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HET OPENBAAR ONDERWIJS IN LOENEN EN VREELAND 

Van dorpsschool tot openbare basisschool 
Dit artikel gaat over het openbaar lager onder
wijs in onze gemeente. Het lag in de bedoeling 
om in dit themanummer over het onderwijs 
alle dorpen die tot de huidige gemeente Loenen 
behoren aan bod te laten komen. Waar het gaat 
om het openbaar onderwijs, zagen wij ons 
helaas genoodzaakt Nigtevecht buiten beschou
wing te laten; er is te weinig bekend. Eerst zal 
diepgaand (archief-) onderzoek verricht moeten 
worden, willen we het beeld van het openbaar 
onderwijs in dar dorp op een veranrwoorde 
manier kunnen schetsen. U houdt dit dus nog 
van ons te goed! 

17e en 18e eeuw 
Eeuwenlang waren kerk en onderwijs nauw 
met elkaar verbonden. Ook na de Hervorming 
die vanaf 1580 in de Nederlanden de katho
lieke leer verdrong, bleef dit zo. En het zou 
zeker nog twee eeuwen duren voor hier veran
dering in kwam. Van openbaar onderwijs was 
er dan ook in die rijd geen sprake. 
De voornaamste impuls tot stichting en 
onderhoud van plattelandsscholen ging dan 
ook uit van de kerk. In haar ogen was de taak 
van het onderwijs allereersr gelegen in de 
opvoeding der jeugd tot goede christenen. De 
voorbereiding tot een functie in de maatschap
pij kwam pas in de tweede plaats. Wat dat 
betreft was er eigenlijk niet zoveel verschil met 
de scholen van vóór de Hervorming. Evenals 
toen leerden de kinderen gebeden, psalmzin-
gen en cathechismus. Wel nieuw was de 
nadruk op het lezen: de Bijbel moest immers 
voor iedereen toegankelijk gemaakt worden. 
De kerkenraad van Maartensdijk formuleerde 
in 1752 een minimum-eis voor het onderwijs 
aan kinderen en bedeelden; zij moesten zo 
lang naar school gaan 'tot zij ordenrelijk kun
nen lezen in Godts Woord en bekwamelijk 
hun naam schrijven'. 

Schoolmeester-koster 
Ook in de persoon van de schoolmeester zien 
we de invloed van de kerk. Rond 1600 was er 

in de dorpen geen sprake van dat de school
meester kon leven van de opbrengsten uit de 
schoolgelden alleen; hij moest er dus ander 
werk bijdoen. Het kostersambt was daartoe bij 
uitstek geschikt; het was respecrabel en veel van 
de werkzaamheden konden na schooltijd wor
den verricht. De schoolmeester vervulde vaak 
ook de functie van voorlezer en zanger in de 
kerkdienst en was ook vaak doodgraver. Zo ook 
in Loenen en Vreeland! 

Vaak echter leverde dit alles nog niet genoeg op 
om van rond te komen. Velen zagen daarom 
om naar ander en meer lucratief werk. Zo was 
de koster van Maarssen tevens dorpssecretaris 
en herbergier en was de schoolmeester van Nig
tevecht tevens kleermaker. De predikanten wil
den aan deze ongewenste situatie zo snel moge
lijk een einde maken. Op de Provinciale 
Synode van 1620 besloot men daarom aan de 
Staten van Utrecht te verzoeken de inkomsten 
van broederschappen, vicarieën en andere stich
tingen 'ad pios usus' bijeen te brengen en uit 
deze gelden de schoolmeesters een vast tracte-
ment te betalen. Er waren in de dorpen nog 
veel gilden en broederschappen. Met name deze 
laatste hadden door de Reformatie hun oor
spronkelijke bestemming -het verrichten van 
religieuze ceremonieën- verloren en de leden 
kwamen alleen nog maar jaarlijks bijeen voor 
een maaltijd. De predikanten hadden niet veel 
waardering voor deze 'drinkebroers' die het 
geld onnut verbrasten; het zou beter besteed 
kunnen worden aan onderwijs. In Vreeland 
hadden predikant en gerecht al in 1605 de goe
deren van de Sint Anthonisbroederschap in 
beheer gekregen om daaruit onder andere de 
schoolmeester te betalen. 

