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Een koninklijke driepoot 
voor bewaarschool 
'By Koninklyk Besluit van 17 October 1867 no. 
70 werd aan A.M. van Veeren en andere 
dames vergunning verleend tot het houden 
eener verloting van dameshandwerken, waar
van de opbrengst zou strekken ten voordeele 
van de departementale bewaarschool te Loe-
nen aan de Vecht'. Voor deze verloting werd 
een geborduurd trépied1' geschonken door 
H.K.H Prinses Louise van Pruisen, ook wel 
prinses Frederik genoemd, omdat ze gehuwd 
was met prins Frederik, zoon van koning 
Willem I. 

Die koninklijke driepoot moet wel het hoogte
punt van de middag zijn geweest. Het geeft 
zo'n vreedzaam beeld. De dames patronessen 
van de school, die een genoeglijke middag 
met verloting organiseren. 
Toch waren het woelige tijden halverwege de 
19e eeuw, vooral met betrekking tot kinderen. 
De choiera-epidemie van 1866 had ook in 
Loenen slachtoffers gemaakt en zes wezen 
achtergelaten, die ten laste kwamen van de 
diaconie. 

In Suriname werd in 1863 de slavernij afge
schaft, maar in Nederland was kinderarbeid 
nog aan de orde van de dag. Er was al wel 
verzet, maar het kinderwetje van Van Houten 
kwam er pas in 1874 door. 
In 1898 werden kinderen vanaf zes jaar wette
lijk leerplichtig. Terwijl kinderen, soms van vier 
jaar, zwoegden in fabrieken, laaide de school
strijd tussen openbare en confessionele scho
len hoog op. In 1857 was bij wet bepaald dat 
alleen scholen toegankelijk voor kinderen van 
alle gezindten - d.w.z. openbare -, subsidie 
zouden ontvangen. 

De confessionele scholen moesten zichzelf 
zien te bedruipen. Die wet betrof de lagere 
scholen voor leerlingen vanaf zes jaar. 
Maar ook de Loenense bewaarschool voor de 
kleintjes, de voorloper de kleuterschool, heeft 
zijn ontstaan te danken aan hoog oplopende 
meningsverschillen over het onderwijs. 

Intekenlijst 
In een vergadering van het Loenense departe
ment van de Maatschappij tot het Nut van het 
Algemeen van 14 januari 1862 werd door Mr 
P.H. Berkhout een voorstel gedaan 'tof oprich
ting eener bewaarschool', toegankelijk voor 
alle gezindten. Tot die tijd waren er in Loenen 
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Het briefje van 
Mej. Hent aan 

B &W van Loenen. 

twee particuliere bewaarscholen: de bewaar
school van mejuffrouw G. Hent en de christe
lijke bewaarschool onder bestuur van de heer 
F, Daubanton, namelijk de school van meester 
J.H, Ligtvoet in de Gruttersteeg. Dit pand was 
eigendom van 'De Vereeniging tot versprei
ding der Waarheid' te Amsterdam, maar deze 
school was 'roef in de geest van 't Nut, noch 
die van de ouders, die hun kinderen van 
school namen'. Die ouders wilden neutraal 
onderwijs en daarom nam het Nut het initiatief 
tot oprichting van een algemene bewaar
school. 
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Het Nut, waarin vrijwel alle notabelen ver
tegenwoordigd waren, zette zich in tot verhef
fing van het volk en wilde 'door de voortplan
ting van nuttige kundigheden, voornamelijk 
onder mingeoefenden, algemeen volksgeluk 
verspreiden.' De leesbibliotheek, de spaarbank 
en een zanggezelschap zijn slechts enkele 
voorbeelden van hun activiteiten. 
Op 30 april 1862 werd 'eene voorlopige 
commissie van vijf leden benoemd, tot het 
beramen van middelen voor de oprichting 
eener bewaarschool'. Omdat mej. Hent one
nigheid kreeg met haar bestuur en ontslagen 
werd, zocht zij contact met enkele bestuurs
leden van 't Nut. Zij kreeg steun van Mr. 
Berkhout en dominee E. H. Lasonder2) van 
de Nederlandse Hervormde gemeente. De 
dominee zorgde voor meubilair en juf Hent 
kon haar schooltje voortzetten in Rozenrust, 
nu Dorpsstraat 19-21. Om gelden te verwer
ven ging zij rond met een intekenlijst. 
Op 22 april 1863 werd door B & W van Loe
nen een schrijven gericht aan het bestuur van 
de twee bewaarscholen: in Rozenrust en in 
de Gruttersteeg, met het verzoek het aantal 
leerlingen op te geven. Mej. Hent meldde 
prompt aan de WelEdelachtbare Heeren dat 
de aard van haar school was 'den kinderen 
voorbereidend onderwijs te geven volgens 
Fröbels Methode'. Op dat moment werd het 
schooltje 'bestuurd door twee onderwijzeres
sen of door eene geëxamineerde onderwijze-
resse en een helpster'. Mej. Hent besloot: 
'Het getal der kinderen is zevenentwintig van 
het vrouwelijke en achtendertig van het man
nelijk geslacht'. 

