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DE PROTESTANTS-CHRISTELIJKE SCHOOL VREELAND 

De uitkomst van goedgezinde harten' 

De christelijke lagere school te 

Vreeland omstreeks 1925. 

Op 15 juli 1910 werd in Vreeland de Christe
lijk Nationale School geopend. Het was de 
duizendste christelijke school in Nederland. 
Op 24 Maart 1909 had een voorlopig comité, 
bestaande uit de heren P.J. Dam, C A . Grif
fioen, C A . Lion-Cachet, C. van der Lee en 
H. van Royen, een vergadering bijeen geroe
pen. Het doel daarvan was de oprichting van 
een christelijke school voor Vreeland en oms
treken. 

In 1908 waren eerdere pogingen mislukt. 
Maar nu, blijkens grote en kleine giften, was er 
voldoende bijval. In een kort tijdsbestek werd 
ruim 3000 gulden, ,,de uitkomst van verschil
lende goed gezinde harten", verzameld. 
De vergadering werd bezocht door veertig 
belangstellenden. Zij werden door voorzitter 
Dam toegesproken: „Met de chr. tinten der 
Openbare school konden Christen-ouders niet 
tevreden zijn, noch minder gewaarborcht van 
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't Christelijk onderwijs, dat hun kinderen daar 
ontvangen." 

Het comité maakte bekend dat het bijeenge
brachte beginkapitaal van ruim drieduizend 
gulden „reeds ten nutte gemaakt is voor het 
kopen van grond, met daarop een onderwij
zerswoning met tuin, en grond als bouwterijn 
voor de school, aldus een mooi begin van onze 
strijd welke wij vertrouwen te mogen strijden 
tegen ongeloof en verwerping der Christelijke 
beginselen in den naam van Onzen Heere 
Jezus Christus, tot uitbreiding van Zijn 
Koningkrijk". 

Echter, „wij hebben geen gelde over maar als 
meestal het geval is, tekort!" Genoemd wer
den: meubilering, voorschot salarissen enzo
voorts. „Er is vanzelf meer nodig dan de regee
ring vergoed." Tot grote vreugde van de 
initiatiefnemers gaven 29 aanwezigen zich op 
als lid van de vereniging, terwijl een voorlopi
ge toezegging van 34 leerlingen werd gedaan. 
Tot leden van het bestuur werden gekozen: P.J. 
Dam (voorzitter), H. van Royen (secretaris), 
C. van der Lee (penningmeester), C A . Lion-
Cachet, C A . Griffioen, C. de Kloet en H. van 
Emmerik. 

Offervaardigheid 
De uitgaven voor de stichting van een school 
en de aankoop van een 'hoofdenwoning' zijn 
precies bekend. Maar waar kwam al dit geld 
vandaan? 

Aan giften kwam bijna 3900 gulden binnen. 
Dan werd er no& een bazar behouden die ruim 
1500 gulden opbracht. Samen was dit onge
veer de prijs van het hele schoolgebouw; een 
goede illustratie van de offervaardigheid in die 
dagen. 

As er tien jaar later, in 1918, grote schulden 
zijn, worden in het hele land 120 aandelen van 
vijftig gulden per stuk geplaatst. Dat bracht 
6000 gulden op. 

Op 21 oktober 1909 vond een bouwbespre
king plaats. Echter, de ingekomen gelden ble
ken nog niet toereikend voor het transporteren 
van het gekochte perceel. Twee weken later 
kon het tekort op bijna 25 gulden na gedekt 
worden. Daarop gaf de vereniging haar goed
keuring „om te transporteren de kosten voor 
perceel en terrein". 
De bouw van de school voor de som van 4964 

gulden werd gegund aan de plaatselijke tim
merman H. van Groen „volgens bestek en 
tekening van den Heer H. v. Emmerik Jr.". 
Het schilderwerk aan de onderwijzerswoning 
werd gegund aan de heren Van Zalingen, het 
hekwerk en beschoeiing aan de heer H. van 
Groen. 

En zo kon op 15 juli 1910 de Christelijk 
Nationale School in Vreeland feestelijk geo
pend worden. 

Problemen 
Maar zeven jaar later, in 1917, doemen er pro
blemen op. Het schoolbestuur had besloten 
met ingang van april 1918 een afdeling ULO 
(uitgebreid lager onderwijs) aan de school te 
verbinden, maar omdat ook het aantal leerlin
gen van de lagere school blijft stijgen, werd de 
school te klein. 

In de zomer van 1918 blijken alle bestuursle
den van de noodzaak tot verbouwing over
tuigd. De heer Heukels lanceert het eerste 
plan: verkoop het tegenwoordige gebouw aan 
de gemeente en bouw met de opbtengst een 
nieuwe school. Maar het bestuur is nuchter en 
zakelijk: er is geen enkele zekerheid dat de 
gemeente hiertoe bereid is en ook niet dat ze er 
wel genoeg voor wil betalen. Men denkt aan de 
schuur van Moleveld. 

