
Bericht van de penningmeester 

Voor het vlot verlopen van de financiële huis
houding zou de penningmeester gaarne Uw kontribu-
tie voor het jaar 1981 overgemaakt zien voor 
1 februari 1981 op bankrekeningnr. 31.59.11.425 
van de Rabo bank te Eemnes, t.n.v. de penning
meester van de Historische Kring Eemnes (giro
nummer van de bank: 10887). 
Hartelijk dank voor Uw medewerking. /i(oR'S^> 

Ina Steggerda-Koornstra. 

Bijna 100 Jaar Christelijk Onderwijs in Eemnes 

Onlangs verscheen het boekje van H. Hille: 
"Ds. Härmen Doornveld, een strijder voor chris
telijk onderwijs" (staphorst 1980) Dit 64 blad
zijden tellend en rijk geïllustreerd boekje is 
de moeite van een bespreking in ons tijdschrift 
waard., omdat het een uitstekend geschreven ver
haal bevat van de oprichting van de school met 
de Bijbel in Eemnes. En voor wie wat verder ever 
de grenzen van onze gemeente wil kijken: ook 
dominee Doornveld's wel en wee in onder andere 
de gemeente Huizen en Maartensdijk staan erin 
beschreven. 
Het is wonderlijk te lezen, dat een dominee, die 
nog geen twee jaar in de Hervormde gemeente van 
Eemnes-Buiten werkzaam was (juni 1882-april 1884) 
een werk heeft kunnen verrichten, dat zijn voor
ganger ds. G. Wetsels (en niet Wessels, zoals het 
boekje schrijft) niet gedaan kreeg. 
Hce kwam men hier tot de oprichting van een 
christelijke school? Het enige juiste antwoord 
is m.i.-naast de nieuwe mogelijkheid om bij
zonder onderwijs sinds enige tijd te mogen en kun-
realiseren- de onvrede met de bestaande openba
re school van Buitendijk. Aan deze school werk
te een katholieke onderwijzer, die in het on-
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derricht van psalmen en gezangen allerminst 
bedreven was! Bovendien hadden de katholieken 
in 1875 een gesticht voor onderwijs (bewaar
school, naai-en breischool en lagere meisjes
school) aan de Wakkerendijk geopend. Dit werd 
zeker met enige jalouzie en vreeds (protes
tantse meisjes op de naai-en breischool bij 
katholieke nonnen'.) bekeken. 
Op 16 februari 187 6 meldt het notulenboek van 
de Kerkvoogden:"De Kerkenraad stelt, voor
al met het oog op onze Roomsch-katholieke dorps
genoten, die thans hun gesticht voor onderwijs 
geopend hebben, aan college van Kerkvoogden 
voor, om met haar zamen te willen werken tot het 
daar stellen van een geschikte naai-en brei
school." Er zou één leidster aangesteld moe
ten worden, die in een daarvoor te bouwen lo
kaal les zou geven. De kosten zouden half uit 
kerkelijke fondsen, half uit het diakoniefonds 
betaald moeten worden. Het onderwijs zou gratis 
zijn. 
Dit voorstel werd door de heren niet aangenomen. 
Het is merkwaardig dat de drang naar christelijk 
onderwijs in de Hervormde gemeente van Eemnes-
Binnen niet aanwezig was. Waarschijnlijk 
kwam dit door het feit, dat men daar een eigen 
openbare school had (tot 1 januari 1886 overi
gens) , waar de christelijke onderwijzer van Merke-
stijn al zo'n 50 jaar les gaf! Hij was als 
voorlezer/voorzanger in de kerk zeker kundig 
om de lieve jeugd de godsdienstige gezangen bij 
te brengen. Na de sluiting van de school zullen 
de kinderen wel over de scholen in Baarn en 
Eemnes verspreid zijn; er is zover ik weet 
geen sprake meer geweest van eventuele stichting 
van een schristelijke school. 
Hoe de oprichting van de Buitendijkse christe
lijke school is geschied, staat uitgebreid in 
het gemelde boeke geschreven. In het kort wil ik 
enkele feiten aanhalen en hier en daar van eni
ge kritische kanttekeningen voorzien. 
p28 augustus 1882 besloten Kerkvoogden en Nota-
•beien, in aanwezigheid van Ds. Doornveld cm op 
verzoek van de Kerkeraad geld ter beschikking 
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te stellen voor de bouw van een school 
derwijzerswoning. Men wilde hiervoor 5 