Uit het 'Tabellarisch Overzigt der bewaar
scholen en kleine kinderscholen in de 
gemeente Loenen' blijkt dat in 1863 de 
bewaarschool in de Gruttersteeg 10 manne
lijke en 11 vrouwelijke leerlingen had. Deze 
school werd omschreven als: voorbereidende 
school om de kinderen overeenkomende 
hunne jeugdige bevatting godsdienstig, 
zedelijk en maatschappelijk te vormen met 
toepassing van het Fröbelsysteem. 

Zedelyke overmacht 
De school van juffrouw Hent was wel naar de 
zin van het Nut: 'hare school mocht niet 
alleen door kinderen van alle gezindten wor
den bezocht, doch kon dat ook'. 
De middelen van juffrouw Hent waren even-
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wel niet voldoende en daarom besloot de 
commissie het Nut te verzoeken 'de school 
van mejuffrouw Hent onder hare bescher
ming te nemen en zedelyk overmacht op haar 
uit te oefenen', met andere woorden er een 
departementale school van te maken, een 
school dus onder toezicht van het departe
ment Loenen van het Nut. 
Ter voorziening van een lokaal werd een 
lening uitgeschreven van 3000 gulden, ver
deeld over dertig obligatiën. Op 12 augustus 
1863 werd het perceel van de heer Teljer, het 
huidige Dorpsstraat 70, aangekocht voor 
2250 gulden. 
De commissarissen der Algemeene Bewaar
school, die de quitantie der kooppenningen 
kregen, waren: burgemeester J. P. Chr. Baron 
van Reede tot ter Aa3>, J.H. van der Meer 
Mohr, ds E. H.Lasonder, Mr. P. H. Berkhout en 
H.L. Heykoop. Het Nut ging toezicht houden 
door middel van een permanente commissie 
en de bewaarschool in het pand Dorpsstraat 
70 werd per 1 november 1863 geopend. 
Volgens het briefje van Mej. Hent werd kleu
teronderwijs gegeven aan de hand van de 
methode Fröbel. De meeste bewaarscholen 
waren toen letterlijk een bewaar-school waar 
moeders enkele van hun (vele) spruiten kon
den brengen. Zelf konden ze dan uit werken 
of zich thuis met de jongste handenbinder-
tjes en het huishouden bezig houden. Wel 

was overal sprake van orde. Midden 19e 
eeuw stonden de bankjes in strakke rijen en 
werden de kinderen voorbereid op het 'Victo
riaanse keurslijf' waarin zij zich als volwasse
nen moesten schikken. 
De Loenense bewaarscholen werkten in 
1863 trouwens allebei zeer vooruitstrevend 
naar de inzichten van de Duitse pedagoog 
Friedrich Fröbel (1782-1852). Zijn ideeën over 
de ontwikkeling van kleuters door middel van 
symbolen als de bol, de kubus en de cilinder 
resulteerden onder meer in de eerste bouw
dozen. Fröbel was vooral erg gecharmeerd 
van papiervouwen als educatieve methode, 
die zou bijdragen aan het welzijn van jonge 
kinderen. Hij meende dat de kinderen door te 
vouwen al vroeg kennis zouden maken met 
algemene abstracte structuren en begrippen, 
die belangrijk zijn in het leven. In Nederland 
is het gedachtengoed van Fröbel onder meer 
verspreid door Elise van Calcar (1822-1904). 
In 1865 richtte ze het Nederlandsch Opvoe-
dingshuis in Leiden op. Dat was een bewaar
school met daaraan verbonden een opleiding 
van bewaarschoolhouderessen. 

