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Het oudste Nederlandse 
R.K. Blinden-instituut te Laren en Eemnes 
(1842-1851) 
 

Door JAN OUT 
 

In 1808 begon men in een huiskamer in Amsterdam voor het eerst 
met onderwijs aan blinde kinderen. 's Avonds van zes tot halfnegen 
kregen drie blinden les in de vakken lezen, schrijven, rekenen en 
aardrijkskunde. Enkele personen uit de kringen van de Vrijmetselarij 
bekostigden deze vorm van liefdadigheid.1*) 

Schoolstad, een jubileumboek ter gelegenheid van 100 jaar vrijheid 
van onderwijs in Nederland, meldt, dat in 1859 in Grave met de 
school voor blinde jongens, St. Henricus, het allereerste katholieke 
blindeninstituut voor jongens werd geopend.2  In de publicatie Het 
blindenwezen in en buiten Nederland (1904) staat het juister: in Gra-
ve zou oorspronkelijk met een gesticht voor wezen en verlaten jon-
gens begonnen worden, maar door de opheffing van het R.K. Blin-
deninstituut te Laren werd op het laatste moment ook tot opname van 
blinde jongens besloten.3 In 1882 werd in Grave ook een instituut 
voor blinde meisjes geopend. 
Over het eerste katholiek Blindeninstituut voor jongens en meisjes, 
dat in het midden van de 19e eeuw in Laren en Eemnes gevestigd 
was, is weinig gepubliceerd.4 Onderzoek in de Archieven van de 
Aartspriesters van de Hollandse Zending (in het Utrechts Archief), 
de Gemeentearchieven van Laren, Eemnes, Amersfoort en Amster-
dam, het archief van het Koninklijk Instituut Visio te Huizen en het 
archief van het Instituut voor visueel gehandicapten Henricus te Gra-
ve5 leverde veel nieuwe gegevens, zodat ik aan het korte bestaan van 
dit Instituut meer bekendheid kan geven. 

De oprichting van het Instituut 
Christiaan Samuel Reinhold, jarenlang muziekleraar aan het Instituut voor 
Blinden in Amsterdam, werd daar in 1842 wegens een arbeidsconflict ontsla-
gen. De 58-jarige Reinhold, gehuwd en vader van vijf thuiswonende, onge-
huwde kinderen in de leeftijd van 20 tot 33 jaar, moest op zoek naar een andere 
bron van inkomsten. Hij ontving een tijdelijke uitkering van het Instituut en be-

*) zie voor bronnen bladzijde 23. 
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gon - na zijn verhuizing naar Laren (NH) - met onderwijs aan een viertal ka-
tholieke blinden.6 
De ondernemende Reinhold had voor een solide basis voor zijn werk gezorgd 
door katholieke geestelijken in en buiten de hoofdstad voor zijn initiatief te in-
teresseren. De tijd was gunstig. Bij veel vooraanstaande geestelijken in noorde-
lijk Nederland leefde de emancipatiegedachte: het katholicisme moest zich in 
alle facetten van het maatschappelijk leven manifesteren. Er werden kerken ge-
bouwd, religieuze orden en congregaties gesticht voor ziekenzorg en onderwijs 
en in 1853 werden de Nederlandse bisdommen hersteld. In dit kader moeten 
we ook het streven plaatsen om in Nederland een katholiek blindeninstituut op 
te richten. In Maaseik in België, vlak over de grens, bestond al een dergelijk 
instituut voor meisjes.  
Reinhold had al eerder plannen gemaakt om een katholiek instituut te begin-
nen. Volgens zijn waarneming ondervonden katholieke kinderen in het door de 
Maçonnerie opgerichte Amsterdamse Instituut veel schade van het feit dat er 
kinderen van alle gezindten werden opgenomen.7 
Via pastoor G.A. van der Lugt, die godsdienstonderricht gaf aan de katholieke 
blinden in het Instituut kwam Reinhold in contact met de aartspriester van 
Utrecht, G.A. Vermeulen. Die ging akkoord met Reinholds plannen en schreef 
hem, dat hij zich met een aantal blinde kinderen elders moest proberen te vesti-
gen. Deze brief, zeer summier geadresseerd, kwam in handen van de Amster-
damse makelaar Reinhold, een ver familielid. Deze gaf het nieuws door aan 
Het Handelsblad, die het publiceerde. Dit bespoedigde de uitvoering van de 
plannen. 
Aartspriester Vermeulen was feitelijk mede-oprichter van het instituut te La-
ren. In een na zijn dood in 1843 uitgesproken lijkrede, werd zijn verdienste als 
volgt gememoreerd: 
 

‘Die arme blinden, misschien zullen zij het op aarde nimmer weten, 
wie de eerste grondlegger was van hun geluk, maar eenmaal in den 
hemel, nee, dáár zal het hun niet verborgen blijven, dáár zullen zij 
Vermeulen als hunnen Vader groeten, kransen om zijn schedel vlech-
ten en met eeuwige omhelzingen hem als hunnen weldoener, als hun-
nen redder danken!’ 