In zijn verzoekschrift (1605) hieromtrent 
schreef dominee Gerardus Stratenus (Van Stra
ten) dat 'sijn ghemeinte in vele jaren noijt met 
een behoirlicke schoolmeester en is voorsien 
gheweest. Daerom vele haer kinderen des 
soomers nae Loenen ofte elders rer scholen 
moeten senden'. En zo laat hij zien 'onse coster 
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en con oick des winters egheen stichtelicke 
school houden overmits hij oick schout is ende 
derbij ander officiën (ambren), ende vele affai-
ren heeft. Ja oick schande is dat in een herberch 
de schole omrrent de dronkaerts zal langher 
wesen; den weerdt en can bij zijn gasten niet 
sitten ende oick bij de schoolkinderen veel 
wynigher can de schole stichtelick bedient wor
den van één die oick dansherberch tot verderf 
van de ionghe ieucht ophoudt. Dat aldus des 
soomers in Vrelant egheen school ende des win
ters in de herberch werdt gehouden daer over 
daghen vele ende hebben al over vele jaren 
gedoken'. Stratenus eindigt zijn verzoek met 
de woorden: 'Verhopende dat een goede scole 
groote stichtinghe in de ghemeynte zal geven 
ende wesen als ecclesie seminarium in Godts 
tempel'. Het rekwesr werd door vele ouders 
ondertekend. De Staten van Utrecht beslisten 
dat uit de goederen van de Sint Anthonisbroe-
derschap de woning en het tractement voor de 
schoolmeester mocht worden betaald. 

Uit de visitatierapporten en de acta van de 
Utrechtse provinciale synode uit 1606 blijkt 
dat er toen in Vreeland inderdaad een afzonder
lijke gereformeerde schoolmeester was, 'die 
gereformeerde boeken leert'. Hij ontving hier
voor 40 gulden per jaar. In Nigtevecht was de 
situatie minder ideaal; zowel in 1593 als in 
1606 was de kostet tevens schoolmeestet en was 
deze 'geheel catholyck ende bitter' en zeet 
'paaps-gezind'. In 1665 was de situatie nog niet 
echt verbetetd. De classis Amersfoort kreeg de 
klacht dat de schoolmeestet het hele jaat geen 
school had gehouden, zodat de ouders hun kin
deren elders moesren onderbrengen; de school
meestet had echter betetschap beloofd! 
In Loenen was in 1641 ook sprake van de com
binatie van het kosters- en schoolmeesters
ambt. Hier was toen Anthonis Moore of Mod
us koster en schoolmeester. Zijn broer was 
schoolmeester te Abcoude. Beiden waten zonen 
van Anthonis Hendrikszoon Moore, school
meester te Nigtevecht. 

Rond 1600 was de aanstelling van de kostet in 
het algemeen een zaak van de kerkelijke over
heid, die van de schoolmeesrer een aangelegen
heid van de politieke overheid. Vóór 1619 
(Synode van Dordt) kwamen de meeste kosters 

uit het dorp zelf, waarbij niet zelden de zoon de 
vader opvolgde. Voortaan echter konden alleen 
mannen tot koster benoemd worden die de 
gereformeerde leer aanhingen, in staat waren de 
jeugd onderwijs te geven, en bovendien dienst 
konden doen als voorzanger en lezer. Binnen 
het dorp was niet altijd een geschikte persoon 
te vinden, zodat er mensen van buiten moesten 
komen. Geschiedde aanvankelijk de benoe
ming door het gerecht (schout en schepenen) 
en de kerkeraad 'met goedvinden van de 
ambachtsheer', later werd de aanstelling ver
richt door de ambachtsheer 'na gedaan rapport 
van gerecht en kerkeraad'. In de 18e eeuw werd 
meer en meer geworven via de krant. Al vóór 
1709 verschenen er advertenties in de ktanten 
voor een onderwijzer in Vreeland! 

Het schoolhuis 
De 'school' in de dorpen bestond uit één ver
trek, dat meestal deel uitmaakte van de school
meesterswoning, 'het schoolhuis'. Gezien het 
grote aantal kinderen dat gehuisvest moest wor
den, was de ruimte heel wat kleiner dan wij 
vandaag de dag gewend zijn. Ook moet het er 's 
wintets flink koud geweest zijn; er werd lang 
niet altijd gestookt. De Loenense dominee Kic-
kius trof bij één van zijn regelmarige bezoeken 
in 1651 de kindertjes geheel verkleumd in de 
onverwarmde school aan. Zondags maakte hij 
hiervan gewag in de kerk en niet tevergeefs; de 
collecte -bestemd voor een kachel en brandstof-
bracht ruim 50 gulden op. Een heel kapitaal in 
die tijd! 

