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65jaar dr van Everdingenschool (1928-1993) 

Dr. PJ. Bangma 

Als oud-Bilthovenaar (1925-1938)en oud-lcerling van de dr. van Everdingenschool ontving ik in 1981 een 
uitnodiging voor de viering op 9 mei van het 50-jarig bestaan van de school. Ik heb deze reünie van oud-
leerlingen en onderwijskrachten bezocht en was vol lof over de ontvangst en rondleiding door het oude 
schoolgebouw aan de Soestdijkseweg. Er was evenwel één zaak die volgens mijn herinnering niet klopte, 
en dat was het tijdstip van de viering van dit 50-jarig bestaan. 

Als de organisatoren uitgegaan waren van de officiële 
opening van het destijds juist voltooide schoolgebouw, 
was deze eenjaar te vroeg. Was men uitgegaan van het 
eerste begin van deze tweede opleidingsschool in De 
Bilt/Bilthoven, dan was het driejaar te laat. 

Bij de viering in mei 1981 kwam een boekje uit 
getiteld 50jaar dr. van Everdingenschool. Hierin wordt 
vermeld dat de officiële opening van het nieuwe 
schoolgebouw plaatsvond opzaterdag23januari 1931. 
Toen ik mijn twijfel uitte over de juistheid van dit jaartal, 
werd mij te verstaan gegeven dat ik het bij het verkeerde 
eind had en dat het zo in de geraadpleegde stukken stond. 

Twaalf jaar heeft het geduurd voor ik de stukken 
zelf onder ogen kreeg. En inderdaad: in het archiefstuk 
no. 553 Openbare schoolaan deSoestd/jksewegwordt 
het concept van de toespraak, die wethouder Keg bij 
de opening zou houden, gedateerd januari '31. Een fout 
waaraan zelfs een gemeenteambtenaar in de eerste maand 
van het nieuwe jaar niet ontkomt. Een fout? Ja, want 
wethouder Keg was in januari '31 nog geen wethouder. 
Verder werd één van de genoemde leerkrachten pas in 
september '31 aangesteld, en last but not least viel 23 
januari 1931 niet op zaterdag maar op vrijdag. Een kleine 
omissie, die ten gevolge had dat het halve eeuwfeest een 
jaar te vroeg gehouden is! 

De datering was niet de enige reden dat ik mij wilde 
verdiepen in de geschiedenis van deze openbare school. 
Ik was leerling vanaf het eerste onzekere begin in 1928 
en verliet de school in 1934. Aan deze periode heb ik 
zeerdierbare herinneringen. Verschillendegebeurtenissen, 
vooral uit de eerste jaren, staan mij zeer helder voor de 
geest. De achtergronden daarvan waren mij tot voor 
kort niet helemaal duidelijk, maar na de bestudering van 
de notulen van gemeenteraads- en B&W-vergaderingen 
(de gemeenteraad vormt het bestuur van het openbare 
onderwijs in de gemeente, red.) en andere bronnen van 
1927 tot en met 1933, is er getoetst aan mijn eigen 
herinneringen veel klaarheid gekomen betreffende de 
ontwikkeling van deze school en de activiteiten en 
verdiensten van haar animator: dr. van Everdingen. 

De bevolkingssamenstelling en het openbare lagere 
onderwijs in De Bilt/Bilthoven 

Het oudedorp DeBilt met als ingezetenen ambachtslie
den, neringdoenden en enkele notabelen had zich na 1900 
uitzonderlijk ver naar het noorden uitgebreid. Dit 
noordelijke deel ging in 1917 op voorstel van het raadslid 
dr. H.W. Melchior de naam Bilthoven dragen. 

In de standenmaatschappij, die in het jaar 1927 veel 
meer uitgesproken was dan nu, bestond er een groot 
verschil tussen de bevolkingssamenstelling van De Bilt 
en het nieuwe Bilthoven. En ook tussen Bilthoven-Noord 
en Bilthoven-Zuid bestonden in het sociale vlak 
verschillen. Bilthoven-Noord best ondvoornamelijkuit 
een zich snel uitbreidend villapark, bewoond door 
forensen en maatschappelijk welgestelden: het Stichtse 
Wassenaar. Bilthoven-Zuid kende ook een soortgelijk 
villapark, Park Vogelzang, en villa's aan de Soestdijkse
weg, en daarnaast was er in 1927 een uitgebreide 
middenstand in de Julianalaan, Vinkenlaan, Nachtegaal
laan en Soestdijkseweg (later Emmaplein genoemd), een 
middenstand die in Bilthoven-Noord vrijwel ontbrak. 
Bilthoven-Zuid had bovendien twee arbeiderswijken: 
het Jodenkerkhof, in de volksmond 'het Jodendom' 
genoemd, en Tuindorp. Tuindorp bestaat nog, het 
Jodendom, in het jaar 1927 bestaande uit oude eensteens-
huisjes,met schuttingen afgescheiden van de tuinen van 
Vinkenlaan en Julianalaan, heeft plaats moeten maken 
voor het winkelcentrum De Kwinkelier. 

