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DE ROOMS-KATHOLIEKE LUDGERUSSCHOOL 

Van Kerklaan naar Loenen 
Op 5 november 1872 werd de katholieke Lud-
gerusschool te Slootdijk (nu Kerklaan) in 
gebruik genomen. Pastoor Hugo Uiterwaal 
(1856-1879) van de nabijgelegen kerk zegende 
de school in. Als overtuigd voorstander van 
goed rooms-katholiek onderwijs had hij zich al 
jaren sterk gemaakt voor de bouw van de 
school. 

'Zijn' kerk was al in 1857 gebouwd, ter vervan
ging van een noodkerk uit 1652. Vijftien jaar 
na het in gebruik nemen van het kerkgebouw 
werd ernaast de eerste rooms-katholieke school 
van de huidige gemeente Loenen geopend. Dat 
een school vlak bij de kerk gebouwd werd, was 
heel normaal. De band tussen kerk en onder
wijs was van oudsher al zeer sterk (zie het eerste 
artikel van deze Vechtkroniek). 
Op 5 november 1997 vierde de Ludgerusschool 
haar 125-jarig bestaan. Opmerkelijk is dat er in 
die lange periode slechts zeven schoolhoofden 
zijn geweest. 

De eerste 'bovenmeester' van de school was de 
heer G.M. Verschure. Tot aan zijn plotselinge 
overlijden op 13 juli 1910 leidde hij de school 
'met grote inzet en toewijding'. De heer M.W. 
Luijpen volgde hem op. In de papieren wordt 
hij 'hoofd ener school' genoemd (nu is dat 
'directeur'). 

In later jaren werd de school uitgebreid. Er wer
den een gymzaal en een overdekte speelplaats 
aan het gebouw toegevoegd. 
Rond 1924 werd de heer A.J. Vermeulen als 
derde hoofdonderwijzer aangesteld. De heren 
L.W.J. Spit (1926-1931), P.J.E.A. Beening 
(1931-1953), P.J. Oud (1953-1973) en G.J. 
Bosman (vanaf 1973) kwamen achtereenvol
gens na hem als hoofdonderwijzers. 
Toen de heer Bosman de leiding overnam van 
de heer Oud, was de school met 106 leerlingen 
de kleinste school van Loenen. Vanaf 1972 tot 
heden is het met 185 leerlingen echter de 
grootste school in de gemeente. In het begin 
van de jaren zeventig waren alle leerlingen 
katholiek, nu geldt dat voor ongeveer zestig 
procent. 

Nieuwe lokatie 

Onder meester Oud veranderde de school van 
lokatie. Dat verliep niet zonder slag of stoot! 
Kerk en school waren in de loop der jaren dus
danig verwaarloosd, dat de kerk op een gege
ven moment zelfs wegens dreigend gevaar 
werd afgekeurd en gesloten. 
Het kerkbestuur vatte het plan op om een mil
joenen kostende restauratieproject op te star
ten. Toen dit enkele parochianen ter ore 
kwam, werd direct een actiecomité gevormd 
onder leiding van de heer P. Fakkeldij. Dit 
comité vond de restauratie een te dure, zinloze 
operatie, met name gezien de lokatie van de 
school. Volgens het actiecomité was het 
onjuist dat een schoolgebouw aan de Kerklaan 
'centraal' gelegen zou zijn tussen Loenen, 
Vreeland en Loenersloot. Als vanuit de oude 
Ludgeruskerk een cirkel werd getrokken, bleek 
juist Loenen centraal te liggen. Verder woon
den in Kerklaan weinig mensen en een grote 
bevolkingsaanwas zou hier niet plaatsvinden. 
In Loenen echter zouden volgens de toen 
bekende planning voorlopig 400 nieuwe 
woningen gebouwd worden. Als de katholieke 
kerk en de school in die wijk gebouwd zouden 
worden, zou er veel meer sprake zijn van een 
centrale ligging. 

Vijfentachtig maanden strijd volgden. Uitein
delijk werd door mgr. dr. B.J. Alfrink, die zich 
persoonlijk met deze kwestie had beziggehou
den, besloten de nieuwe school te bouwen op 
de huidige lokatie aan de Prinses Margrietlaan. 
Later werd hier ook de rooms-katholieke kerk 
gebouwd. 

Architect ir. A.H.J. Paardekoper uit Lisse ont
wierp een zesklassig schoolgebouw. Zijn teke
ning werd echter eind september 1960 afge
keurd, omdat een zesklassige school te groot 
zou zijn. 