H.K.H. Prinses Frederik 
De term bewaarschool kreeg daarmee steeds 
meer status. Dat was nodig, want, al kreeg 
een school subsidie, men was toch voor een 
groot deel afhankelijk van donateurs. 
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De bestuurders organiseerden ook acties, 
zoals de verloting waarvoor het trépied werd 
geschonken. Het is niet bekend hoe de con
tacten met het koninklijk huis liepen, wellicht 
via de burgemeester, baron Van Reede tot ter 
Aa. De schenkster was 'prinses Frederik'. 
Dr RH. Rem, conservator van Paleis Het Loo 
liet desgevraagd weten:"De naam van de 
schenkster is correct weergegeven. Zoals nu 
nog steeds in Engeland de echtgenote van 
hertog Michael van Kent aangeduid wordt als 
Princess Michael, was het in de 19de eeuw 
gebruik de aangetrouwde prinses aan te 
duiden met de naam van de vorst. 
Prinses Frederik is prinses Louise van Prui
sen (1808-1870), die in 1825 met prins Fre-
derik, zoon van koning Willem I, trouwde. Ze 
woonden op huize De Paauw te Wassenaar 
en hier is ze, drie jaar na de schenking van 
de trépied, ook overleden. Vorstinnen bor
duurden nogal graag en vaak, zoals we ook 
van koningin Anna Paulowna weten. Zij had 
in haar salon in paleis Soestdijk een borduur-
tafel voor vier personen, waar ze met haar 
hofdames aan werkte. In de collectie van 
Paleis Het Loo bevindt zich een zitameuble-
ment met door de koningin geborduurde 
bekleding. 

Het kwam wel vaker voor dat vorsten iets 
schonken uit oogpunt van liefdadigheid aan 
instellingen. 
Op hun beurt schonken die (door vorsten 
gesponsorde) instellingen weer eigenhandig 

gemaakte voorwerpen aan leden van het 
Koninklijk Huis bij jubilea, huwelijken etc." 

Het was niet de eerste keer dat een beroep 
werd gedaan op het Koninklijk Huis. Dominee 
Lasonder had het meubilair voor juf Hent niet 
uit eigen zak betaald. Om 'in de eerste 
behoeften voor mobilair, speelgoed etc. te 
voorzien' verscheen het boekje "Bloemen en 
bladen uit Herder's Gaarde", in 1863 verza
meld en overgebragt door E.H.Lasonder, 
predikant te Loenen, uitgegeven ten voordele 
eener Bewaarschool aldaar, gedrukt te 
Utrecht door L.E. Bosch en zoon. Een exem
plaar daarvan werd op 9 januari 1930 aan de 
Algemeene Bewaarschool aangeboden door 
mevrouw Van Notten, geb. Doude van 
Troostwijk en bevindt zich momenteel in het 
archief van de gemeente Loenen. De domi
nee vertaalde en bewerkte hiervoor teksten 
en poëzie van de Duitse theoloog Herder. In 
het voorwoord dankt Lasonder hen die hem 
steunden, zoals Prins en Prinses Frederik 
'God spare lang hen en hun Doorluchtig Huis, 
kroone Hen met Zijn zegen, doe hen de 
vreugde van het weldoen smaken en zien, dat 
de oude, heilige band, die Oranje en Neder
land vereenigt, het volk en zijn Vorstenhuis 
vast omstrengelt. ' 

Doorstart 
In die omstrengeling en onder de hoede van 
het Nut bewaarde het schooltje tientallen 
jaren de drie tot vijfjarigen, die hun moeder 
voor de voeten liepen. Rond de eeuwwisse
ling kwam er verandering. Ondanks de fraaie 
staat van dienst werd het departement van 
het Nut (begonnen in 1821) in 1905 opgehe
ven. Met alleen een bestuur en een lid was 
dat realistisch."Ondank is 's werelds loon", 
concludeert dr. S van der Linde in 1954 in zijn 
boek '1000 jaar Dorpsleven aan de Vecht'. 
Desondanks draaide het schooltje nog even 
door, met een bestuur en patronessen. Echter 
in 1908 waren er zo weinig leerlingen, dat 
werd besloten na de kerstvakantie tot liquida
tie over te gaan. Reeds enkele dagen nadat 
de bewaarschool was gesloten 'gingen er in 
de gemeente stemmen op, ten zeerste 
betreurende het sluiten derinrigting...." 
Onverwacht meldde zich bij enkele bestuurs
leden een zekere Mej. A.C. Timmerman41, 
gediplomeerd als bewaarschoolhouderes en 
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werkzaam als hoofd der bewaarschool te Ter 
Hey de aan Zee5). 
Juffrouw Timmerman was geboren in Loenen 
en voordien al hulpleidster geweest bij de 
bewaarschool.6' Haar ouders woonden in de 
Dorpsstraat op nr. 41. Ze had zich goed voor
bereid op het gesprek. Van te voren was ze 
bij veertig families op bezoek geweest en die 
hadden allen beloofd hun kinderen aan haar 
zorg te zullen toevertrouwen. Om het financi
eel nog aantrekkelijker te maken voor het 
bestuur, kwam zij met het voorstel dat haar 
broer het bovenhuis zou gaan huren. 
Zijzelf ging weer bij haar ouders wonen. Dit 
waren Helena Ockhuizen en Pieter Timmer
man. Volgens overlevering was haar vader 
arbeider, winkelier en aanspreker. De winkel 
bestond uit een plank achter de voordeur, met 
o.a. koffie en thee. Als aanspreker maakte hij 
meer indruk met een grote zwarte steek op 
zijn hoofd. De familie Timmerman had ook 
kostgangers in huis, voornamelijk onderwij
zers en klerken. 