Aangezien de schoolmeester vaak ook kostet 
was, bevond de school zich meestal in de buurt 
van de ketk, vaak zelfs in het kostershuis of er 
vlak naast. Zo ook in Loenen. De dorpsschool 
bevond zich aan de Ketkstraat 5, 5a en b, waar 
nu het restaurant 'De Proeverij' is gehuisvest. 
Het pand ernaast -Kerkstraat 6- was het oude 
kosters- en schoolmeestershuis. Rond 1760 
moesten in de school 's zomers 60 en 's winters 
80 tot 90 leetlingen worden ondergebracht; 
naar de huidige maatstaven moeilijk voorstel
baar! In Nigtevecht telde de school gemiddeld 
zo'n 70 leerlingen, en in Vreeland waren er 's 
zomers rond de 40 leerlingen; in de winter over 
het algemeen meer. Waar in Vreeland de school 
toen gehouden werd, weten we niet precies. 
Was dat aan de Lindengracht, waar meester 
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Appel in de eerste helft van de 19e eeuw school 
hield? Nader onderzoek moet het uitwijzen. 
Wel weten we dat het aantal leerlingen hier 
gestaag toenam; zo waren er in 1799 's winters 
60 en in 1811 zelfs 140 leerlingen in Vreeland. 
Anders dan nu in de regel het geval is, kende 
men in die tijd nog geen klassikaal onderwijs. 
De leerlingen van alle leeftijden zaten bij elkaar 
in één lokaal en kwamen om beurten bij de 
meester om zich te laten overhoren of om werk 
te laten nakijken. Er werd veel heen en weer 
gelopen; de 17e en 18e eeuwse scholen waren 
ongetwijfeld naar onze maatstaven heel rom
melig. In de dorpsscholen van toen, met een 
steeds wisselend aantal leerlingen, was hoofde
lijk onderwijs de enig mogelijke methode. 

In de meeste dorpen was een school. In de pro
vincie Utrecht lagen de dorpen niet zo ver van 
elkaar en de spreiding over de provincie was vrij 
gelijkmatig. De meeste kinderen zullen dan ook 
niet meer dan een halfuur nodig hebben gehad 
om de dichtsbijzijnde school te bereiken. Er 
waren echter ook afgelegen boerderijen en 
gehuchten; de bewoners daarvan voelden toch 
veelal behoefte aan een school in de buurt, 
vooral voor de kleinere kinderen. Ook konden 
sloten en plassen dwingen tot het maken van 

een omweg. Daarom gingen veel kinderen uit 
Oud Over en Mijnden (vroeger gemeente 
Loosdrecht) in Loenen op school. Hier en daar 
gelukte het buurtscholen in het leven te toepen, 
ook wel bijscholen genoemd. Maar deze scho
len hadden vaak een kortstondig bestaan. In 
1692 klaagde de schoolmeester van Loenen 
erover dat een zekere David Joosten van Cralin-
gen in Nieuwersluis een bijschool hield. De 
Staten van Utrecht bevalen sluiting en Van Cra-
lingen gehoorzaamde zij het onder protest. De 
Loenense schoolmeester ondervond ook con
currentie van een zekere Mary Hijnen. 
Ondanks de verzekering 'dat sij maar de kinde
ren bewaart voor de luiden', moest ook zij haar 
schooltje sluiten. In Baambrugge was een 
dorpsschool, met een bijschool in het naburige 
Loenersloot; in 1759 was er te Loenersloot 
sprake van een kinderschooltje voor spellen en 
lezen. 

Aan het einde van de 18e eeuw was er weinig 
veranderd aan de fundamentele doelstelling van 
het onderwijs: opvoeding der jeugd tot goede 
lidmaten van de geteformeerde kerk. Ook in de 
wijze waarop het onderwijs gegeven werd, was 
weinig veranderd. Toch zijn er aanwijzingen dat 
ook gaandeweg wel iets aan het veranderen was; 

In Loenen stond de gemeente

school (thans De Proeven]) 

met de kosters-ischoolmeesters-

woning (Kerkstraat 6) 

tegenover de zij-ingang van 

de Grote Kerk. 
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de school werd naast een zaak van de kerk, 
meer en meer ook een zaak van de ouders, die 
meer belangstelling kregen voor en betrokken 
raakten bij het onderwijs dan in het begin van 
de 17e eeuw het geval was. Onderwijs werd 
steeds meer het middel om kinderen op te voe
den tot vlijtige leden det maatschappij (opvoe
ding tot burgerdeugden). 