 
De oprichting en financiering van het nieuwe instituut werden groots aange-
pakt. Johannes Hartman, de nieuwe aartspriester van Utrecht, landdeken Ber-
nardus Hofman en Petrus Anthonius Kervel, aartspriester van Holland en Zee-
land, namen zitting in een Commissie ter daarstelling van een instituut voor 
blinde kinderen van de R.K. Godsdienst. Deze commissie besloot in 1843 tot 
fondswerving door ‘aandelen’ uit te geven van fl. 1,50 per stuk. Door koop van 
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Een aansporing aan het adres van de heren geestelijken om aandelen in het Instituut voor blinde 
kinderen aan de parochianen te verhopen. 
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zo’n aandeel verplichtte men jaarlijks dat bedrag aan de pastoor af te dragen. 
Deze fondswerving had in het Gooi en omstreken het volgende resultaat: In 
Ankeveen werden 20 aandelen gekocht, in Baarn 8, Blaricum 10, Bussum 2, 
Kortenhoef 2, Eemnes 19, Laren 18, Hilversum 10, Naarden 7, Weesp 13, Ne-
derhorst den Berg 23. In Utrecht verkocht men 100 stuks, in Amersfoort 125, 
en in het kleine Hamersveld maar liefst 63. 8 

 
Reinhold was inmiddels in 1842 naar Laren verhuisd, waar hij met vier blinde 
jongens zijn instituut startte. In een brief, gedateerd kerstmis 1843, stuurde hij 
een ‘prospectus’ aan aartspriester Hartman te Utrecht, met een opsomming van 
zaken die hij voor het instituut nodig heeft. ‘UHEerwaarde vriendelijk verzoe-
kende, zoo in dezelve het een en ander mogt zijn vergeten wel de goedheid te 
hebben zulks te willen invullen.’  
Op 30 april 1844 sloot de Commissie met Reinhold en diens oudste zoon, 
Christiaan Johannes, een contract waarbij zij de dagelijkse leiding kregen over 
het katholieke ‘Gesticht voor Blinden’. 

De eerste jaren van het instituut 
In het contract van 1844 beloofde Reinhold namens hemzelf en zijn zoon, ‘dat 
door hen en de hunnen alle mogelijke vlijt worde aangewend, om aan de opge-
nomen blinden eene zedelijke en waarlijk godsdienstige opvoeding, doelmatige 
verzorging en verpleging en het best mogelijk onderwijs in de omschreven 
vakken te verleenen.’ 
De ‘huizinge’, waarin het blindeninstituut werd gevestigd, lag aan de steenweg 
tussen Laren en Eemnes, de huidige Eemnesserweg. Het huis was ‘klein en be-
knopt’, maar werd ‘vrij goed geschikt en allezints voldoende voor hare bestem-
ming’ bevonden. Belangrijk daarbij was ongetwijfeld, dat het voor het geringe 
bedrag van fl. 200 kon worden gehuurd van de eigenaar, de Eemnesser schip-
per Jan van Aken. 
De heren Reinhold zorgden voor de aanschaf van goederen, werktuigen en 
schoolbehoeften, en de werving van personeel. Uit later jaren weten we, dat er 
een of twee dienstmeisjes voor het huishoudelijke werk waren aangesteld. 
Voor de aanschaf en het onderhoud van de inventaris kreeg Reinhold jaarlijks 
een bedrag van fl. 1500, bij meer dan acht kinderen bovendien nog fl. 175 per 
kind en bij meer dan 12 kinderen nog eens f. 150 per kind. De toelating en het 
ontslag van de blinde kinderen behoorden tot de bevoegdheden van de directie, 
het overkoepelend bestuur van geestelijken.  
Op 29 april 1847 verscheen een eerste rondgaand-verslag voor de donateurs 
van het instituut. Op 2 mei 1849 verscheen een tweede verslag. Daaruit blijkt, 
dat de directie zich speciaal tijdens het jaarlijks examen (een soort open dag, 
toegankelijk voor de weldoeners) op de hoogte hield van de vorderingen van 
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De handtekeningen onder het con-
tract van de directie: de aarts-
priesters J. Hartman en P. Kervel, 
deken B. Hofman, een aantal pas-
toors, waaronder Van Duijnhoven 
en De Beer en de heren Reinhold 
rechts boven. 

Een bewijs van deelneming. 

Het blindeninstituut lag n.a.w. 
vlak bij de Hervormde kerk, op de 
hoek van de Straatweg van Naar-
den op Eemnes aan het Brinklaan-
tje, dat vroeger Kerkpad heette. 