Na het overlijden van haar ouders bleef mej. 
Timmerman in het huis wonen met twee onge
trouwde zussen. Een van hen had een agent
schap van een zaadhandel. 

Kerkeraad 
Na rijpe overweging besloot het (interim) 
bestuur van de bewaarschool mejuffrouw 
Timmerman een salaris van 300 gulden per 
jaar aan te bieden. Daarbij kwam verlichting 
en verwarming van de lokalen voor rekening 
van het bestuur. Haar broer, J.L. Timmerman, 
van beroep kantoorbediende, zou 100 gulden 
per jaar huur gaan betalen voor het boven
huis. Mej. Timmerman nam hiermee genoegen 
en werd benoemd tot het hoofd der school 
voor een tijdvak van twee jaar ingaande 
1 maart 1909. 

De oude bestuursleden waren bereid weer 
zitting te nemen .Voorzitter werd dr. H. J. Plan
ten, secretaris/penningmeester E. de Vries, 
leden G. Fikkert en J. J. F. Houtmann. Ook de 
dames patronessen werd verzocht 'hare func
tie te continueren'. 

Het bestuur ondernam meteen actie om de 
nodige gelden bijeen te brengen. Er werd een 
circulaire aan de donateurs gezonden, die 
overwegend positief reageerden. De gemeen
teraad van Loenen stelde het eerste jaar 50 
gulden beschikbaar. De raad van Loosdrecht 

beschikte afwijzend, maar zou bij de volgende 
begroting kijken of er 'termen waren tot subsi
die. ' Dit laatste natuurlijk met het oog op de 
kindertjes uit Oud Over, dat nog tot de 
gemeente Loosdrecht behoorde. 
De Kerkeraad waardeerde het initiatief zeer, 
maar wilde de voorwaarden voor de eigen 
bijdrage aanpassen. Tot dan toe werd er een 
jaarlijks vast bedrag gegeven om plaatsing 
van een zeker aantal kinderen van onvermo
gende ouders te verzekeren. Nu wilde de 
Kerkeraad zich verbinden om het schoolgeld 
te betalen voor brei- en bewaarschool van 
hoogstens vijftien kinderen van ouders, die dit 
zelf niet konden betalen. Daarbij hield de 
Kerkeraad zich het recht voor te oordelen 
welke kinderen voor deze betaling vanwege 
de Diaconie in de termen vallen. 

Er was nog een kleinigheid te regelen: het 
bestuur richtte een schrijven aan de commis
sarissen van de Volksbibliotheek, ooit ook 
opgezet door het Nut. Zij kregen te horen dat 
het bovenlokaal per 1 maart 1909 verhuurd 
was en werden verzocht de kasten met 
inhoud naar elders over te brengen. Het is niet 

Een driepoot werk-
stander, handwerk-
voorbeeld uit De 
Gracieuse 1865. Dit 
handwerktijdschrift 
richtte zich van 
1862 tot 1936 op 
een groeiend 
publiek van mode
bewuste dames. 
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bekend waar de bibliotheek na deze plotselin
ge verhuizing is ondergebracht. 
Het schooltje floreerde. In de notulen van het 
bestuur is al spoedig sprake van een brei-
school. Ook werd er voor 90 gulden per jaar 
een helpster aangetrokken en werd eenmalig 
een bedrag van 25 gulden voor speelgoed 
beschikbaar gesteld. 