19e en 20e eeuw 
In de eerste helft van de 19e eeuw was er nog 
geen scherpe tegenstelling tussen openbaar en 
bijzonder onderwijs. In de Schoolwet van 1806 
stond het beginsel van gemengde scholen voor
op; het onderwijs was er voor alle leerlingen 
ongeacht geloofsovertuiging. Doel was de kin
deren op te voeden in 'alle maatschappelijke en 
christelijke deugden'. De lagere school uit die 
tijd kan worden gezien als een algemene school 
met een christelijke geest. Zo ook de dorps
school aan de Kerkstraat (nrs.5, 5a +b), waar in 
1816 Gerrit Mulder schoolmeester was. In dat
zelfde jaar werd aan Nicolaas Pieter Sames toe
gestaan een bijzondere school te openen, en wel 
een Franse dag- en kostschool. Deze school was 
gehuisvest in het latere gemeentehuis van Loe-

f FEESTPROGRAMMA 
voor den 6eri Mei 1907 ter gelegenheid wan het 

40-JAfVQE JUBILEUM van den Meer L. RUINEN, 

5oofd der school te LOENEN. 

VOORM1DDAGS I I URE. 

Liederhulde door de leerlingen der School. 

1. Welkom. 
2. Feestlied. 

3. Levenszee. 

4. Feestmarsch. 

Aanbieding van hel huldeblijk der oudleerlingen. 

NAMIDDAGS 2 — 4 Receptie (in de school.) 

'S AVONDS 7 UUR. 

Feestavond aangeboden aan den Jubilaris 
door de leerlingen der School. 

1. Welkomstlied. . PH. LOOTS. 
2. Poppenliedje. . MEVR. LAMBREECHTS-VOS 

3. Kindersymphonie J. HAYDN. 
4. Lied der Dwergjes E. JACQUES-DALCROZE. 

&^_ ;. 

CL 5. Een vroolijke sledevaart F. X. CHWATAL. 

* 6. De schoonste Feestdag cantate CATH. RENNES. 

nen aan de Rijksstraatweg. Er waren 14 dag-
leerlingen en 13 inwonenden. 
Van confessionele zijde kwam er al spoedig ver
zet tegen een algemene -openbare- school. De 
grondwet van 1848 schreef vrijheid van onder
wijs voor. De overheid droeg echter financieel 
niet bij aan het andetsoortig onderwijs. Pas na 
een lange strijd, de zogenaamde schoolstrijd, 
werd de financiële gelijkstelling met het open
baar onderwijs in 1920 een feit. Ondertussen 
richtten ouders in samenwerking met de plaat
selijke kerken zelf scholen op. 

Op grond van art.64 van de Onderwijswet van 
augustus 1857 moest de plaatselijke school
commissie ieder jaar verslag opmaken 'van den 
toestand van het läget onderwijs in de gemeen
te'. In het verslag van 1858 maakte men gewag 
van het bestaan van een openbare en een bij
zondere (christelijke) school. Deze laatste 
bevond zich aan de Grutterstraat. De gemeen
teschool bevond zich in 1858 nog steeds aan de 
Kerkstraat en werd in dat jaar door 168 leerlin
gen bezocht. Hierbij waren ook kinderen uit de 
gemeenten Loenersloot en Loosdrecht, waar
mee sinds 1 mei 1817 een overeenkomst 
bestond voor leerlingen uit de buurtschappen 
Mijnden en Oud Over. 

In de gemeenteschool werd sinds 1858 's 
avonds herhalingsonderwijs gegeven voor leer
lingen van 12 tot 30 jaar. Gedurende dat jaar 
werd iedere week aan 27 mannen en aan 18 
vrouwen twee en een half uur les gegeven in 
lezen, schrijven, rekenen en kennis der natuur. 
Dit onderwijs werd georganiseerd en betaald 
door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 
Hoofdonderwijzer was Henk Mulder, die overi
gens ook nog koster en voorzanger was in de 
hervormde kerk, evenals aanspreker en opzich
ter van de algemene begraafplaats. Als onder
wijzer genoot hij een jaarlijks inkomen van 
1100 gulden (200 gulden tractement en 900 
gulden uit de schoolgelden). Hiervan betaalde 
hij twee hulponderwijzers (respectievelijk 80 en 
100 gulden per jaar) en verstrekte hij hen kost 
en inwoning. 