HKE-13 

de pupillen. Het maximum 
aantal leerlingen was der-
tien in de leeftijd van acht 
tot twintig jaar, een enke-
ling was zelfs nog ouder. 
Naast vakken als lezen, 
schrijven, rekenen en aard-
rijkskunde had de muzika-
le vorming grote aandacht. 
Verder leerden de meisjes 
er breien, vlechten van sin-
gels, weven en knopen van 
beurzen, spinnen van vlas 
en wol, terwijl de jongens 
leerden stoelen matten, 
netten knopen, weitassen 
vlechten en met rotan en riet te werken. 
De muzikale prestaties werden in het tweede verslag als volgt beschreven: 
 

‘Bijzonder trof ons ook bij die gelegenheid de uitvoering van eenige 
muzijkstukken, waaronder vooral het Grand Septuor van L. VON 
BEETHOVEN en het Offertorium uit het beroemde Requiem van MO-
ZART. Ook gaven onderscheidene leerlingen blijken van goede vor-
deringen in de Gregoriaansche kerkmuzijk, zoodat er gegronde hoop 
bestaat dat voor eenige der tegenwoordige kweekelingen dit vak der 
kunst eenmaal een middel van bestaan kan worden.’ 

 
De tekst van een van de liederen, die waarschijnlijk bij deze gelegenheid ten 
gehore werd gebracht, is bewaard gebleven in een bundel Liederen voor R.K. 
blinde kinderen en luidt: 
 

Verrukking over het ware gezicht. 
 
Al ben ik blind, ik zing toch ras, 
Maar 'k zou niet zingen mogen 
Als 't overal zoo duister was 
Gelijk in mijne oogen. 
Scheen er geen lichtstraal voor mijn voet 
Geen leidstar op mijn wegen, 
Noch zielsvuur in mijn jong gemoed 
Van Goddelijken zegen. 

Het vlechten van een korf door een blinde jongen. (Bron: Internet: 
Duitstalig blinden onderwijs 
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Uit de periode, dat Reinhold in Amsterdam werkte, is bekend, dat hij eigen 
composities schreef. Het boekje, dat begint met een ‘daags gebed’ voor de 
blinde, is geschreven in het handschrift van Reinhold sr. 

Het schrijfonderwijs 
De kinderen leerden schrijven op twee manieren. Allereerst op de schrijfwijze 
van de zienden. Met potlood werd geoefend om gewone letters te kunnen 
schrijven. De tweede manier was revolutionair. In 1829 had in Parijs de blinde 
Louis Braille (1809-1852) een nieuw systeem wereldkundig gemaakt: schrij-
ven door voelbare lettertekens in papier te drukken. Zijn systeem, naar hem het 
Brailleschrift genoemd, bracht een kentering in de blindenwereld. Een van de 
pupillen van het Instituut, Gregorius van der Veer, had zelf een machine ont-
worpen om dit schrift te kunnen schrijven. Op kosten van de Laarder pastoor 
W. van Duijnhoven was dit ontwerp uitgevoerd en door Gregorius bij gelegen-
heid van een examen (de open dag in 1846) aan de heer Reinhold aangeboden 
voor gebruik in het Instituut. Het verslag van 1847 is zeer lovend over de ma-
chine, waarmee hele boekdelen, zoals kerkboeken, werden vervaardigd.  
Over de reproductie de machine ontstond later twist met Reinhold. Toen twee 
kinderen uit Groenlo de directie bij hun afscheid bedankten voor het genoten 
onderwijs, vroegen zij of zij gratis of tegen betaling zo’n machine toegezonden 
konden krijgen. Pastoor De Beer vond dit een billijk verzoek en besloot de 
schrijfmachine voor beide kinderen te laten namaken. Hiertoe werd bij Grego-
rius van der Veer diens machine geleend. Toen Reinhold dit vernam, ontstak 
hij in woede. Men had op een slinkse manier, zonder hem hiervan in kennis te 
stellen, de machine gekopieerd. Hij meende bepaalde rechten te kunnen clai-
men op deze uitvinding. Aangezien hij geen octrooi had aangevraagd was van 
een claim geen sprake. 
In de verslagen wordt Reinhold veel lof toegezwaaid over zijn manier van les-
geven, niet alleen in muziek, maar ook in lees-, schrijf- en rekenkunde. De he-
ren Reinhold waren zelf ook content over de resultaten van hun onderwijs. In 
een schrijven van 30 augustus 1849 lezen wij: 
 

‘Ondergeteekenden, die niets onbeproefd lieten, om onze nog zoo jeugdige 
inrichting in die weinige jaren, op zulk een hoogen trap te brengen, en 
daarom des te meer, niet zonder grond ook van het Amsterdamsche Insti-
tuut, hetwelk reeds bijna een halve eeuw bestaan heeft, benijd worden.’ 