Deugd en plichtsbetrachting 
In zijn verslag van de doorstart sprak de 
secretaris de hoop uit dat de school blijvende 
levensvatbaarheid zou hebben. Die hoop werd 
bewaarheid en in 1931 werd besloten de 
zaken goed te regelen. De school bleek geen 
rechtspersoonlijkheid te bezitten en dat was 
lastig, onder andere met het oog op het 
onroerend goed Dorpsstraat 70. De Algemee-
ne Bewaarschool werd 16 november 1932 
omgezet in een stichting. Weer ging een Loe-
nense burgemeester voor de school naar de 
notaris. Dit keer was het burgemeester Van de 
Velde, nu nog bekend door de bank bij het 
Jaagpad. 

De stichting De Algemeene Bewaarschool had 
tot doel : 
De kinderen onder aanhoudend toezicht licha
melijk en verstandelijk te ontwikkelen, door 
oefeningen voor hunnen leeftijd geschikt en 
hen op te wekken tot al wat goed en edel is en 
zoodoende den grondslag te leggen tot beoe

fening van deugd en plichtsbetrachting. 
Kinderen, die hun derde levensjaar waren 
ingetreden en de moederlijke verpleging kon
den ontberen, mochten op de school toegela
ten worden en daar verblijven tot zij hun zesde 
levensjaar hadden bereikt. 

Commissarissen werden : E.A.H.A. van de 
Velde, burgemeester7», L.L. Posthuma, arts, 
J.M.C, van Kempen, notaris, J.J.F.Hartmann, 
dierenarts in ruste. 
Tot patronessen weren benoemd : Wilhelmina 
L. van Notten-Doude van Troostwijk, Hillegon-
de J Loggere-Claus, Catharina E. Schuit-Korst 
De taken werden duidelijk omschreven. De 
commissarissen hadden verregaande 
bevoegdheden. Zij bepaalden of de kinderen 
werden toegelaten, of zij eventueel een jaar 
langer mochten blijven en hoeveel schoolgeld 
betaald moest worden. Bovendien regelden zij 
de bezoldiging van de onderwijzeressen en 
het vaststellen van de schooltijden. 
Ook bepaalden zij het bedrag dat de patro
nessen konden besteden aan het schoonhou
den der lokalen en meubelen. Aan de patro
nessen werd beheer en toezicht opgedragen 
overschoot, lokalen, meubelen, onderwijze
res, helpsters en kinderen. Ook konden zij 
schoolbehoeften aankopen, mits binnen het 
toegestane bedrag. 
Het onderwijs geschiedde in 1932 nog steeds 
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naar de methode Fröbel, terwijl op godsdien
stig gebied 'geen aanstoot mocht worden 
gegeven aan eenige gezindheid'. Eike school
dag werd aangevangen en besloten met een 
door de onderwijzeres uitgesproken kort 
gebed. Klassikaal werden zangoefeningen, 
beginselen van lezen en rekenen, geheugen
oefeningen en het zuiver spreken van de 
Nederlandsche taal onderwezen. 
In de stichtingsakte werd ook bepaald, dat in 
het geval de stichting zou ophouden te 
bestaan, haar eigendommen 'om niet' zouden 
overgaan naar de gemeente Loenen. 

Middenstand 
Dat zou 25 jaar later pas aan de orde komen. 
Voor die tijd wordt nog een hele generatie 
Loenense kinderen bewaard door verschillen
de juffen. Blijkbaar tot algemene tevredenheid, 
want kort na de bevrijding schenkt het Voed-
selcomité Loenen, dat wordt opgeheven, het 
batig saldo van 2000 gulden aan De Algemee-
ne Bewaarschool. 

In de staat van ontvangsten en uitgaven over 
het dienstjaar 1947/1948 is te lezen dat het 
salaris van het hoofd der school inmiddels 
952 gulden is. Haar helpster ontvangt 336 
gulden per jaar. Mej. Timmerman is dan al met 
pensioen. Zij ontvangt een gratificatie van 150 
gulden per jaar. 

Bij de uitgaven voor dat boekjaar staan 
namen van bekende Loenense middenstan
ders. Het hobbelpaard werd voor 10,60 gere
pareerd door T. Tober. W.Dolman leverde voor 
33,70 grind en loodgieter A.S Flink rekende 
5,20 voor een reparatie. B. van Kralingen 
kreeg 7,60 als 'drukloon quitantie' en smid 
A.A.C. Lokhorst stuurde een rekening van 
maar liefst 37 gulden. Het bestuur deed er 
alles aan de kosten binnen de perken te hou
den. In de instructie voor het personeel van 
augustus 1951 staat dat 'metlichten waterde 
meest mogelijke zuinigheid betracht moet 
worden. ' De juf moest voor haar salaris ook 
voor 100 % aandacht leveren, want geduren
de de schooluren mocht 'door het personeel 
niet voor privé gehandwerkt worden. ' 