Gezien het grote aantal leerlingen in 1858 (168 
leerlingen) is het niet verwonderlijk dat de 
school aan de Kerkstraat al gauw te klein werd. 
Een nieuwe school werd noodzakelijk. In 1890 
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Een klas van de openbare 

lagere school (Rijksstraatweg! 

met meester Blok in 1923. 

werd begonnen met de bouw van een nieuwe 
gemeenteschool en in de loop van 1891 kon 
het nieuwe gebouw aan de Rijksstraatweg 100 
(het gebouw dat tot voor kort in gebruik was 
als brandweerkazerne) in gebruik genomen 
worden. 

Kleuteronderwij s 

Naast de gemeenteschool en de christelijke 
school, was er in Loenen in 1862 ook een soort 
kleutetschool, de 'bewaarschool' van mejuf
frouw Hendt, die werd gehouden op Rozerust 
aan de I )orpstraat 19-21 voor kinderen van alle 
gezindten. Deze particuliere school leidde ech
ter financieel gezien een kwijnend bestaan. In 
de loop van 1863 werd door de plaatselijke 
afdeling van de Maatschappij tot Nut van 't 
Algemeen besloten de school van mejuffrouw 
Hendt over te nemen. Hiertoe werd in augus
tus 1863 het pand Dorpsstraat 70 aangekocht 
en op 1 november van dat jaar werd de Alge-
meene Bewaarschool' geopend. De school werd 
tot augustus 1864 door zon 60 kinderen 
bezocht en voorzag dus duidelijk in een behoef
te. Na de opheffing van de plaatselijke afdeling 
van 'het Nut' in 1905, bezat de 'Algemeene 
Bewaarschool' echter geen enkele rechtsper
soonlijkheid meet. Daarom werd uiteindelijk in 
november 1932 van gemeentewege de stichting 
'De Algemeene Bewaarschool' opgericht voor 
kinderen van 3 tot 6 jaar. Formeel was dit een 

particuliere stichting met gemeentelijke subsi
die. De school bleef voorlopig gehuisvest aan de 
Dorpsstraat 70. 

In 1954 besprak men op gemeentelijk niveau 
de mogelijkheid tot oprichting van een openba
re kleuterschool. Dit hield verband met de toen 
in voorbereiding zijnde Wet op het Kleuteron
derwijs van 1955. Bij raadsbesluit van 8 
november 1955 werd uiteindelijk besloten de 
'Algemeene Bewaarschool' per 1 januari 1956 
om te zetten in een openbare kleuterschool. 
Men maakte hiervoor gebruik van het gebouw 
van de voormalige openbare lagere school van 
de gemeente Loosdrecht te Oud Over (nr.20). 
Deze school was met ingang van 1 september 

In ie klas van meester Van 

Meurs op de openbare lagere 

school van Oud Over. Op de 

foto: Annie Visser, Klaas 

Maasakker, Betsy Spijker, 

Theus Hennipman, Marietje 

van Manen en Willy Stravers. 
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De openbare lagere school 

aan de Rijksstraatweg te 

Loenen in het begin van deze 

1952 opgeheven als gevolg van de overgang van 
dit gebied naar de gemeente Loenen. Het 
gebouw dateerde van 1895 en was oorspronke
lijk het schoolgebouw met onderwijzerswoning 
van de gereformeerde kerk te Loenen. De kleu
terschool werd 11 februari 1957 officieel geo
pend en kreeg de naam 'Klimop'. 
Ook in Loenersloot werd in 1965 een openbare 
kleuterschool gesticht. In 1985 besloot men -
gezien het geringe aantal leerlingen- deze niet uit 
te breiden tot een openbare basisschool. Zoals u 
in een volgend artikel kunt lezen, werd toen 
door de ouders gekozen voor de oprichting van 
een bijzondere school in de geest van Maria 
Montessori. 