Een nieuwe leerling voor het Instituut 
In de papieren, berustend bij het Utrechts Archief, bevinden zich lijsten met 
een opsomming van de kleding die de leerlingen bij hun toelating moesten 
meenemen: 
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Geestelijken uit het hele land probeerden blinden in Laren te plaatsen. Ook 
Mgr. J. Zwijsen, de bisschopcoadjutor van Den Bosch, meldde kinderen aan bij 
bestuurslid Hartman. Deze schreef op 13 april 1846 het volgende terug: 
 

‘Monseigneur! 
De eerw. Heer de Jong heeft mij gezegd, dat UHW twee blinde kinderen 
gaarne op het Instituut tusschen Laren en Eemnes zag aangenomen, dat 
deze of hunnen betrekkingen daarvoor jaarlijks twee hondert gulden 
zouden kunnen betalen; ik heb op onze laatste vergadering deze zaak 
gunstig voorgedragen, en zoowel uit respect voor Uwe Hoogwaardig-
heid, als hoop, dat hierdoor ons Instituut meer bekend, en gelegenheid 

Jongens:  Meisjes: 
3 paar slaaplakens 6 hemden 
2 paar kussenslopen 6 borstrokken 
8 hemden (6) 6 broeken 
2 borstrokken (6) 6 zakdoeken 
(6 onderbroeken) 6 paar kousen 
6 handdoeken (4) 4 paar sokken 
4 paar kousen (6) 4 donkere kleedjes of jakjes 
(4 hessen) 4 rokken 
2 paar schoenen (idem) 4 boezelaars 
(2 paar klompen) 1 baaien en 1 zwarte rok 
(1 paar pantoffels)  nachtmutsen 
6 zakdoeken (idem) 4 daagsche dito 
(4 servetten met banden) 4 zakken 
3 pakken bestaande in broek en buis, waar-
van een van blauw laken voor uniform 

2 paar schoenen 

2 paar klompen 1 paar pantoffels 
(1 zondags en 1 daags pak) 1 paar handschoenen 
2 blauwe kielen gemaakt uniform 4 handdoeken 
(1 paar handschoenen) 4 servetten met banden 
4 dassen (6 halsdoeken) 1 corset van voren geregen 
4 blauwe slaapmutsen 4 overdoekjes 
(4 slaapmutsen) 2 nachtjakken 
2 petten (idem) hoed 
(1 winterjas naar verkiezing) doek of mantel naar verkiezing 
1 kleerborstel  
1 schoentrekker   
1 groote en een kleine nap  
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tot ondersteuning voor hetzelve worde geopend, is tot de opneming dezer 
ongelukkigen besloten, en kunnen reeds over 14 dagen worden ge-
plaatst, doch moeten voorzien zijn van 6 handdoeken, 4 servetten, onder 
en bovenklederen, zoodat de noodige verwisseling onbelemmerd kan 
plaats hebben. UHW zal mij doch vooraf gelieven kennis te geven, opdat 
het noodige tot de opneming kan worden in gereedheid gebragt.’ 

 
Aangezien het bevolkingsregister pas in 1850 aanvangt zijn er geen persoons-
gegevens over de leerlingen in de Larense periode bekend. Voor de periode te 
Eemnes zijn die er wel: het register van Buitendijk van 1850 meldt de familie 
‘Reinholt’ als bewoners van huis 49a. Bovendien is het register van Tijdelijken 
en dienstbodenstand bewaard gebleven.9 Hierin staan alle leerlingen en twee 
dienstboden geregistreerd. 
De leerlingen waren: 
 

Leonardus Verhooien (uit Gouda, 25 jaar, eerder leerling op het Am-
sterdamse Instituut), Johanna van Rooy (Groenlo, 23 jaar), Catharina 
Thijssen (Utrecht, 20 jaar), Johannes Wehry ('s Heerenhoek, 19 jaar), 
Hendrikus van Rooy (Groenlo, 18 jaar, eerder leerling op het Amster-
damse Instituut), Wilhelmus Lanphen (Blaricum, 16 jaar), Theodorus 
Hermsen (Nijmegen, 15 jaar), Johannes Peek (Utrecht, 15 jaar), Johan-
na de Leeuw (Laren, 14 jaar), Cornelis Kanter (Rotterdam, 13 jaar), 
Theodorus van der Linden (Schalkwijk, 9 jaar), Engelina Spierenburg 
(Leiden, 9 jaar) en tenslotte Bernardus Kolff (Amsterdam 15 jaar). 

 
Van deze blinden waren er twee, voor wie kost en inwoning door de ouders be-
taald werd. Voor de anderen werden betaald door de armenzorg of uit de op-
brengst van de aandelen in het blindenfonds. 

Gooise pupillen 
In het instituut hebben, zo ver ik kon nagaan, twee Gooise leerlingen gezeten: 
Johanna de Leeuw uit Laren en uit Wilhelmus Lanphen uit Blaricum. 10 
Johanna de Leeuw, dochter van Willem de Leeuw en Jaapje Vos, werd op 7 
september 1835 geboren en was er één van 13 kinderen. Van hen stierven er 
verschillende al jong. Zes dochters en het jongste kind, een zoon, bleven uit-
eindelijk langer in leven. Willem was spinner van beroep, wat maar een armoe-
dig bestaan was, zoals blijkt uit het archief van de Armmeesters. Over 
1844/1845 wordt aan Willem betaald ‘voor sijne dochter’ ƒ 1.50 en in 
1847/1848 ontvangt de weduwe van Willem de Leeuw eveneens steun.11 Jo-
hanna werd in 1846 (na het overlijden van haar vader?) in het Instituut opgeno-
men. Hier volgt haar kledinglijst met de daarvoor betaalde bedragen: 