Per 1 juli 1947 werd Mej. E.A.W. Winkelman 
aangetrokken als 'hoofd der bewaarschool en 
een aan de school verbonden brei cursus' 
tegen een salaris van 70 gulden per maand, 

waarbij zij zelf de loonbelasting moest vol
doen. "Een volijverige en goede leerkracht", 
volgens het getuigschrift dat haar in 1951 aan 
het eind van het schooljaar werd verstrekt. Op 
het schooltje zaten op dat moment 55 kinde
ren. 
Het bestuur kon niet direct een opvolgster 
vinden. De eerste week na de zomervakantie 
was er geen school. Mej. O.S.Gorissen maak
te dat jaar vol, maar vertrok al weer in 
augustus 1952. 

Penningmeester H. de Ruiter stuurde een 
briefje aan Mej. M.E. van Zaanen met het 
verzoek als vervangster op te treden. Zij bleef 
de school trouw tot haar pensioen. Bij haar 
afscheid in 1982 herinnerde zij zich: "In de 
Dorpsstraat zaten twee groepen van meer dan 
dertig kinderen. Ook op zaterdag en dan 
kwamen ook nog broertjes en zusjes mee, 
omdat dat extra geld in het laatje bracht." Het 
speelplein was in de tuin bij de Vecht en als 
het koud was werd er achter wel eens geklopt 
en hing de buurman, slager Van de Berg, een 

Dorpsstraat 41, het 
ouderlijk huis van mej. 
Timmerman, die in 
1909 werd aangesteld 
als hoofd, 
(foto W.F. Kuijper) 
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De bewaarschool 
van juffrouw 

Timmerman in 
1933, net haar help

ster Tonia de Kruijf 
(geb. 19-10-1918) 

(ccll.W. Mooij) 

emmertje soep om de hoek. In de strenge 
winter van 1956 werd de school echter tijdelijk 
gesloten omdat de kolen voor de grote 
kachels op waren. Buiten in de sneeuw lieten 
de juffen zich fotograferen in lange broek. In 
de klas mocht dat persé niet, daar was de rok 
verplicht. 

Om niet 
Juffrouw Van Zaanen maakte tweemaal een 
onrustige verhuizing mee. De eerste verhui
zing kwam in zicht door een landelijke wets
wijziging, de wet op het kleuteronderwijs. De 
Algemeene Bewaarschool was namelijk geen 
openbare school in de betekenis, die wij er nu 
aan geven. Dat blijkt al uit een brief van febru
ari 1924 van het gemeentebestuur van Loenen 
aan de Inspecteur voor het lager Onderwijs in 
de inspectie Hilversum. B en W schrijven dat 
'in deze gemeente geen voorbereidend, 
bewaarschool- of fröbel onderwijs van 
gemeentewege wordt gegeven. Wel bestaat 
hier een bijzondere bewaarschool, waaraan de 
gemeente 300 gulden per jaar subsidie ver
leent'. 

Op 17 augustus 1955 was het bestuur bijeen 
in de burgemeesterskamer op het gemeente
huis Loenen. Dat bestuur bestond op dat 

moment uit: burgemeester Mr. W.l. Doude van 
Troostwijk, voorzitter, de heer M. Snijder, 
secretaris, penningmeester H. de Ruiter en de 
heer J.M.C, van Kempen. De dames patro
nessen waren: mevrouw Van Beusekom-van 
Foreest, mevrouw Kappeijne van de Copello-
van Panhuys en mevrouw De Ruiter. 
Uitgenodigd waren ook een oud-inspecteur 
van het onderwijs en de secretaris van de 
Vereniging voor Volksonderwijs. Zij gaven een 
toelichting op de naderende inwerkingtreding 
van de wet op het kleuteronderwijs. 
Men vond het verstandig het gemeente
bestuur te verzoeken de school in beheer 
over te nemen en als openbare kleuterschool 
te laten voortbestaan. De gemeente besloot 
per 1 januari de onroerende goederen 'om 
niet' over te nemen maar besliste meteen dat 
het leeg-staande gebouw van de voormalige 
openbare school op Oud Over verbouwd zou 
worden voor de openbare kleuterschool. 
Hiervoor werd een krediet van 7200 gulden 
uitgetrokken. 