Wat het openbare onderwijs betreft bestond er bij 
de villabewoners van Bilthoven-Zuid en -Noord alsmede 
bij een deel van de middenstand behoefte aan een 
opleidingsschool voor middelbaar onderwijs. In deze 
behoefte voorzag de school aan de van Dijcklaan in 
Bilthoven-Noord met als schoolhoofd de heer P. 
Tazelaar. Deze school had een voor die tijd zeer 
geavanceerd leerprogramma. Het lager onderwijs als 
eindonderwijs of doorstromingsmogelijkheid naar het 
uitgebreid lager onderwijs (ULO) werd gegeven in het 
schoolgebouw aan de Leyenseweg (hoofd de heer G.D. 
Lukkien). In hetzelfde gebouw bevond zich de openbare 
ULO-school van de heer A. Peters. Deze school was 
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gunstig gelegen tussen de buurten Jodendom en 
Tuindorp. Voor de jeugd in De Bilt was er de openbare 
school in de Tuinstraat met als schoolhoofd de heer G. A. 
Koedam. 

Wethouder H. Troostheide (ARP) verzuchtte reeds 
in de raadsvergadering van maart '27 dat de school aan 
de Van Dijcklaan was 'als een kleine jongen, die 
voortdurend uit de broek groeit'. Ten dele door de zich 
gestaag uitbreidende villawijken, maar ook door de 
moderne onderwij smethoden van de heer Tazelaar was 
de aanmelding voor deze school zo groot, dat ze op 
voorstel van B&W werd uitgebreid met drie lokalen. 

In juli 1927 bleek dat er voor de eerste klas 47 
leerlingen waren aangemeld, tegen 42 plaatsen in een 
lokaal. Een lokaal bovendien dat 's middags nodig was 
voor handwerkonderwijs. B&W stelden daarom de 
gemeenteraad voorde klas te splitsen en een onderwijze
res (juffrouw A.E. van de Ham uit Groenekan) op te 
roepen vooreen parallelklas. Het raadslid J. A. de Hoog 
(ARP) vroeg zich echter af of het niet beter zou zijn 
leerlingen van de Van Dijckschool naar de school aan 
de Leyenseweg over te plaatsen, daar deze school geen 
enkele groei vertoonde. Wethouder van Onderwijs jhr. 
D. R. Gevers Deynoot antwoordde dat dit niet mogelijk 
was, daar in tegenstelling tot de school aan de Leyense
weg, de Van Dijckschool een opleidingsschool was, 
waarop De Hoog repliceerde dat hij moest constateren 
dat er in De Bilt als enige gemeente in den lande twee 
soorten openbaar onderwijs bestonden, hetgeen riekte 
naar een 'standenschool' versus een 'volksschool'. 
Derhalve stelde hij voor de leerplannen van de beide 
scholen gelijk te maken, opdat uitwisseling bij plaatsge
brek mogelijk zou worden. Dit voorstel werd gesteund 
door de heer Beckers van de SDAP. Besloten werd ten 
slotte juffrouw van der Ham als tijdelijk onderwijzeres 
aan te stellen en het hete hangijzer van wel of geen 
eenheidsschool te laten liggen tot na de verkiezingen. 

Samenstelling van B&W en gemeenteraad einde 1927 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 mei 1927 
wijzigde zich de samenstelling van zowel de raad als het 
college van B&W. De samenstelling van de nieuwe raad: 
SDAP. P. Hiemstra en W. Vlek, SGP. F.M.C. Brinkman, 
RK Staatspartij. G.F.M. Schimmel, ARP. H. Troostheide 
en J.H. de Hoog, Lijst Hoogland P.M. Hoogland, 
Gemeentebehngeir.jhr. J.W. Steengracht van Oostcapel-
le, Liberale Staatspartij, dr. W. van Everdingen en jhr. 
D.R. Gevers Deynoot, Vrijz. Dem:. J. Vink, CHU. baron 
G.L. van Boetzelaar en mr. M.J. de Geus. 

Van Everdingen volgde zijn partijgenoot Gevers 
Deynoot op als wethouder van Onderwijs en Troostheide 
bleef wethouder van Financiën en Algemene Zaken. 

Bovendien volgde baron H.P. van der Borch tot 
Verwolde van Vorden baron H.Th.J. van Heemstra als 
burgemeester op. 

Wie was dr. van Everdingen? 

Geboren op 20 juli 1869 studeerde hij Nederlandse 
letteren in Leiden. Na zijn promotie werd hij leraar; hij 
doceerde eerst Nederlands en daarna van 1896-1918 
geschiedenis. Om gezondheidsredenen nam hij in 1918 
ontslag en vestigde zich in Bilthoven. 