HKE-17 

Uit een brief van Reinhold van februari 1853 komen we meer over Johanna te 
weten:  
 

‘Dat men ook een meisje van Laren, met name Johanna de Leeuw, aan wel-
ke wij ten aanzien hare gebrekkige vermogens en ongelukkig gestel van ze-
nuwtoevallen zoveel vlijt besteedden, te huis liet en door Past. Duijnhoven 
zijn goedvinden een operatie heeft doen ondergaan, vergezeld van een deer-
lijk gevolg, grieft ons mede niet weinig, zoodat het arme kind na alle door-
gestaane pijnen, ten gevolge dezer mislukte poging, haar nog weinig oog-
licht geheel verloor, waarvan ZEW (=Zijn Eerwaarde) vooraf reeds zegde, 
dat er niets aan verbeurt was, nu verlaten in het spinhok bij haar moeder en 
zuster, ten deze hunne laste, haar vroeger geluk, van hier zo teer en liefde-
rijk verpleegd te zijn geweest, zit te betreuren. Terwijl ik nog vóór die ge-
wigtige onderneming de menschlievende hulp en kunde van professor Vro-
lik deswegens te consuleren prees en aanbeval, blijft de niet opvolging mij-
ner goede raad alzoo geheel op de uitvoerders berusten.’ 

 
Uit een ‘lijst van blinden kinderen, welken te Maseyk opgenomen en verpleegd 
worden’ blijkt, dat de 18-jarige Johanna in september 1853 in het Belgische In-
stituut te Maaseik waar ze op 7 mei 1855 overleed. 

5 Hemden 5:10 
4 zakdoeken 0:68 
4 voorschooten 3:00  
1 zwarte voorschoot 0:50 
2 kraagjes 0:50 
1 zwarte pelerine 1:25 
3 blaauwe katoenen kleedjes 0:15 
3 paar kouzen 1:75 
4 slaapmutzen 0:50 
4 bonte halsdoeken 1:00 
3 witte idem 1:00 
2 rokken 4.95 
4 daagsche mutzen 1:00 
3 Zondagsche idem 1:06 
1 paar schoenen 1:25 
1 paar mofjes 0:25 
het gebruik van lakens, sloopen en handdoeken 2:00 
  
Totaal ƒ 40:79 

Gulden:cent  



HKE-18 

Wilhelmus zat al langer op het Instituut. In een brief uit 1846 verzocht Rein-
hold aan de directie om voor Willem kleding te mogen laten vervaardigen op 
kosten van het Instituut, ‘daar wij bij herhaalde aanvragen hierin van de ouders 

of betrekking, die zeer behoeftig zijn, niets 
meer verwachten kunnen.’ 
Willem ging na de opheffing van het Insti-
tuut terug naar Blaricum. Daar verdiende 
hij de kost als stoelenmatter. Dat beroep 
werd vermeld bij zijn overlijden op 58-
jarige leeftijd op 11 februari 1892. Hij was 
ongehuwd en woonde in het huis met huis-
nummer 153. 

Voorboden van een naderend eind 
In mei 1848 werd in het kasboek opeens de 
huur van een boerderij voor een bedrag van 
ƒ 40 genoteerd. Hier wilde Reinhold voor 

Over Wilhelmus Lamphen, geboren in 1834 te Blaricum, vinden we de volgen-
de nota:  

Nota van voorschot aan den jongeling Lamphen; 1849 

Een zakdoek 20 c polsen 30 0:50 
Een paar kousen 0:50 
Kleermaken 0:30 
drie Hemden 1:80 
Schoenlappen 0:15 
Een borstrok en onderbroek 1:60 
Voor ’t vermaken van een present gekregen jas 1:50 
voor een pak verstellen 0:65 
aan goed voor lappen 0:82 
Klompen 40 c pet 90 c 1:30 
Schoenlappen 10 c en 05 0:15 
buis, broek en vest versteld 0:55 
twee paar Kousen 1:20 
Schoenmaken 0:20 
Wasch- stop- en naailoon 11:00 
 22:22 
van het Jaar 1848 23:57 
Voldaan 45.79 