De toelage voor juf Timmerman werd tot haar 
dood verzekerd, maar aan haar bewaar
schooltje in de Dorpsstraat kwam zo een eind. 
Nadat de kleuterschool verhuisd was, werd de 
benedenverdieping van het pand Dorpsstraat 
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Juffrouw 
Timmerman en haar 
helpster Nel de 
Rooij met de kinde
ren van de bewaar
school, eindjaren 
dertig (afb. uit 
J. Lamme, 1983) 

70 gebruikt door Brandweer, EHBO en BB als 
instructielokaal en vergaderruimte. Ook is het 
tijdelijk als woning verhuurd aan de brug-
wachter, toen de brug werd vernieuwd. De 
bovenwoning is altijd verhuurd geweest, tot 
de gemeente in 1989 Dorpsstraat 70 verkocht. 

Strijdbijl 
De rode draad van schoolstrijd, die aan de 
basis van de openbare kleuterschool lag, 
loopt echter nog door tot vandaag. 
Het gebouw Oud Over 20 werd 7 februari 
1957 feestelijk in gebruik genomen met de 
wens 'dat de school moge bloeien tot vreugde 
van de ouders die hun kleuters toevertrouwen 
aan de zorgen van de leerkrachten'. 
De openbare kleuterschool kreeg de naam 
Klimop en de leerlingen groeiden en bloeiden. 
Naast de school was een boerderij. Ze kregen 
van de buren, de familie Schoonderwoerd, 
over het hek gezonde rabarber uit de tuin, die 
met de juf werd gekookt en geproefd. Ook 
zagen ze bij de buren schapen scheren en 
zelfs een keer het dekken van een paard. 
Maar dat was volgens juf Van Zaanen toch 
wel een beetje teveel van het goede. Traditie 
op Oud Over was het zelf kerstbomen opha
len bij bloemist Bos op de Molendijk, waar 
later rijwielhandel Kroesen kwam. 

De kleuters kwamen echter nog verder. Met 
de oprichting van de openbare kleuterschool 
was de school strijd namelijk in alle hevigheid 
ontbrand. Tegelijk met de nieuwe school op 
Oud Over werd aan het einde van de Spinne-
rie de Christelijke kleuterschool geopend. 
Felle toespraken over hokjes en schotjesgeest 
van de twee hoofden van de lagere scholen, 
de heren Knol en Oud, kenmerkten de verhui
zing in 1957. Voor de kinderen maakte het 
niets uit. Zij hadden er zelfs voordeel van, 
want om reclame te maken voor de school 
werden er leuke schoolreisjes georganiseerd, 
onder andere naar Loosdrecht en Bloemen-
daal. 

Vandaag de dag is er geen spoor meer van 
het schooltje te vinden. De school met huis op 
Oud Over is verkocht. Er was nog even een 
bakkerij gevestigd en in 2001 werd het pand 
gesloopt. Op die plaats staan nu de bedrijfs
gebouwen van Aannemers- en Restauratiebe-
drijf Verwoerd . 

Hoe sfeervol het gebouwtje ook was, het werd 
te klein. In de zestiger jaren waren grote groe
pen van gemiddeld veertig, zelfs vijftig kinde
ren heel gewoon De openbare kleuterschool 
moest in 1974 naar de Keizer Ottolaan verhui
zen. In het rustige Loenen is men nu vrijwel 
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vergeten dat daarmee de schoolstrijd, die 
landelijk allang was weggeëbd, plaatselijk 
weer hoog oplaaide. 

De gemeente had bouwplannen. De openbare 
school aan de Keizer Ottolaan had sinds de 
opening in 1967 vier lokalen. Dit zou uitge
breid worden met twee lokalen voor de lagere 
school en drie lokalen voor de kleuters.De 
opzet was om een van die lokalen voor de 
christelijk kleuterschool te bestemmen. Zinvol 
voor de betreffende kleuters in de wijk Drieho
ven, ware het niet dat op de bouwtekening 
een speelplein was geprojecteerd met een 
scheidingsheg en twee zandbakken: een voor 
de openbare en een voor de christelijke kleu
ters. Nog meer problemen rezen, toen bleek, 
dat er nogal geheimzinnig werd gedaan met 
de tekeningen, die niet alle belanghebbenden 
onder ogen kregen. 