Hierzat hij niet stil: naast andere activiteiten in het 
organisatorische vlak had het onderwijs en speciaal het 
openbare onderwijs zijn warme belangstelling. In 1923 
kwam hij in de gemeenteraad als afgevaardigde van de 
Liberale Staatspartij en in 1927 werd hij wethouder van 
Onderwijs, een ambt dat hem op het lijf geschreven was. 

Nieuwe opleidingsschool in Bilthoven-Zuid? 

Van Everdingen werd als wethouder direct geconfron
teerd met het probleem van de Van Dijckschool, die de 
aangiften van nieuwe leerlingen niet meer kon verwerken. 
Er lag het voorstel van De Hoog de leerplannen van 
Leyenseweg en Van Dijcklaan gelijk te schakelen en 
nieuwe leerlingen naar locatie op een van de beide scholen 
te plaatsen, een voorstel dat als het aangenomen werd 
zeker op felle protesten kon rekenen van de 'betere' 
standen in Bilthoven-Zuid. 

De beide schoolhoofden bespraken niettemin het 
voorstel, maar uiteindelijk bleek dat de heer Lukkien 
geen kans zag zijn leerplan aan te passen aan dat van 
Tazelaar, dat voor zijn leerlingen veel te hoog gegrepen 
was. Van een openbare 'eenheids'school kon dus geen 
sprake zijn. 

Het is de verdienste van dr. van Everdingen dat hij 
vanaf januari 1928 een plan ontwikkelde een tweede 
openbare opleidingsschool te stichten. Gemeentearchitect 
P.J. Vermaak maakte een ontwerpschets voor het gebouw 
en Van Everdingen lanceerde het plan namens B&W 
in de raadsvergadering van 18 mei 1928 : '... De Van 
Dijckschool met reeds 250 leerlingen verdeeld over negen 
leslokalen met negen onderwijskrachten groeit zodanig, 
dat wij de kinderen daar niet meer zullen kunnen 
onderbrengen en een verdere uitbreiding van de school 
is niet gewenst. Het gaat niet aan alle kinderen, die in 
aanmerking komen een verdere opleiding te krijgen, naar 
die school te dirigeren. Er wordt grote uitbreiding van 
de gemeente verwacht in de omgeving van ons toekomsti
ge gemeentehuis (Jagtlust). Wij stellen voor in die 
omgeving een nieuwe opleidingsschool te stichten en 
te bouwen. Het woord "standenschool" werp ik ver van 
mij, want wanneer op die opleidingsschool kinderen zijn, 
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die niet kunnen meekomen, dan zullen zij of een klas 
doubleren of naar een andere school gezonden worden, 
die beter voor hen geschikt is. Het plan is om in de school 
van de heer Lukkien een eerste en misschien tweede 
leerjaar van een tweede openbare opleidingsschool te 
vestigen. De school van de heer Lukkien zal hier niet 
de dupe van zijn. Een 'volksschool' zal altijd nodig 
blijven, die ook voor de ULO de kinderen voldoende 
voorbereidt. Het schoolgebouw aan de Leyenseweg zal 
worden uitgebreid, opdat er ruimte komt voor een lokaal 
voor een zevende leerjaar voor de heer Lukkien en een 
lokaal voor een vierde klas voor de ULO van de heer 
Peters. Er zijn na deze verbouwing enkele lokalen 
beschikbaar voor een tweede opleidingsschool, die 
tijdelijk komt onder het Hoofd vandeULO-school: de 
heer Peters. Slaagt deze proef niet, dan zijn de lokalen 
nog altijd te gebruiken. De kosten van de Van Dijck-
school kunnen met dit plan verminderen in verband met 
de boventallige leerkrachten.' 

Aan de lancering van het plan was in dezelfde 
vergadering een voorstel van B&W voorafgegaan het 
schoolreglement te wijzigen met het instellen van een 
zone-indeling, wat inhield dat kinderen wonende ten 
noorden van de spoorlijn op de school aan de Van 
Dijcklaan en de kinderen van Bilthoven-Zuid op de 
school aan de Leyenseweg geplaatst zouden worden. 
Een voorstel, dat de partijgenoot van Van Everdingen, 
Gevers Deynoot in het verkeerde keelgat schoot. Hij 
kwam met het tegenvoorstel de kinderen te selecteren 
niet naar de zone waarin zij wonen, maar naar opleiding 
tot voortgezet onderwijs of eindschool. Na de bekendma
king van het plan tot stichting van een tweede opleidings
school trok hij dit tegenvoorstel in. Zonder hoofdelijke 
stemming werd het voorstel van zone-indeling aangeno
men. Besloten werd het debat over de stichting van een 
nieuwe opleidingsschool uit te stellen tot een volgende 
vergadering. En deze gedenkwaardige vergadering vond 
plaats op 21 juni 1928. 