Een stoelenmatter aan het werk. (Uit: 
Anderhalve eeuw onderwijs aan blin-
den, Huizen 1958) 
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eigen gebruik groenten en fruit verbouwen. De directie maakte bezwaar maar 
Reinhold bleef vastbesloten. De pacht zou hij zelf betalen en zijn gewone 
werkzaamheden zouden er niet onder lijden. Het voornaamste bezwaar van de 
directie was echter, dat eventuele opbrengsten het blindenfonds nadelig konden 
beïnvloeden. Bovendien vreesde men, dat de blinden onnodig in aanraking 
konden komen met andere mensen(!). 
Er was in Laren nogal wat ophef over Reinholds boerenwerk, want De Beer 
schrijft over ‘nijd van de boeren’, waardoor de boerderij afgestoten moest wor-
den. Was dit ook een reden voor de verhuizing in 1850 naar Eemnes? Er was in 
ieder geval nog een andere ook. Binnen het gezin Reinhold bestonden proble-
men. Op 5 november 1848 schreef Reinhold aan pastoor De Beer dat zijn 
vrouw en zijn dochter Naatje twee blinde meisjes uit Groenlo bij hun aankomst 
onheus hadden behandeld. Ook over het gedrag van de twee zonen bestonden 
klachten. De Beer schrijft aan aartspriester Hartman over de ‘alleronmenselijke 
onrechtvaardigheid (de blinden) dagelijks aangedaan’. Een van de zonen werd 
beticht van misbruik van de blinde meisjes. Ook was er een kwestie rond de 
ziekte van een van de dochters van Reinhold.  
De Beer en Van Duijnhoven gingen met het gezin praten. Er werden afspraken 
gemaakt over een betere behandeling van de blinden; beide pastoors zouden 
hierop toezien. Toen Reinhold hierop werd aangesproken, antwoordde deze 
echter dat hij zijn familie niet kon dwingen.  
Natuurlijk staat niets van de moeilijkheden in het nieuwe directieverslag van 2 
mei 1849 vermeld: 
 

‘In het algemeen heeft dit examen (in augustus 1848) de Directie nog meer 
in hare overtuiging bevestigd, dat de moeite en voortdurende opofferingen 
tot de instandhouding van dit gesticht vereischt, ruimschoots worden ver-
goed door de heilzame vruchten welke het voortbrengt.’  
 

In een brief van 21 mei 1849 schreef Hofman echter aan Hartman:  
 

‘Iets moet geschieden, de vrede te herstellen zal het beste zijn. Kan de vrede 
niet op een stevige voet hersteld worden, dan dunkt mij het geheele Insti-
tuut, hoe onaangenaam dat schijnt of zijn moogt, op te geven, als het beste. 
Want op den duur houden wij dit niet vol.’  
 

J. Hartman vroeg op 23 juli in een brief aan Mgr. Zwijsen ‘om het Instituut van 
perzonen te voorzien, geschikt voor de Inwendige Directie en noodige oplei-
ding der tweeslachtige blinden. Of zouden wij ze verdeelende bij twee andere 
inrichtingen bijgevoegd kunnen krijgen of zouden wij ze in bestaande Blinden-
instituten b.v. te Maaseijck kunnen besteden?’ Inmiddels werd het contract met 
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Reinhold, zeer tegen diens zin, omgezet in een jaarlijks opzegbare overeen-
komst. 

De Eemnesser jaren 
Begin 1850 verhuisde het Instituut naar een pand in Eemnes-Buiten genum-
merd 49a. Het nieuwe huis, evenals het pand in Laren eigendom van Van 
Aken, was een herenhuis, dat net als de bijbehorende boerderij Streefoord heet-
te. Het lag vlak bij de korenmolen van Eemnes aan de straatweg naar Laren. 
In een koopakte staat het als volgt omschreven: 
 

‘Een kapitaal en zeer riant gelegen herenhuizinge...in den jare 1840 geheel 
nieuw...opgebouwd, voorzien van eene spatieuze gang en vier royale bene-
denkamers, waaronder eene suite, en twee ruime bovenkamers, provisieka-
mer, keuken, kelder en ruime droogzolder mistgaders dienstbodenkamer en 
alle verdere gemakken, welke tot een goede woning...wordt vereischt.’ 
 

Er was bovendien een grote siertuin met groententuin en vruchtbomen bij. 
Over de nieuwe behuizing schrijft Reinhold: 
 

‘deze inrichting is provisioneel gevestigd op Streefoord, gelegen aan de 
Straatweg, tusschen de dorpen Laren en Eemnes, dat om de gunstige lig-
ging, frissche lucht en doelmatige beantwoording der ruime Huizinge voor 
de gezondheid der kinderen zeer bevordelijk is’.12  
 

Als men bedenkt, dat het gezin Reinhold uit vader, moeder en vijf ongehuwde 
volwassen kinderen bestond en er 13 blinden en nog twee dienstboden in het 

Een kaartje van Eemnes (1885), waarop Streefoord staat aangegeven. Op het kaartje rechts is 
perceel no. 876 boerderij  Streefoord. De donkere weg is de Molenweg, de lichte weg (854) is de 
straatweg van Naarden naar Amersfoort, de huidige Laarderweg. 



HKE-21 

instituut woonden, dan vraagt men zich af, hoe iedereen en alles in ‘de ruime 
huizinge’ een plek gevonden heeft. 
De rekening van de verhuizing naar Eemnes geeft ons een indruk van wat er 
zoal in het Instituut aan leermiddelen aanwezig was. Op deze rekening komen 
huishoudelijke voorwerpen en meubels als tafels en bedden niet voor. Moge-
lijk verhuisde Reinhold die zelf met zijn paard en wagen. 