Voortgezet onderwijs 
Naast openbaar lager onderwijs kon men in Loe
nen ook voortgezet onderwijs volgen. Al vanaf 
1910 was er sprake van een openbare ULO-
school, verbonden aan de gemeenteschool. Van
wege het geringe aantal leerlingen werd deze 
opleiding verschillende malen - in 1933 en 1950 
- met opheffing bedreigd. Uiteindelijk werd bij 
raadsbesluit van 27 juli 1956 besloten de ULO 
met ingang van 1 september 1956 op te heffen. 

In de jaren zestig zijn nog discussies gevoerd 
over de vestiging van een streeklyceum aan de 
Kerklaan. Loenen heeft zich hier zeer sterk voor 
gemaakt. Dorpsnotabelen als Kappeyne van de 
Coppello mengden zich in de strijd -er waren 
meer gemeenten die graag zo'n streekschool wil
den- en de zaak haalde meerdere malen de 
krant! Uiteindelijk ging Breukelen strijken met 
de eer; in 1964 werd besloten dat de Rijks-HBS 
(voorloper van de huidige scholengemeenschap 
Brocklede) in Breukelen werd gevestigd en Loe
nen had het nakijken. Voor de huishoudschool 
die Loenen ook nog bezat, verwijs ik u naar de 
achterzijde van dit nummer van de Vechtkroniek. 
Graaf Florisschool 

De openbare school van Loenen was inmiddels 
uit zijn jasje gegroeid. Het gebouw aan de Rijks
straatweg voldeed niet meer. In maart 1966 
besloot de gemeenteraad dat er een nieuw vier-
klassig gebouw moest komen dat aan de eisen 
des tijds kon voldoen. Op 22 december van dat
zelfde jaar nog werd aan de Keizer Ottolaan de 
eerste paal geslagen. Op voordracht van de 
oudercommissie kreeg de school de naam 'Graaf 
Floris'. De opening van het nieuwe schoolge
bouw vond plaats op 28 september 1967 door 
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het toenmalig hoofd der school, de heer Knol. 
In 1974 werd -na een grondige verbouwing en 
uitbreiding van het gebouw- ook de openbare 
kleuterschool ondergebracht in de school aan de 
Keizer Ottolaan/Hoflaan. 

Dit jaar bestaat de Graaf Florisschool dus offi
cieel 30 jaar. De school heeft dit onlangs gevierd 
met een reünie voor de oud-leerlingen; en de 
huidige leerlingen zien we trots rondlopen met 
een Graaf Floris-tas! 

Vreeland 

In Vreeland vierde men in 1981 het 25-jarig 
bestaan van de openbare Burgemeester Spren-
gerschool. Vlak na de Tweede Wereldoorlog 
werd al snel duidelijk dat als gevolg van de na
oorlogse geboortegolf en de daarmee samenhan
gende nieuwbouw in Vreeland, het leerlingen
aantal spoedig zou stijgen. In 1947 werden 
daarom concrete plannen gemaakt voor de 
bouw van een nieuwe school. Daarbij kwam dat 
het oude gebouw, een school met slechts twee 
klassen, in dermate slechte staat verkeerde dat 
vernieuwing dringend noodzakelijk was. De 
school was sinds 1862 ondergebracht in het 
gemeentehuis aan de Raadhuislaan en sindsdien 

was er nauwelijks iets veranderd. Het hoofd van 
de school, de heer Overhoff, had zelfs al de voor
kamer van zijn woning (ook in hetzelfde pand 
ondergebracht) ter beschikking gesteld ten 
behoeve van de school. Later, toen hij zelf weer 
over de ruimte wilde beschikken, werd een 
lokaaltje gevonden in de Breedstraat (nr.7), waar 
nu een meubelrestaurateur is gevestigd. Kortom, 
een nieuw schoolgebouw was hard nodig! In 
1954 telde de openbare school 82 leerlingen en 
3 leerkrachten. De nieuwe school werd gebouwd 
naar model van een bestaande school in een 
dorp in de Betuwe. Op 16 juni 1956 werd de 
school, gevestigd aan de Niftarlakelaan, officieel 
in gebruik gesteld door de toenmalige burge
meester Sprenger. De school werd later naar hem 
vernoemd. 