Tevoren had Van Everdingen het plan reeds 
geventileerd in de pers en op een voorlichtingsavond 
voor ouders van kinderen wonend in Bilthoven-Zuid. 
Over een 'eenheidsschool' op twee locaties liet hij zich 
smalend uit als 'eenheidsworst' (een inferieure worst uit 
de tweede wereldoorlog). Hij weigerde een onderhoud 
met bestuursleden van de Nederlandse Bond van 
Onderwijzers, die tegen zijn plan waren en gaf hun te 
kennen dat zij welkom waren op zijn voorlichtingsavond 
om daar hun bezwaren te uiten. 

Het eerste punt op 21 juni was het voorstel de school 
aan de Leyenseweg uit te breiden met vier lokalen, één 
voor de school van Lukkien, één voor de ULO-school 
en twee lokalen voor de nieuwe opleidingsschool. 

De eerste opponent was Hiemstra (SDAP). Fel 
protesteerde hij tegen de smalende opmerking van de 
wethouder over 'eenheidsworst' en zijn weigering de 

bestuursleden van de NBO te ontvangen. Hij verklaarde 
zich vierkant tegen de nieuwe opleidingsschool: de 
commissie van toezicht had dan wel haar instemming 
betuigd, maar een minderheid van de leden was het er 
niet mee eens, omdat gevreesd werd, en dat was ook 
sprekers mening, dat een nieuwe opleidingsschool een 
verkapte 'standenschool' zou blijken te zijn. Het leerplan 
voor volksschool en opleidingsschool moest voor de 
eerste driejaren gelijk zijn; dat had het voordeel dat het 
niet schadelijk was voor de ontwikkeling van de 
volksschool en dat het arbeiders mogelijk maakte na 
drie jaar te beslissen of hun kind voor het MO zou 
worden opgeleid. De commissie Verdenius in Den Haag 
stelde zelfs dat eerst na het vierde leerjaar kon worden 
bepaald of een kind geschikt was vooreen opleiding tot 
het voortgezet onderwijs. Hiemstra besloot met een motie, 
waarin hij het college uitnodigde het voorstel voor de 
nieuwe opleidingsschool in te trekken. 

De volgende spreker was Gevers Deynoot. Hij vond 
het voorbarig, nieuwe scholen te stichten voor wijken 
die misschien in de toekomst een groeiende bevolking 
zouden krijgen, maar voorlopig nog bouwrijp moesten 
worden gemaakt. Onverteerbaar was voor hem de 
constructie van twee lagere scholen en een ULO-school 
in één gebouw. Het werd al met al niet alleen een te dure 
en te oneconomische zaak, maar bovendien zou de school 
van de heer Lukkien degraderen tot een 'armenschooltje'. 
Spreker stelde voor, voor de eerste drie klassen van de 
Leyensewegschool parallelklassen op te richten, die 
aansluiting gaven op de vierde klas van de Van Dijck-
school en besloot met het indienen van een motie, die 
gelijkluidend was aan die van zijn politieke tegenpool 
Hiemstra. 

In zijn repliek deelde Van Everdingen mee dat na 
vele gesprekken met de betreffende schoolhoofden was 
gebleken dat het niet mogelijk was de leerplannen van 
beide scholen gelijk te schakelen. Spreker voelde er ook 
niets voor het onderwijs in de drie laagste klassen gelijk 
te maken en het daarna uit elkaar te laten lopen. In dat 
geval zou ook in De Bilt een opleidingsschool moeten 
komendiedeleerlingenopving. Ook verklaarde hij zich 
tegen de invoering van parallelklassen: dat was slechts 
een schijnscheiding tussen volks- en opleidingsonderwijs 
en zou ten gevolgde kunnen hebben, dat ouders hun 
kinderen zouden opofferen aan hun ijdelheid door hen 
te hoog op te duwen. Bij doorvoering van het voorstel 
van B&W was er alle kans dat de Van Dijckschool 
voldoende bevolkt bleef door de groeiende bevolking 
in Bilthoven-Noord. Thans wasde school overbevolkt. 
De inspecteur van het lager onderwijs ging geheel 
akkoord, ook in financieel opzicht. 

De Hoog was nog niet overtuigd en verklaarde zich 
tegen het voorstel: 'Mijns inziens moet aan de Leyenseweg 
alleen een volledige volksschool blijven. Brengen we daar 
verandering in, dan zal menigeen uit zekere "standing" 
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de kinderen naar de nieuwe school brengen zonder zich 
af te vragen of zij ook in de toekomst dit soort onderwijs 
zullen kunnen blijven volgen.' 

Bij de stemming werd de motie van Hiemstra en 
Gevers Deynoot verworpen en het voorstel van B&W 
werd aangenomen met zeven tegen zes stemmen. 

Het eerste begin 

Nu de kogel door de kerk was, werd de verbouwing van 
het schoolgebouw aan de Leyenseweg aangenomen door 
de firma Berg en Grève in Utrecht voor ƒ 48.200,— en 
konden de werkzaamheden beginnen. Dat betekende 
evenwel, dat er slechts één lokaal beschikbaar bleef voor 
het lagere onderwijs in dit gebouw en dat voor het 
grootste gedeelte van de leerlingen een andere locatie 
moest worden gevonden. Endat werd het —begin 1928 
door de gemeente aangekochte — buiten Jagtlust, dat 
in de toekomst verbouwd zou worden tot gemeentehuis. 