In de jaren te Eemnes hebben kinderen en begeleiders de secretaris van de di-
rectie, pastoor De Beer, ongetwijfeld vaker ontmoet dan voorheen. Zij waren 
parochiaan in zijn parochie. In de kerk was voor de blinden op het koor een 
bank gezet. Daar zongen zij soms tijdens de diensten. Van een goede verstand-
houding tussen de familie Reinhold en de pastoor en andere inwoners van 
Eemnes kunnen we in die jaren niet spreken. Zo beticht Reinhold de pastoor la-
ter in zijn klachtenbrieven aan allerlei hogere geestelijken van opruiing van het 
dienstpersoneel.  

De opheffing van het Instituut 
Hoewel de huisvesting in Eemnes misschien beter was dan in Laren, hebben de 
blinden er niet lang van mogen genieten. De directie besloot in 1850 tot ophef-

1 Engelsch Piano van Broadwood ƒ 650:00 
1 Inlandsch idem van Sandbergen 300:00 

Rekening specifiek wegens de uitgave voor hetR.K.Blinden Instituut 

1 idem idem Meyer 200:00 
1 driesnarige vleugel 195:00 
1 tweesnarige idem 90:00 
3 Schrijfmachines 20:00 
1 Rekenbord en cijfers  5:50 
1 Kast met looden letters 20:70 
1 Stel Kapitale letters en leestekens 5:60 
3 Stel groote cijfers 6:30 
1 Kast met houten letters en zetbordjes 24:25 
1 Zak met voorraadblokjes 5:10 
1 Landkaart 6:00 
18 Schooltabourets 13:00 
1 Kagchel en pijpen 29:50 
1 ijzeren Kagchelhek 12:40 
Voor het verhuizen van Laren naar Eemnes 20:80 
Huishoudelijke uitgave 1195:35 
 ƒ 2800:00 



HKE-22 

fing van het Instituut en tot overplaatsing 
van de leerlingen naar het instituut te 
Maaseik. Reinhold beschreef later hoe 
dit z´n werk ging: 
 

‘Den 18 October 1850 ligt nog vers 
in mijn geheugen. Hoe ik door Pas-
toor Van Duijnhoven en De Beer in 
de navolgende bewoordingen des 
avonds tusschen licht en donker met 
hevigheid aangesproken werd: “Is de 
huur van het huis tegen aanstaande 
Mei niet uit?” Waarop ik antwoord-
de: “Ik meen van ja, Pastoors”. “Nu 
dan,” hervatten zij weder, “gij moet 
zorgdragen, dat vóór November de 
opzegging daarvan geschiedt, anders 
hebt gij het voor je broek; want het 
Instituut houdt op. Ik zou je aanraden 
naar een heenkomen rond te zien.” 

 
Pastoor de Beer bracht op 12 augustus 
1851 de eerste groep blinden naar het In-
stituut voor doofstommen en blinden in 
Maaseik, dat in datzelfde jaar was uitgebreid met een fraterklooster voor blinde 
en doofstomme jongens. De groep bestond uit: Joannes Theodorus Peek, gebo-
ren te Utrecht en 17 jaar oud, al 8 jaar in het Instituut; Theodorus Hermsen, ge-
boren te Nijmegen en 18 jaar oud, 6 jaar in het Instituut en Engelina Spieren-
burg, geboren te Leiden en 11 jaar oud, 4 jaar in het Instituut. Een blinde jon-
gen, de 13-jarige Dirk van der Linden afkomstig uit Schalkwijk, werd op 23 
september naar Maaseik gebracht. Een onbekend aantal andere blinden vertrok 
in de tweede helft van 1851 naar het Blindeninstituut ‘De Bonte Mantel’ in 
Amsterdam. De betalingen van loon aan Reinhold werden per 3 juli 1851 stop 
gezet, ofschoon enkele blinden tot het laatst bij de familie Reinhold bleven wo-
nen. De uit Rotterdam afkomstige Cornelis Kanter vertrok pas in 1853 naar 
Loosdrecht en zeker één blinde ging met de Reinholds mee naar Velp. 