In september 1918 deelt de heer Heukels mee, 
dat hij wegens ruimtegebrek geen mogelijkheid 
ziet de kachels in de lokalen te plaatsen. Hij 
heeft een offerte gevraagd voor een houten 
hulpschool. Maar 11.000 vulden is voor een 
tijdelijke oplossing veel te duut. Omdat de 
onderhandelingen met Moleveld zijn vastgelo
pen, overweegt men de aankoop van het koets
huis van W. Griffioen. De voorzitter heeft dit 
bezichtigd en acht het wel geschikt. 
De plannen blijven elkaar opvolgen. Als tijde
lijke oplossing verzoekt het bestuur om het 
catechisatielokaal van de hervormde kerk, aan 
de Achtergracht, tijdelijk te mogen gebruiken. 
De ledenvergadering in februari 1920 verleent 
unaniem medewerking aan dit plan. De gere
formeerde kerkenraad gaat accoord met de 
eventuele aankoop van dit terrein. 
Geleidelijk aan, in december 1919, neemt het 
plan tot uitbreiding van de school met twee 
lokalen en een nieuwe woning in de tuin van 
de gereformeerde predikant A.G. Wolf vastere 
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vormen aan. Eind 1920 besluit het bestuur een 
eventuele verbouwing zelf ter hand te nemen 
en niet te laten uitvoeren door de gemeente. 
In 1922 wordt besloten door te werken aan het 
plan van de bouw van twee lokalen op de 
bestaande. Intussen zitten de tegenstanders 
niet stil; zij suggereren in de gemeenteraadsver
gadering dat de bouw eigenlijk alleen maar een 
gevolg is van het aantal niet-Vreelandse kinde
ren dat de school bezoekt. Het waren er echter 
21 van de 110. 
Eind 1922 komt dan tenslotte een definitief 
plan: een derde lokaal aan de school, op de 
plaats van de onderwijzerswoning, en uitzien 
naar de mogelijkheid van een nieuwe woning. 
Dit plan werd door de ledenvergadering op 15 
januari 1923, juist op de datum dat precies 

15 JULI 1910. 

OPENING VAN DE 1000=™ CHRISTELIJKE SCHOOL TEVENS 

DE 700"E BIJ DEN SCHOOLRAAD AANGESLOTEN, 

TE 

VREELAND. 

In 2 Samuel 8: 3. 4. komen de beide getallen 1000 en 700 voor en 

beide zijn zeer toepasselijk op den dag van heden, als wij op het verband 

letten, waarin zij voorkomen. Immers wij lezen aldaar: 

„David sloeg ook Hadad-ezer, den zoon van Rechob, den Koning 

van Zoba en David nam hem DUIZEND wagens af en ZEVEN

HONDERD ruiteren". 

N.B. Hadad was een Syrische godheid; B E N HADAD (ZOON van Hadad) de welbekende 

of beruchte Koning heette naar hem. — H A D A D - E Z E R beduidt H A D A D - H U L P E of HELPER. 

Diens vader heette R E C H O B d. i. RUIMTE of BREEDTE. Hadad-Ezer was Koning van Zoba, een 

land in de streken van Syrië gelegen. — De ruiters, waarvan gesproken wordt, zijn wagen-

voerders . De oude, kleine en lage strijdwagens droegen één krijgsman en één wagenmenner. 

Met deze korte uitlegging zal het volgende gedicht wel in strekking begrepen worden. 

12,5 jaar geleden de schoolvereniging was 
opgericht, aangenomen. In maart 1923 wordt 
een aanvraag bij het gemeentebestuur inge
diend. De bouwkosten bedragen in totaal bijna 
15.000 gulden. 

De aanvraag wordt twee maanden later door de 
gemeente toegestaan en het bouwplan in 
augustus 1923 door het Rijksschooltoezicht 
goedgekeurd. In diezelfde tijd wordt besloten 
tot de bouw van een nieuw schoolhuis in de 
tuin van dominee A.G. Wolf. 
In oktober 1924 begint dan eindelijk de ver
bouwing en op 27 april 1925 vindt de opening 
plaats. 

Hinder 
De klachten over allerlei gebreken nemen 
hand over hand toe. De houten vloeren zijn 
verrot en de kans op ongelukken niet denk
beeldig. De plafonds vertonen grote scheuren, 
met alle gevaren van dien. De toiletten zijn 
vies. Er is geen goede ontvangkamer. De 
schuifdeuren tussen de lokalen rammelen 
voortdurend en laten zoveel geluid door, dat 
de klassen vaak hinder van elkaar hebben. 
Het schoolbestuur besluit de zaken drastisch 
aan te pakken. In 1955 wordt advies gevraagd 
aan de secretaris van de Schoolraad. De 
inspecteur van het lager onderwijs, een bouw
kundig inspecteur en een architect, stellen een 
grondig onderzoek in. Men komt overeen dat 
de architect een plan zal uitwerken waarin 
onder meer de volgende voorzieningen wor
den verwerkt: meer ramen in de klaslokalen, 
nieuwe schoorstenen, een overblijflokaal, beter 
sanitair en de vervanging van de banken door 
tafels en stoeltjes. 