Juli 1929, cursus 1928-'29 Leyensewegschool, eerste klas. 

Staande naast juffrouw van der Ham: Nora Middelbeek en Eddie de Boer. Linkemj v.l.n.r.: Mieke Tabemol, 

Hennie Wildschut, Roosje Blok en Gijs Strübbe. 

Rechterrij v.l.n.r.: Tootje van der Heiden, Fransje den Eerens, Piet Bangma, Jan Rapis en Katrientje Kleine 

Op een mooie dag in september 1928 werd ik aan 
de hand van mijn moeder dit imposante landhuis 
binnengeleid. In een groot vertrek met hoge ramen en 

uitzicht op de achtertuin werd ik met elf andere kinderen 
ontvangen door juffrouw van der Ham. Het begin van 
de nieuwe opleidingsschool: twaalf kinderen en een juf 
in een groot oud landhuis. Over standenschool gesproken! 

Mijn herinnering aan deze eerste schooldagen werd 
des te levendiger, toen ik 65 jaar later op dezelfde plaats 
en met hetzelfde uitzicht op de achtertuin de archiefstuk
ken bestudeerde. 

Ik had destijds het gevoel dat het hele gebouw voor 
ons alleen was. Dat was geenszins het geval, want andere 
vertrekken werden gebruikt voor de leerlingen van de 
heer Lukkien, maar daarmee hadden wij geen enkel 
contact. In het speelkwartier speelden wij niet, maar 
wandelden met juf in de grote achtertuin of langs de 
Jachtlaan, waar zich aan de rechterzijde voetbalvelden 
uitstrekten. 

Helder voor de geest staat mij het bezoek van Sint 
Nicolaas. Mijn geloof aan de goedheiligman werd 
daardoor wel geweld aangedaan: enkele dagen van de 

voren had ik hem 
ontmoet in een 
melksalonaande 
Neude in Utrecht 
en een lange 
magere statige 
figuur gezien, 
geheel in het 
paars gehuld, 
maar in de klas 
werden wij ge-
confronteerdmet 
een korte gedron
gen Sint in het 
vuurrood. Zijn 
rol werd ge
speeld, zoals ik 
later vernam, 
door de heer 
Beckers, oud-
raadslid voor de 
SDAP (sic!), de 
vader van één 
van mijn klasge
nootjes, die de 
kleur van zijn 
tabberd had aan
gepast aan die 
van zijn politieke 
partij. 

Wij zijn 
langer in Jagtlust geleven dan verwacht werd, omdat 
door de strenge winter 1928-'29 de werkzaamheden aan 
het gebouw aan de Leyenseweg vertraagd waren. In de 
raadsvergadering van 27 mei '29 uitte wethouder van 
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Everdingen zijn bewondering voor leerkrachten en kin
deren, die de kou in het slecht verwarmde en tochtige 
landhuis hadden getrotseerd. Ontberingen waaraan ik 
geen herinnering heb. 

Op 17 juni '29 werd de verbouwde school aan de 
Leyenseweg in gebruik genomen en verlieten wij Jagtlust. 
Onze klas kwam in een lokaal links naast de ingang. In 
de vestibule was een hek geplaatst voor afscheiding tussen 
de volksschool van Lukkien en de tweede opleidings
school van Peters, ons officiële hoofd. Ook in het 
speelkwartier waren de leerlingen van beide scholen 
streng gescheiden. Vermenging van milieu, sfeer en taal 
was in die tijd nog uit den boze. 

Juf van der Ham werd ons ontrouw door in het 
huwelijk te treden. Haar werd eervol ontslag verleend, 
omdat volgens de regelen en wetten van die tijd 
getrouwde onderwijzeressen hun functie niet meer 
mochten uitoefenen. En zo begaven aan het einde van 
de cursus 1928-'29 haar leerlingen onder leiding van 
enkele ouders zich per trein van Bilthoven naarde halte 
Groenekan en werden met ranja en taartjes ontvangen 
door de scheidende juf: het afscheid van de eerste 
onderwijzeres van de tweede opleidingsschool—de latere 
dr. van Everdingenschool. 