duizend gulden uittrekken en jaarlijks 
een subsidie van ƒ 100,— toekennen. E 
om een vaste bijdrage van ƒ 400,— pe 
werd afgewezen. Tevens werd besloten"d 
beste een schoolcommissie kon laten ki 
om de bouw voor te bereiden en te bege 
Volgens Hille's boekje werd deze commi 
een algemene voorlichtingsavond op 7 s 
door de stemgerechtigde leden gekozen. 
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de dominee zaten er in: bakker Arie Heek, 
die sekretaris werd, molenaar Willem Pas, J.G. 
van Essen en W van Woudenberg. 
In de vergadering van de Kerkvoogdijk van 21 
september werd bepaald, dat vóór de verlening 
van de financiën aan alle stemgerechtigde ge
meenteleden om hun mening zou worden gevraagd. 
In het boekje staat dan een prachtig verhaal 
over een boereknecht (De Mol), die juist terugge
keerd van familiebezoek met zijn stem de gun-
tige doorslag gaf. Zeker een mooi verhaal, maar 
niet waar, want van de stemming, die op maandag 
25 september plaats vond, werd de uitslag pre
cies genoteerd: er waren van de 57 uitgebrachte 
temmen 52 vó-or en 5 tegen. 
De schoolcommissie toog aan het werk, juridische 
en financiële zaken werden geregeld. Het is 
merkwaardig, dat H. Hille schrijft , dat er 
ook nog een terrein werd gezicht. Op 27 septem
ber vond er namelijk een gecombineerde verga
deringvan de Kerkvoogden, de Notabelen en de 
Commissie tot oprichting van bouwing van eene 
Christelijke School met den Bijbel plaats. Er 
werd officieel medegedeeld, dat de toekenning 
van de fiancien goedgekeurd was. Tevens zou 
het kerkelijk college tegen een erfpacht van 
f 16,— een perceel weidriest van 15 are en 17 
centiare (kadestraal bekend onder sectie G no. 
Ü) aan de straatweg beschikbaar stellen. Dit 
terrein is de meesten wel bekend als het oude 
terrein van de School met de Bijbel aan de 
Laarderweg, schuin tegenvoer het gemeentehuis. 
De akte van overeenkomst werd door notaris 
Cambier van Kooten uit Soest gemaakt. Nu volg
den bouw en het aantrekken van een hoofd, het
geen in het boekje uitvoerig staan beschreven. 
Een aantekening in het gemeente-archief meldt, 
dat de school op 2 juli 1883 opgericht is 
(vermoedelijk klas v/as gekomen) en dat H.G. 
Rierink uit Zwolle het eerste hoofd was. De of
ficiële opening geschiedde overigens op 12 juli. 
Overigens bleef het schoolgebouw niet lang al
leen staan, want op 20 novemner kregen Ringe
ling, de schilder en Melis Blom toestemming om 
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respectievelijk oostelijke en westelijk naast de 
school te gaan bouwen. Maar dat is weer een ander 
verhaal. 
Ter afsluiting nog even de volgende gegevens: 
wie het boekje wil hebben kan het telefonisch 
of schriftelijk bestellen voor ƒ 10,— (in 
clusief de verzendkosten) bij: 
H. Hille, Jan Arendsland 7, 7951 LD Staphorst. 
Tel. 05225-2633. 
Misschien wel interssant te weten: de auteur 
is voorzitter van de Historische Vereniging 
in de gemeente Staphorst, dat het kwartaalblad 
t Olde Stapperst uitgeeft. Deze vereniging 

is in februari j.l. opgericht en kent een storm
achtige ontwikkeling.we wensen ze voor de toe
komt nog veel succes toe. 
Jan Out. 

N.B. De uitgave over Ds. Doornveld is ook in 
de uitleen verkijgbaar bij onze biblio
theek . 

Data van aktiviteiten 

22 jan. 1981 Bijeenkomst werkgroepen en belang
stellenden. Deze avond zal Jan Out 
ook zijn dia"s van "makelaars en 
levensbomen in Eemnes" laten zien. 

19 febr. 1981 Lezing Drs. A. de Klerk over Eem
nes., in de Hilt 20.30 uur. Entree 
leden ƒ 1,—,niet-leden ƒ 1,50. 
In de pauze krijgt ü een kop kof
fie aangeboden. (zJe ookpag/naie) 

.. mrt. 1981 Bijeenkomst werkgroepen en belang
stellenden. 

.. apr. 1981 Excursie naar kasteel Groeneveld??? 
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