In februari 1959 geeft de inspectie goedkeu
ring tot restauratie van de school tot een 
bedrag van 37.000 gulden. Bij de aanbeste
ding in september 1959 bedraagt de laagste 
inschrijving ruim 53.000 gulden. 
Hoewel de inspecteur niet verder wil gaan dan 
ruim 46.000 gulden, gaat het plan van archi
tect en schoolbestuur door. Zo begint in 1960 
de restauratie, die een totaal ander gebouw aan 
de Ruiterstraat zal opleveren. Tijdelijk wordt 
lesgegeven in gebouw Brugzicht van Van Leer's 
Vatenfabriek, in de oude gemeenteschool en in 
de nieuwe openbare lagere school. 
In 1964 is het aantal leerlingen zodanig geste-
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gen, dat een vierde leerkracht kan worden 
benoemd. Prachtig natuurlijk, maar er zijn 
slechts drie leslokalen. De inspecteur verleent 
toestemming de hoofdenkamer als tijdelijk 
leslokaal te gebruiken. 

Intussen wordt een verzoek bij het gemeente
bestuur ingediend tot uitbreiding van de 
school met een vierde lokaal. De door archi
tect Van de Bom ontworpen verbouwing bete
kent praktisch een nieuwe school op; dat 
wordt uitgesloten geacht. In 1967 verklaart de 
inspecteur echter dat „de toestand aan uw 
school, waarbij een klas gehuisvest is in de 
hoofdenkamer niet veel langer is te handha
ven". 

Het bestuur overweegt dan, omdat allerlei 
plannen van verbouwing niet haalbaar zijn, 
een school te bouwen aan de overzijde van de 
Vecht in bestemmingsplan 'Molenvliet'. Maar 
intussen loopt het aantal leerlingen terug en 
moet een leerkracht vertrekken. Daarmee 
komen toekomstige bouwplannen op de tocht 
te staan. 

In 1973 worden de hervormde kleuterschool 
en de lagere school in één vereniging samenge
bracht. 

Als het aantal leerlingen van de lagere school 
de benoeming van een vierde leerkracht weer 
toelaat, komt de mogelijkheid van een nieuwe 
school aan de orde. Toestemming voor de 
bouw van een basisschool wordt aangevraagd; 
vier lokalen voor de lagere en twee voor de 
kleuterschool. 

Intussen wordt tijdelijk een noodlokaal op de 
speelplaats gezet. Architect Van de Pol komt 
met het unieke plan de boerderij 'van Zwieten' 
tot basisschool om te bouwen. Helaas, dit plan 
wordt - onderwijskundig niet uitvoerbaar -
door de inspectie naar de prullenbak verwe
zen. 

Als er een nieuw ontwerp wordt ingediend, 
blijkt het gemeentebestuur de school liever 
niet op het terrein 'van Zwieten' te willen reali
seren, maar op Fetha. Daarbij zou het gebouw 
van de openbare kleuterschool in de plannen 
ingepast kunnen worden. De leden van de 
schoolvereniging wijzen dit plan echter af. 
Intussen maken ouders en leden zich zorgen 
over het verdere uitstel. Zij besluiten tot de 
actie 'Wij willen een school en vlug'. De bur
gemeester krijgt een petitionnement en veel 

handtekeningen aangeboden, maar het blijft 
een slepende affaire. Pas in september 1977 
gaat een definitief ontwerp van de nieuwe 
school naar de inspecteur. En ja hoor, eind 

1978 is het zo ver. De aannemer die het laagst 
heeft ingeschreven zegt in januari (ijs en weder 
dienende) met het grondwerk te kunnen 
beginnen. 

Het weer werkt echter niet mee. En zo wordt 
pas in maart 1979 de eerste paal op het terrein 
'van Zwieten' geheid door het erelid C. van der 
Lee sr. (overleden in 1987). Van de voorlopige 
eerste steenlegging wordt een feestelijke 
gebeurtenis gemaakt. 
En dan eindelijk... Op zondag 9 december 

1979 is er een feestelijke dienst voor ouders en 
kinderen in de hervormde kerk. Daarbij bren
gen kinderen fruit en bloemen aan bejaarden. 
Op dinsdag 11 december wordt de vlag gehe
sen en vindt om vier uur 's middags de officië
le opening plaats. 

A. Kessler 
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