Het tweede cursusjaar: 1929-'30 

Het begin was er, maar hoe verder in het tweede 
cursusjaar? De nieuwe opleidingsschool zou dan bestaan 
uit een eerste en een tweede klas, waarvoor twee lokalen 
beschikbaar waren. Maar er was slechts één leerkracht, 
juffrouw D. Roosenschoon, de opvolgster van juffrouw 
van der Ham. Een combinatie van klas een en twee onder 
één onderwijzeres kwam niet in aanmerking om 
begrijpelijke redenen. Een combinatie van tweede en 
derde klas zou wel mogelijk zijn. De aanstelling van een 
tweede onderwijskracht voor een school van nog geen 
dertig leerlingen was om financiële redenen uitgesloten, 
te meer daar de Van Dijckschool overtallige leerkrachten 
had. Op 1 januari '29 telde deze school 261 leerlingen 
verdeeld over negen leslokalen met acht leerkrachten 
voor zeven leerjaren. De tweede klas, met een in 
september te verwachten aantal van 45 leerlingen, was 
reeds in tweeën gesplitst met twee onderwijzeressen. 

Het was weer de verdienste van Van Everdingen 
dat hij een oplossing vond voor dit probleem. Een 
stoutmoedig plan! In de raadsvergadering van 27 mei 
'29 stelden B&W een wijziging van het schoolreglement 
voor, waardoor B&W de bevoegdheid zouden krijgen 
leerlingen over te plaatsen van de ene opleidingsschool 
naar de andere. Bij aanneming van dit voorstel door de 
raad zouden in september '29 14 leerlingen van de 
toekomstige derde klas van de Van Dijckschool, wonende 
ten zuiden van de spoorlijn, met hun onderwijzeres 

juffrouw A. van Doorn overgeplaatst worden naar de 
school aan de Leyenseweg. 

Het raadslid Gevers Deynoot verklaarde zich tegen 
deze wijziging van het schoolreglement; hij zag daarin 
een beperking van de persoonlijke vrijheid. Alleen in 
uiterste noodzaak — zoals zich nu voordeed — zou hij 
een eenmalige overplaatsing kunnen steunen, echter met 
grote tegenzin, daar hem bekend was dat vele ouders 
grote bezwaren tegen dergelijke maatregelen hadden. 
In zijn motie gaf hij B& W in overweging de ouders toe 
te zeggen dat indien zulks gewenst werd en enigszins 
mogelijk was, hun kinderen het volgende jaar weer 
konden terugkomen op de Van Dijckschool. 

In zijn repliek verklaarde Van Everdingen zich bereid 
deze overplaatsing als een eenmalige zaak te zien en het 
reglement niet te veranderen. Zonder hoofdelijke 
stemming werd besloten 14 kinderen in september a.s. 
over te plaatsen. 

In september '29 was het aantal leerlingen in onze 
— nu tweede - klas gestegen van 13 tot 16. Wij werden 
geherbergd in het belendende lokaal aan de deurzijde. 
Aan de raamzijde zaten 15 kinderen van de derde klas, 
grotendeels overgeplaatste leerlingen van de Van 
Dijckschool. Onze gezamenlijke onderwijzeres was 
juffrouw van Doorn. In ons vorig lokaal zat de eerste 
klas, 11 kinderen en juffrouw Roosenschoon. Zo telde 
de nieuwe opleidingsschool eind 1929 42 leerlingen en 
had als schoolhoofd de heer Peters, tevens hoofd van 
de ULO-school. 

Het raadslid Gevers Deynoot had in mei gesproken 
over 'vele' ouders die bezwaar zouden maken tegen de 
overplaatsing van hun kinderen. Dat bleken slechts twee 
ouders van de 14 te zijn. En een van hen, de heer van 
Braam Houckgeest, schreef een brief aan B&W waarin 
hij protesteerde tegen de overplaatsing van zijn dochter. 
Het besluit van B&W beschouwde hij als een onrechtma
tige daad. Bij deze brief bleef het niet; beide protesterende 
ouders verschenen op de eerste schooldag met hun 
kinderen en een deurwaarder voor de poort van de Van 
Dijckschool en verlangden toegang, die door Tazelaar 
geweigerd werd. 

In de raadsvergadering van 10 september '29 
veroordeelde Gevers Deynoot de weigering de twee 
kinderen terug te plaatsen naarde Van Dijckschool. In 
een met redenen omkleed betoog zette hij uiteen dat de 
noodzaak voor overplaatsing niet langer bestond. Boven
dien was het onderwijs op de beide scholen wel degelijk 
verschillend; zo was aan de Van Dijckschool een speciale 
onderwijzeres voor tekenen en zingen en bovendien waren 
er beproefde en ervaren leerkrachten voorhanden, terwijl 
op de school aan de Leyenseweg alleen zeer jonge 
krachten werkzaam waren. Hij besloot zijn betoog met 
de uitroep: 'Ik vecht voor de Van Dijckschool!' 

Een duidelijk geïrriteerde Van Everdingen wees er 
vervolgens op dat de allerhoogste noodzaak nog steeds 
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bestond en dat het leerplan voor beide scholen hetzelfde 
was: ook aan de Leyenseweg was een onderwijzeres voor 
zingen en tekenen en bij problemen konden de jonge 
onderwijzeressen bij de heer Tazelaar of het tijdelijke 
hoofd de heer Peters te rade gaan. Spreker besloot met 
de woorden: 'Ik krijg sterk de indruk, dat de motieven, 
die tot dit verzet voerden, niet alleen het onderwijs 
aangaan!' 