Het Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut 
(KASKI) probeerde de zaak nog te redden bij 
het departement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen. Het verwachtte namelijk een 
behoorlijke uitbreiding van Loenen, zodat het 
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ontwerp naar zijn mening wel reëel was. Dit 
argument mocht echter niet baten. 
In november 1962, ruim twee jaar na de aan
vraag, werd de rijksgoedkeuring voor de bouw 
van een drieklassige school ontvangen. Het ont
werp was zo gemaakt dat de school gemakkelijk 
uitgebreid zou kunnen worden. Het bestuur 
deed nog één poging een grotere school te reali
seren en aan het gemeentebestuur werd mede
werking gevraagd voor de bouw van een vier-
klassige school. Uiteindelijk kreeg men 
daarvoor in juni 1963 de rijksgoedkeuring. 
Behalve de lokalen, zou aan de linkerzijde van 
de hoofdingang (aan de voorkant met uitzicht 
op de Rijksstraatweg) een speciale kamer wor
den ingericht voor het hoofd van de school en 
de andere leerkrachten. Tevens zou deze ruimte 
geschikt worden gemaakt voor de schoolarts. 
Verder zou er een kleine keuken, een royale hal 
en een ruime buitenspeelplaats komen. Rond 
de hoofdingang is later nog een kunstwerk aan
gebracht, ontworpen en vervaardigd door de 

Utrechtse glazenier Lambert Simon. Het stelde 
de vier jaargetijden voor. Het hele project werd 
begroot op 134.600 gulden. In oktober 1961 
werd een onderhandse aanbesteding gehouden 
met als laagst inschrijvende aannemer H. van 
Schaik uit Loenen. Hij wilde bouwen voor het 
bedrag van 135.900 gulen. 
De hoogste inschrijving van 141.000 gulden 
was van de firma Gebrs. Albers uit Abcoude. 
Op vrijdag 19 juli 1963 werd de eerste steen
legging verricht door oud pastoor A.C.R. Veh-
meijer, die in 1956 als eerste met de bouwplan
nen te maken kreeg. 

De bouw verliep voorspoedig en op 26 mei 
1964 werd de St. Ludgerusschool officieel in 
gebruik genomen. Rijksinspecteur van het lager 
onderwijs, de heer Dreyer, verrichtte de ope
ning. Hieraan voorafgaande werd de school 
geopend door burgemeester W.A. van Schaijk, 
die vervolgens de sleutel overdroeg aan pastoor 
G. Koeleman. Deken-inspecteur mgr. A.M. 
Jansen uit Maarssen zegende de school in. 

Kerk en school aan de 

Kerklaan te Loenersloot. 
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i en onderwijzen 

van de rooms-katholieke 

•ere school van Loenerdoot. 

Bestuur 
Het kerkbestuur had de formele leiding over de 
school. Hierin kwam in 1972 verandering. 
Toen droeg het kerkbestuur zijn bestuurlijke 
taken over aan de Stichting Katholiek Onder
wijs Loenen (SKOL). Hiermee verviel de direc
te link tussen het kerkbestuur en het schoolbe
stuur. 

Het Stichtingsbestuur van de SKOL werd (en 
wordt) als volgt samengesteld: het kerkbestuur 
wijst twee leden aan, de oudervereniging twee 
en het onderwijzend personeel één lid. De ove
rige twee bestuursleden (zogenaamde niet-
gebonden leden) worden door het stichtings
bestuur aangezocht op basis van deskundigheid 
die op bepaalde gebieden vereist is. Deze des
kundigen kunnen zich toeleggen op het secre
tariaat of onderhoud van het gebouw. 
Door een nieuwe wet op het basisonderwijs 
vond in 1985 opnieuw een bestuurlijke veran
dering plaats. De lagere school en de rooms-
katholieke kleuterschool fuseerden tot basis
school. Het hoofd van de lagere school werd 
directeur en de hoofdleidster van de kleuter
school werd adjunct-directeur. 

Brand 
Achttien jaar na de opening, op 30 december 
1982, verwoestte een felle brand nagenoeg de 
hele school. De brand was aangestoken en 
bevatte verschillende brandhaarden tussen het 
dak en het brandwerend plafond. Hierdoor was 
de brand moeilijk te lokaliseren en dus moeilijk 
te blussen. 

De schade was enorm; het gebouw zelf, de hele 
inventaris, een groot deel van de leermiddelen, 
het documentatiecentrum, de piano en nog 
vele andere zaken waren verloren gegaan. In 
totaal liep de schade op tot meer dan één mil
joen gulden. 

Lang niet alles werd echter door de verzekering 
gedekt; de financiële nood was groot. Een actie
comité, ook nu weer onder leiding van de heer 
Fakkeldij, werd de dag na de brand in het leven 
geroepen om geld bijeen te brengen. Onder het 
motto: 'Helpt Ludger uit de brand' werden 
concerten, rommelmarkten, collectes en toneel
voorstellingen georganiseerd. 
Bewoners en Loenense middenstand betoon
den zich zeer betrokken en gaven royaal voor de 
herbouw van de school. Er werden ruim 
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17.000 gulden en vele giften in natura bijeen
gebracht. Zelfs bekende plaatsgenoten, zoals 
Martine Bijl, Henk van der Molen en accordeo
nist Harry Nooten verleenden belangeloos hun 
medewerking bij de slotmanifestatie in de Lud-
geruskerk. 