De eerste poging om een openbare kleuterschool 
te stichten vond plaats in 1955. Er was een soort 
bewaarschooltje aan de Voorstraat. Dit schooltje 
werd gefinancierd door de hervormde gemeente 
van Vreeland en de ouders. Door de beperkte 
financiële middelen was dit schooltje zeer sober 
ingericht. Er kwamen kinderen in de leeftijd van 
2 tot 6 à 7 jaar. In die tijd bestond er in Vreeland 

De huidige openbare school te 

Vreeland aan dt 

Niftarlakelaan, tot voor kort 

bekend onder de naam 

Burgemeester Sprengerschool. 
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nog een soort schoolstrijd tussen het openbaar 
en het confessioneel onderwijs. Er gingen wel 
'openbare' kinderen via dit confessionele kleu-
terschooltje naar de christelijke school, maar 
omgekeerd kwamen er op deze manier geen con
fessionele kinderen op de openbare school. Dat 
kon natuurlijk niet! Gesteund door het plaatse
lijk bestuur van de Vereniging voor Volksonder
wijs werd een handtekeningenaktie gestatt om 
een openbare kleuterschool te stichten. Er wer
den 32 handtekeningen verzameld, het absolute 
minimumaantal dat nodig was. Getracht is toen 
nog om samen met de confessionelen een soort 
neutrale kleuterschool te stichten, maar ook deze 
poging strandde. 

Bijna tien jaar later, in 1964, kort na de gemeen
telijke herindeling van de Vechtstreek, diende de 
plaatselijke afdeling van de Vereniging Volkson
derwijs mede namens de ouders van 33 kinde
ren, opnieuw een verzoek in om een openbare 
kleuterschool te mogen oprichten. Op 29 sep
tember 1964 besloot de raad van Loenen, tot 
welke gemeente Vreeland nu behoorde, tot de 
bouw van een openbare kleutetschool in de 
dorpskern van Vreeland. 

Het duurde evenwel nog tot 1968, eer met de 
bouw begonnen werd en uiteindelijk pas op 28 
augustus 1970 werd de openbare kleuterschool 
aan de Fetha officieel in gebruik genomen. In 
1973 kreeg de school de naam 'de Blokkendoos'. 
Later verhuisde de kleuterschool naar het 
gebouw van de openbare basisschool aan de Nif-
tarlakelaan. 

Overigens is het opvallend dat in 1970 de chris
telijke en de openbare kleuterschool beide even
veel leerlingen hadden; ieder 38 kleuters. Het 
verschil was echter dat de openbare kleuter
school haar leerlingen voornamelijk uit de nieu
we wijk betrok; slechts 1/3 van de leerlingen 
kwam uit het oude dorp, terwijl 90 procent van 
de leerlingen van de christelijke school uit het 
oude dorp kwam. Waarschijnlijk speelde hierbij 
de ligging van de scholen een belangrijke rol. 

Fusie 
In 1995 vond een fusie plaats tussen de openba
re Burgemeester Sprengerschool te Vreeland, en 
de openbare lagere school Polderheem te Nigte-
vecht. Reden was het geringe aantal leerlingen 
van deze twee scholen. Een zelfstandig voortbe

staan was uitgesloten; samen doorgaan kon wel. 
De scholen te Vreeland en Nigtevecht gaan 
sindsdien door het leven als 'de Tweemaster' en 
werken nauw samen met de openbare basis
school Graaf Floris in Loenen. 
Op 1 oktober 1995 had de Graaf Florisschool 
93 leerlingen en de Tweemaster-lokatie Vreeland 
39 en de lokatie Nigtevecht 65 leerlingen. Ter 
vergelijking geven we hier ook nog even de leer
lingenaantallen van de bijzondere scholen op 1 
oktober 1995: de christelijke basisschool "t 
Fundament' in Loenen 123 leerlingen, de chris
telijke school te Vreeland 147 leerlingen, de 
christelijke basisschool 'de Flambouw' te Nigte
vecht 105 leerlingen; de rooms-katholieke basis
school 'Ludgerus' in Loenen 174 leerlingen en 
tenslotte de Montessorischool te Loenersloot 48 
leerlingen. 

Alhoewel de samenleving zich kenmerkt door 
een toenemende ontkerkelijking, zien we tegelij
kertijd dat de protestantse en de katholieke 
basisscholen in onze gemeente zich in een 
behoorlijke populariteit mogen verheugen. Zou
den de ouders, die vaak zelf niet meer kerkelijk 
zijn, menen dat daar de opvoeding in normen 
en waarden beter gewaarborgd is? Of zou ook 
de ligging van de school vaak bepalend zijn voor 
de uiteindelijke schoolkeuze? Wie zal het zeggen! 

Fenna Brouwer 
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