De overige raadsleden steunden allen de opvatting 
van B&W, ook Hiemstra van de SDAP, omdat hij met 
de wethouder de indruk kreeg dat de opleidingsschool 
aan de Leyenseweg van mindere standing werd be
schouwd dan die van de Van Dijcklaan. 

Gevers Deynoot stond dus alleen en de twee 
kinderen van de actievoerende ouders werden onwettig 
afwezig verklaard. 

De rest van het cursusjaar verliep zonder complica
ties, alleen werd ook juffrouw van Doorn getroffen door 
een pijl van Amor en trad in het voorjaar van 1930 in 
het huwelijk. Zij bleef echter aan bij gebrek aan een 
opvolgster. 
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Rapport cursus 1929-'30 

Laatste activiteiten dr. van Everdingen voor zijn 
school 

Wethouder van Everdingen had haast, omdat hij in 
februari 1930 voor vier maanden naar Indië zou gaan 
voor familiebezoek. Tijdens zijn afwezigheid zou hij 
vervangen worden door Gevers Deynoot en uit het 
voorgaande blijkt dat hij van hem inzake de tweede 
opleidingsschool weiniginitiatieven te verwachten had. 

Daarom belegde hij een conferentie van B&W met 
de inspecteur van het lager onderwijs en de heren Lukkien 
en Peters. Allereerst kwam de stand van zaken van de 
verbouwde school aan de Leyenseweg aan de orde. Van 
de nu elf lokalen waren er vijf voor de school van 
Lukkien, voor zeven leerjaren en in totaal 149 leerlingen; 
vier voor de ULO-school van Peters (82 leerlingen) en 
twee voor de tweede opleidingsschool met drie leerj aren 
en in totaal 42 leerlingen. In september 1930 zou de 



De Biltse Grift april 1994 

opleidingsschool over een derde lokaal moeten beschik
ken, een lokaal dat er niet was. Conclusie: een van de 
drie scholen moest gehuisvest worden in een nieuw 
gebouw en Van Everdingen stelde voor de tweede 
opleidingsschool daarvoor te bestemmen. Hij had 
daarvoor de volgende drie argumenten: 
1. Een bestaansreden voor de school van Lukkien is, 
dat zij blijft gelegen tussen Tuindorp en Jodendom. 
2. Er is een natuurlijk verband tussen de school van 
Lukkien en de ULO van Peters, wat betreft het overgaan 
van de ene naar de andere school. 
3. Een financiële reden. In de nieuwe school zijn voor 
de opleidingsschool vijf lokalen en voor Lukkien zeven 
lokalen nodig. 

Alle participanten van de conferentie waren het 
hiermee eens behalve Peters. Hij stelde voor in de nieuwe 
school de school van Lukkien te herbergen. Hij achtte 
het natuurlijke verband tussen zijn ULO-school en de 
opleidingsschool groter en minstens zo belangrijk voor 
de doorstroming van die leerlingen naar zijn ULO, voor 
wie HBS of gymnasium te hoog gegrepen was. Bovendien 
zou het zijn school meer cachet geven. 

Zijn standpunt werd evenwel door geen van de 
anderen gedeeld en besloten werd met zijn stem tegen 
dat de nieuw te bouwen school in Bilthoven-Zuid bestemd 
zou zijn voor de tweede opleidingsschool. 

In de laatste raadsvergadering voor zijn vertrek naar 
Indië lichtte Van Everdingen toe dat het schoolgebouw 
zou komen op het gemeenteterrein aan de oostzijde van 
de Soestdijkseweg, halverwege het station en de 
Groenekanseweg, in verband met de te verwachten 
bebouwing van de terreinen in de omgeving van Jagtlust 
in de ogen van B&W de meest geschikte locatie. 

Zijn partijgenoot Gevers Deynoot wilde uitstel. Het 
ging om een proef, betoogde hij, en die moest als mislukt 
worden beschouwd: alle kinderen die nu de nieuwe school 
bevolkten waren onttrokken aan de Van Dijckschool, 
de derde klas was zelfs gedwongen verhuisd. 

In zijn weerwoord verweet Van Everdingen Gevers 
Deynoot te weinig visie te hebben: de gemeente zou zich 
zowel ten zuiden als ten noorden van de spoorlijn sterk 
uitbreiden. De Van Dijckschool was nu reeds overbevolkt 
en het werk van de heer Tazelaar rees de pan uit. Het 
leerlingenaantal van de ULO was nu reeds verdubbeld 
en de school van Lukkien was nog nooit zo groot geweest. 
Natuurlijk bracht het voorstel van B&W kosten met zich 
mee, maar uitstel zou de kosten nog veel hoger maken. 