Er kwamen lange stukken in de kranten en in 
een verhitte raadsvergadering werd drie uur 
over dit onderwerp gedebatteerd. Er vielen 
harde woorden. Burgemeester Van Schaijck 
was 'zichtbaar ontsteld'. De term 'met voor
bedachten rade' van de heer Mijs (WD) werd 
hoog opgenomen. 
Ook verweet de heer Mijs het college dat zij 
partijen tegen eikaar opzette. De heer Th. van 
Ekris (PvdA) vroeg zich af of de zandbakken 
wellicht met verschillend zand gevuld zouden 
worden, fijn voor de christelijke kinderen en 
grof voor de openbare. Tenslotte adviseerde 
hij "het heilloze plan terug te nemen" en de 
heer IJ. Mulder (ARP) was van mening "dat 
de tijd nog niet rijp was". De beide kleuter
scholen kregen in 1974 elk een eigen nieuw 
gebouw. 

Nu, in 2007, zijn de lokalen waarover zo veel 
te doen was, met de grond gelijk gemaakt. Er 
wordt weer volop gebouwd aan de Keizer 
Ottolaan. Onder de fundamenten van de 
nieuwe Samenwoonschool ligt de strijdbijl 
diep begraven, 150 jaar na de wetswijziging 
van 1857. 

Maar bij welke notabel staat toch die konink
lijke trépied op zolder ? 

Mieke Kennis 
Archiefonderzoek: 
Willem Mooij 

NOTEN: 

1) Letterlijk: driepoot. In de tweede helft van de 19de eeuw 

kwamen veel kleine tafeltjes of werkstanders voor met 

drie poten, waarvan het blad bedekt was met borduur

werk, vaak afgezet met passement en franje. 

2) Predikant van de Nederlandse Hervormde Gemeente 

van 1858 tot 1867 

3) Baron van Reede tot ter Aa (1821-1871) was ontvanger 

der registratiën te Loenen, burgemeester van Loenen en 

Loenersloot van 1854-1869 en lid van de provinciale 

Staten te Utrecht van 1858 tot 1871. Hij woonde op 

Rupelmonde en had uitgestrekte bezittingen in de regio. 

4) Geb 24-1-1880 overleden 1-2-1958 

5) Ter Heijde aan Zee is een dorpje zonder bomen in de 

duinen bij Monster en behoort nu tot de streekgemeente 

Westland. Bekend van de Slag bij Ter Heijde in de eerste 

Engelse Zeeoorlog, 10 augustus 1653 

6) Agatha Christina Timmerman woonde van 27-12-1899 

tot 16-6-1900 in Amsterdam (wellicht voor haar oplei

ding). Van 27-6 1900 tot 7-10 1901 in Nigtevecht en van 

18-8-1906 tot 27-2 1909 in Monster. In Loenen woonde 

zij steeds bij haar ouders. 

7) E.A.H.A. van de Velde was burgemeester van 1909 tot 

1933. 

8) De bovenwoning werd vanaf 1909 bewoond door J L 

Timmerman. Hij vertrekt op 28-3-1912 naar Utrecht. Na 

hem komt postbode Herman Hoenhoud er wonen. Deze 

vertrekt op 3-6 1914 naar Arnhem. Daarna woont 

tuinknecht Hendrik de Bruin er. Deze vertrekt 17-7-1914 

naar Vlaardingen. Na hem wordt de bovenwoning 

verhuurd aan Herman Loenen. Hij was van beroep 

werkman en tevens koetsier bij Leeuwenhoek (het 

raadhuis van Kronenburg) Later, toen Leeuwenhoek een 

auto aanschafte voor taxivervoer, ging Herman Loenen 

op deze auto als chauffeur werken.Voor de deur van het 

Cremerhuis, Dorpsstraat 68, staat Maria Cornelia 

Ledeboer, geb 1853. Zij woonde daar van 1913 tot 1921 

samen met haar zuster Bernarda Christina (geb. 1867). 

Zij waren dochters van predikant Bernhard Christiaan 

Ledeboer, die in 1868 naar Loenen kwam.Het huis 

ernaast, Dorpsstraat 66. werd bewoond door Maria 

Neletta Werndley, weduwe van Jan Kater Pzn. In het 

huidige Dorpsstraat 64 woonde toen de timmerman

aannemer Evert Fluijt.Van het uiterst rechts liggende huis 

genaamd Kerkzigt is bekend dat de voorgeve! stamt uit 

het jaar 1886. 

Aanvulling 

Aanvulling op de lijst van bewoners aan 
de Oostzijde van de Vecht in de vorige 
aflevering (nr. 25 van november 2006). 
Op pagina 14 onder Mijndensedijk staat 
bij nummer 44 geen naam ingevuld. Wim 
Vroon te Breukelen liet ons weten, dat 
daar in 1952 mevrouw H. van der Vlist-
van Barneveld woonde. Hartelijk dank 
voor deze aanvulling. 
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