De leerlingen werden de eerste tijd opgevangen 
door de andere lagere scholen in Loenen. Na 
enkele maanden, op 14 maart 1983, werd het 
onderwijs in een noodschool hervat. 
Elf maanden na de brand werd begonnen met 
de herbouw van de school. Er werd grotendeels 
gebouwd op de nog bestaande funderingen. Uit 
diverse ontwerpen werd dat van architectenbu
reau Jonkman en Klinkhamer uit Zeist geko
zen. De aannemers waren de Gebroeders Van 
Rooyen uit Wijk bij Duurstede. 
Op 29 juli 1984 kon de school weer officieel 
heropend worden. Dit gebeurde op spectaculai
re wijze. De (vrijwillige) Loenense brandweer 
en het Loenens Fanfarekorps Oud Over met de 
majorettes verleenden hun medewerking. 
De leerlingen zelf voerden een musical op. De 
creativiteit en inzet die de 'reddingsacties' had
den gekenmerkt, bleken nu ook op de opening 
van het nieuwe gebouw van toepassing. 

Om de kunstzinnige ontwikkeling van de kin
deren te stimuleren hangt elke maand een 
ander kunstwerk van de Kunstuitleen in de 
schoolgang. Creatieve en sociale vaardigheden 
worden onder andere gestimuleerd door de 
maandsluiring, waarin kinderen aan elkaar 
kunnen laten zien waar zij de laatste periode 
mee bezig zijn geweest. Nieuwe kinderen wor
den hier ook op een leuke wijze voorgesteld. 
Tenslotte wordt de band tussen leerlingen 
onderling, met ouders en leerkrachten geuit in 
de vier maal per jaar uitkomende schoolkrant, 
de Kletskous, waaraan genoemde groepen allen 
een bijdrage kunnen leveren. 
Aan het katholiek geloof wordt natuurlijk 
ruimschoots aandacht besteed. De kinderen 
krijgen godsdienstige vorming van hun eigen 
leerkracht en pastoor Van Wiggen geeft gods
dienstles in de hoogste klassen. De kinderen 
worden nauw betrokken bij diverse vieringen in 
de Ludgeruskerk die naast de school gelegen is. 

J. Jonker-Duynstee 

Actief 
De Ludgerusschool is tot op de dag van van
daag op veel gebieden een zeer actieve school. 
Naast de 'normale' schoolreisjes en sportdagen 
vindt regelmatig een leerlingenmusical plaats. 
Ook is er de mogelijkheid om damlessen te vol
gen en zijn er jaarlijkse spelletjesavonden met 
disco en fancy-fairs. Zelfs op maatschappelijk 
gebied is de school actief. In 1988 startte de 
school in samenwerking met pastoor Van Wig
gen een actie voor een Roemeens asielzoekers
gezin waarvan de kinderen op de Ludgerus
school zaten. Het gezin moest onverwacht 
binnen twee weken terugkeren naar hun 
geboorteland. Om hen in ieder geval niet met 
lege handen te laten terugkeren, brachten de 
leerlingen financiële en materiële hulp bijeen. 
De afgelopen jaren zetten zij zich ook in voor 
poliopatienten in Uganda. Door onder andere 
oud papier in te zamelen kon de school ieder 
jaar een flink bedrag doneren. Op deze wijze 
worden de kinderen zich bewust van en voelen 
zij zich betrokken bij de (derde-)wereldproble-
matiek. 

Dit artikel is ontleend aan gegevens, verza
meld door de heer P Fakkeldij ten behoeve 
van zijn nog te verschijnen historisch-cultureel 
boekwerk Het Rijke Roomsche leven van de 
parochie Loenersloot en de roerige tijd daar
na'. Het boek zal bestaan uit 130 à 150 pagi
na's en zo'n 120 foto's bevatten (de oudste foto 
is een klassenfoto uit 1907). Ook zullen enkele 
authentieke stukken worden afgedrukt. De 
historie van kerk en school wordt beschreven 
vanaf 1913 tot en met heden. Het hoe en 
waarom van het ontstaan van de nieuwe 
parochie Loenen komen daarin uitgebreid aan 
de orde. De productie zalpas gerealiseerd kun
nen worden bij voldoende belangstelling. 
Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u 
(schriftelijk) intekenen bij de heer P Fakkel
dij, Graaf Florishof 16, 3632 BS Loenen. 


