

leslokalen moesten eten, hebben meer ruimte nodig.

staat.

Het bestuur vraagt zich dan ook af of het geen tijd
wordt een moderne kantine te laten bouwen. Niet
lang daarna dient men bij de gemeente en bij de inspecteur van het lager onderwijs een aanvraag in tot
het bouwen van o.a. een overblijflokaal en tevens tot
het inrichten van een der leslokalen tot lerarenka-

In 1956 kan voor de laatste keer examen worden afgelegd na een 3-jarige opleiding. Het is opmerkelijk,
dat gemiddeld 36% van de examenkandidaten in
3 jaar het Ulo-diploma weet te behalen!!

voor de schoolarts). Deze hebben geen bezwaar tegen deze uitbreiding, maar het duurt nog geruime
tijd voor de vereiste urgentieverklaring van het departement binnen komt.

mer

(inclusief

*mini-keuken”

en

omkleedruimte

1958. Personeelsfoto. D. Iedema, H. Schokker, S. Ellens, R. Wijbenga, C. Fuykschot, R. Hoekstra, J. Brandsma, P. Klokman,

P, Klimstra en H.T. Nieuwhuis.
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