
Het was natuurlijk alleen maar een globaal 
overzicht waarin met name de jongste genera
ties niet voorkomen. 
Bij het voorbereiden van dit artikel hebben 
wij van allerlei kanten hulp gekregen. We 
bedanken met name: de heer Elbert Makker 
(Meentweg 59) en de dames M. v.d. Wardt-Mak-
ker, Ch. Makker-Goris, M. Makker-Tukker en 
Nuala Makker-Hayes. 

Voor op- en aanmerkingen naar aanleiding van 
dit artikel kunt u terecht bij de samenstel
lers : 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
Eemnes 
tel. 02153-89849 

B. van Wijk-Blom 
Raadhuislaan 39 
Eemnes 
tel. 02153-14689 

Die goeie, ouwe school! (2) 

In een vorige aflevering van ons tijdschrift 
was de 87-jarige meester J.Th.H. de Waart al 
aan het woord en vertelde hij over de jaren, 
vlak na de tweede wereldoorlog, dat hij hoofd 
was van de Mariaschool. Hier volgen nog meer 
herinneringen. 

"In de gymzaal van de school repeteerde de 
Eemnesser fanfare. Als er een tijdje gespeeld 
was, werden de mondstukken geleegd op de 
parketvloer. Toen ik dat merkte, heb ik ge-
eist, dat ze karton op de vloer moesten leg
gen als ze oefenden. 
's Zondags was er om 8 uur dansen in deze 
zaal. Een zoon van Van 't Klooster moest de 
entree heffen en het geld iedere maandagmor
gen vóór negen uur op de pastorie inleveren. 
Wat daarmee gebeurde, weet ik niet, maar het 
kwam niet ten goede aan de school. 
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Hoogtepunt van de festiviteiten in de gymzaal 
was het Sinterklaasfeest. Het was zo'n vrese
lijk lawaai, dat ik om 11 uur eens ging kij
ken. Toen ik de voordeur openmaakte, zag ik 
twee jonge kerels laveloos op de klompenrek
ken liggen. En een beestenbende dat het was. 
Ik liet de leiding bij mij komen en gaf de 
opdracht, dat binnen 15 minuten de zaal ont
ruimd moest zijn. Zo niet, dan zou ik het 
licht afsluiten. Toen alle gasten vertrokken 
waren, bleef er een berg vuil in de zaal 
achter van verscheidene kubieke meters. Dit 
heb ik op maandagmorgen met een paar jongens 
zelf opgeruimd. 
In die tijd moest ik nog zelf de school 
schoonhouden. Ik kreeg daar geen vergoeding 
voor. Een viertal jongens hielp mij daarbij. 
Toen ik met Sinterklaas de pastoor voorstelde 
deze knapen een cadeautje te geven, ant
woordde hij: "Als het maar niet te veel 
kost!" 
Na ongeveer twee jaar kwam er een oplossing. 
Het kerkbestuur had iemand gevonden. De 
school zou worden schoongemaakt door "Gert 
Nok". Zijn eigenlijke naam weet ik niet meer. 
Deze goede ziel had zijn hele leven niet veel 
anders schoongemaakt dan sloten. Maar hij 
wist met de school wel raad. 
Hij begon met in een klas een plank los te 
maken en zette toen de spuit erop. De 
schoolplaten hingen nog aan de" wand en die 
kregen ook meteen een goede beurt. Deze pla
ten hebben maanden lang op zolder liggen 
drogen  
Met die pastoor heb ik trouwens nog wat moois 
meegemaakt. Toen ik in Eemnes werd aangeno
men, was bepaald, dat ik met de leerlingen 
van de hoogste klassen de uitvaartmis en "de 
begrafenis muzikaal zou verzorgen. De kinde
ren die niet konden zingen hadden dan 's 
morgens vrij. Op een keer liep ik met de 
kinderen net van het kerkhof naar de kerk 
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DE SCHOOLMEESTER. 

terug, toen er een leerling naar me toekwam 
met een boodschap van mijn vrouw: "De inspec
teur is er en vraagt waarom je niet op school 
bent." 
Na de dienst zei ik de kapelaan, die de uit
vaart had geleid, dat ik met spoed de pastoor 
moest spreken. Pastoor Müter, die voorzitter 
van het schoolbestuur was, ontving me op zijn 
kamer. Ik vertelde hem, dat we nu een pro
bleem hadden. Toen ik mijn verhaal gedaan 
had, zei hij: "Mijnheer De Waart, maak U niet 
bezorgd. Vraag de inspecteur of hij om twaalf 
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uur bij mij kan komen lunchen, dat regel ik 
dan wel." Ik terug naar school. De inspec
teur- we hadden net een nieuwe- stond te 
wachten. Ik verklaarde alles zo goed mogelijk 
en eindigde mijn verhaal met de uitnodiging. 
Toen hij naar de pastorie liep, belde ik bij 
het postkantoor om de hoek (Westerhuis) de 
pastoor. Zelf hadden wij nog geen telefoon. 
Een tijdje later kreeg ik een schrijven van 
de inspectie, waarin mij werd meegedeeld, dat 
ik alleen nog in bijzondere gevallen met mijn 
koortje mocht zingen. Wel moest ik vooraf 
toestemming vragen. Dat was het einde van 
deze zangactiviteiten. Wel bleef natuurlijk 
het verzorgen van de gezongen jaargetijden 's 
morgens tijdens de schoolmis. Dat was zo'n 
tweemaal per week voor mensen die soms nie
mand zich meer kon herinneren! 
Niet lang daarna overleed pastoor Müter. Er 
zou een grote verkoop komen van zijn boedel. 
Helaas hadden een paar Amsterdamse opkopers 
hiervan gehoord. Zijn prachtig 12-delig eet
servies bijvoorbeeld werd door hen gekocht. 
De Eemnessers konden alleen nog zijn gewone 
witte keukenborden kopen. 
Henk Eek zou er ook heen gaan. Ik had natuur
lijk school. Maar ik had in de boedel een 
prachtig beeldje gezien van de edelsmid Brom. 
Ik vroeg Henk om voor mij te bieden. Toen hij 
terug kwam, vertelde hij me, dat mijn uiter
ste bod maar een schijntje was van het hoge 
bedrag waarvoor het uiteindelijk weg ging. 
Maar ja, erg breed had een schoolmeester met 
een opgroeiend gezin het ook niet in die 
tijd. 
Laat ik nu maar eindigen met te vertellen, 
dat ik met alle ups en downs toch in Eemnes 
een leuke tijd heb gehad. Mijn kinderen heb
ben er in een paradijs geleefd. Mijn zoon 
Henk, die nu huisarts is, komt er nog wel 
eens met zijn kinderen. 
En ik ben in 1986 bii het grandioze priester-
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feest van Wijnand van Wegen aanwezig geweest. 
Toen een aantal oud-leerlingen (± 50 jaar) 
hoorde, dat ik kwam, wilden die per sé op dat 
feest enkele liedjes zingen uit het rijke 
schoolrepertoire. En dat is gebeurd. Het was 
voor mij een dag om nooit te vergeten." 

Hiermee kwam een eind aan de zoete herinne
ringen, want ik moest die avond vanuit Eind
hoven, waar meester De Waart nu woont, nog 
naar Eemnes terug. Hartelijk nam hij afscheid 
van me met een "Doe de groeten aan degenen, 
die mij nog kennen." Waarvan acte! 

Jan Out 
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