De eindafrekening 
Men heeft pogingen ondernomen om voor Reinhold een andere betrekking te 
vinden. In een brief van 25 maart 1852 raadde aartspriester Vermeulen Rein-
hold aan te solliciteren naar de functie van organist te Kuilenburg (Culem-

Wilhelmus de Beer (1800-1877). Hij was van 
1835-1841 kapelaan, daarna tot 1877 pastoor 
van Eemnes. Vanaf 1853 was hij tevens deken 
van het dekenaat Amersfoort. 
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borg) en de overgebleven blinde kinderen mee te nemen, omdat er in die streek 
veel stoelenmatters werkzaam waren. Wellicht waren de voorwaarden voor Re-
inhold niet acceptabel of is zijn sollicitatie op niets uitgelopen: de aanstelling 
gaat niet door.  
Het ontruimen van het Instituut verliep zonder moeilijkheden. Op 16 augustus 
1852 werden alle goederen, voornamelijk bestaand uit ledikanten en bedden-
goed, naar Laren vervoerd waar ze werden geveild op 3 september. Het gezin 
dat nog enige tijd in het Instituut bleef wonen, kon met hulp van vrienden en 
bekenden de huur maar net opbrengen. Op 8 juni 1853 verhuisden zij naar 
Velp (bij Grave).13 Na veel getouwtrek werd eind 1854 een finale afrekening 
met de directie gedaan. Het door vader en zoon Reinhold ondertekende stuk 
luidt: 
 

‘De ondergetekenden Christianus Samuël Reinhold en Christianus Johan-
nes Reinhold, vroeger te Eemnes thans te Nijmegen wonend verklaren van 
den Weleerw. Hr. J. Hartman te Utrecht wonende, ontvangen te hebben 
eene som van drie honderd gulden, als geheel onverplichte tegemoetkoming 
van de ontbondene directie van het R.K. Instituut voor Blinden, welke direc-
tie ons ondergeteekenden, reeds vóór de algeheele ontruiming en opheffing 
van het locaal te Eemnes, gediend hebbende tot gezegd Instituut, ingevolge 
de tusschen haar en ons ondergeteekenden bestaan hebbende overeen-
komst, geheel uit elken hoofde, zonder eenig voorbehoud onzer zijds, vol-
daan heeft. Nijmegen den 8 Dec. 1854.’ 

 
Daarmee kwam een einde aan een sociale voorziening die uniek was voor ka-
tholiek Nederland. Acht jaar na de sluiting, in 1859, werd in Grave opnieuw 
een begin gemaakt met onderwijs aan katholieke blinde kinderen, het Blinden-
instituut Sint Henricus. Eerst alleen aan jongens, later ook aan meisjes, ge-
scheiden en onder leiding van religieuzen.  
 
 
Bronnen 
 
1. Prof. dr. I.C. van Houte, Anderhalve eeuw onderwijs aan blinden, 1808-1958, Huizen 1958, 

p. 8-28. Het onderwijs aan doofstommen in ons land was al in 1870 te Groningen van start 
gegaan. 

2. J. F. Reesinck en Jan Bresser (red.), Schoolstad; een eeuw vrijheid van onderwijs in Neder-
land, 1848-1948, 's-Gravenhage 1950, p. 201. 

3. H.J. Lenderink, Het Blindenwezen in en buiten Nederland, Amsterdam 1904, p. 123. 
4. Zie: J.V.M. Out, De Kerk in het Midden, Eemnes 1987, p. 28; en J.V.M. Out, ‘Duizend jaar 

het Gooi, de Gooiers en hun onderwijs’, in Ach Lieve Tijd, dl 10, p. 231-234. 
5. Nu ‘Sensis’ geheten. Het archief is opgenomen in het Katholiek Documentatie Centrum te 

Nijmegen. 
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GEZOCHT 
 

mensen die interviews willen afnemen 
 
Bedoeling: oudere Eemnessers of mensen die in Eemnes 
gewoond hebben gaan interviewen. 
 

- Geen vaste werktijden. Je gaat lekker je eigen weg. 
- Prettige collega’s. Goede begeleiding. 
- Veel voldoening is de beloning. 
 

Voel je er wat voor? Neem contact op met: 
 
Henk van Hees - Kerkstraat 15 - 3755 CK Eemnes – 5389849 

6. Archief Koninklijk Instituut Visio in Huizen: Minuutnotulen van het bestuur en Ingekomen 
brieven; en Archief Instituut voor Visueel Gehandicapten Henricus te Grave (archief nr. 
389 in het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen), nr. 188, 221 en 222 (nr. 222 zijn 
aantekeningen uit het Huizer archief). 

7. Het Utrechts Archief: De archieven van de Aartspriesters van de Hollandse Zending, inven-
taris 16, nr. 1566-1573. 

8. Voor enkele plaatsen is het aantal aandelen berekend aan de hand van het opgebrachte to-
taalbedrag tot en met mei 1844. 

9. Gemeentearchief Eemnes, inventaris 1813-1948, nr. 988 en 989. 
10. Met dank aan mevr. B. van Wijk-Blom (van de Historisch Kring Eemnes) voor gegevens 

betreffende de Gooise puppillen en het kadaster van Laren. 
11. Gemeentearchief Laren, L 180. 
12. H. van Hees, ‘Huize Streefoord te Eemnes’, in het tijdschrift Historische Kring Eemnes, 

jrg. 5 (1983) nr. 4, p. 122-127.  
13. De publieke veiling van het Herenhuis “Streefoord” vindt ruim een maand later plaats 

(Gem. Arch. Amersfoort: Repertoire Notaris Harmanus Pen, B 001 e 001: nr 1812, d.d. 27-
07-1853). 
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