In zijn laatste pleidooi heeft Van Everdingen de raad 
kunnen overtuigen, en zonder hoofdelijke stemming werd 
het voorstel aangenomen. Met een gerust hart kon hij 
aan zijn verre reis beginnen. 

Tijdens zijn afwezigheid begonnen de activiteiten: 
gemeentearchitect Geerars diende een schetsontwerp 
in vooreen nieuw schoolgebouw, mogelijk hetzelfde als 
dat van zijn voorganger de heer Vermaak. Tegen de eerste 

schets, waarbij de te bouwen school in de lengteas 
loodrecht geprojecteerd stond op de Soestdijkseweg, 
maakten Gedeputeerde Staten bezwaar. Akkoord ging 
men met een tweede schets, waarin het gebouw in de 
lengte evenwijdig kwam met de weg met de lokalen aan 
de achterzijde. 

Wethouder Troostheide kocht voor de gemeente 
voor ƒ 1000,-- een houten hulpschool, die zou worden 
opgebouwd 'op het zandgrond terrein aan het einde van 
de Boschlaan' (daar waar zich nu de Korte Boslaan 
bevindt) ter leniging van het ruimteprobleem in de 
komende cursusjaren van de nieuwe opleidingsschool. 
Als hoofd van de nieuwe school werd benoemd G.A. 
Koedam, het hoofd van de openbare lagere school aan 
de Tuinstraat. 

Op 6 juni '30 keerde dr. van Everdingen uit Indië 
terug, 's Middags bracht de burgemeester hem een 
welkomstbezoek en trof een gelukkig mens aan, die 
dankbaar was zijn zoon te hebben mogen bezoeken. Hij 
informeerde naar de stand van zaken van 'zijn' school 
en sprak zijn verlangen uit zijn werkzaamheden als 
wethouder met nieuwe energie te hervatten. Het mocht 
niet zo zijn: die avond werd hij onwel en enkele uren later 
overleed hij. 

De toekomst van de nieuwe school opnieuw ter 
discussie 

De verslagenheid was groot. In de raadsvergadering van 
19juni '30,waarin dr. van Everdingen na zijn verre reis 
verwelkomd zou worden, werd hij nu herdacht. 

Gevers Deynoot bleef tot de volgende gemeente
raadsverkiezingen in 1931 wethouder van Onderwijsen 
Van Everdingens plaats in de raad werd ingenomen door 
mejuffrouw E.H. Piepers. 

In juni '30 bestond er van de nieuwe school nog niet 
meer dan de locatie en een ontwerpschets en was het 
ruimteprobleem in de school aan de Leyenseweg nog 
niet opgelost. In het college heerste geen eenstemmigheid: 
in de vergadering van 5 juli wees Gevers Deynoot erop, 
dat de nieuwe school nog steeds een lokaal te kort kwam. 
Hij stelde voor geen vierde klas te vormen, maar de 
leerlingen terug te plaatsen naar de Van Dijckschool. 
Maar burgemeester en wethouder Troostheide verklaar
den zich verontwaardigd tegen dit voorstel: nog diezelfde 
maand werd besloten een houten hulpschool aan te 
schaffen voor ƒ 425,—, die geplaatst zou worden achter 
het schoolgebouw aan de Leyenseweg. 

Er was nog een probleem: na eenjaar verzochten 
de ouders van de twee kinderen die destijds niet waren 
toegelaten tot de Van Dijckschool door middel van een 
brief van de heer van Braam Houckgeest opnieuw 
overplaatsing, een verzoek dat in de raadsvergadering 
van 1 oktober 1930 ter discussie kwam. 
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Bij die gelegenheid deelde het raadslid De Geus 
(ARP) mee, dat hij een enquête had ingesteld en 
bevonden had dat alleen de ouders van deze twee 
kinderen ontevreden waren. Bij terugplaatsing van de 
t wee leerlingen zou de vierde klas van de Van Dijckschool 
39 leerlingen tellen en hoefde niet gesplitst te worden. 
Spreker stelde voor daarom het verzoek in te willigen. 
Gevers Deynoot had daar wel oren naar, maar Troosthei-
de (ARP) verzette zich tegen het voorstel, daar hij vreesde 
dat het een precedent zou scheppen. 

Het voorstel van B&W het verzoek van de heer Van 
Braam Houckgeest af te wijzen werd met negen tegen 
drie stemmen aangenomen. Tegen stemden de partijgeno
ten van wijlen dr. van Everdingen: de heer Gevers 
Deynoot en mejuffrouw Piepers en de heer De Geus 
(ARP). Op de foto van de tweede opleidingsschool cursus 
1930-'31 is ook de beeltenis van de dochter van de heer 
van Braam Houckgeest zichtbaar. 

De cursus 1930-'31 

In september 1930 kwam onze - nu derde — klas in 
hetzelfde lokaal, nu aan de raamzijde. Onze juffrouw 
van Doom werd in januari 1931 opgevolgd door juffrouw 
M.H. Schellinger. De vierde klas (met de destijds 
overgeplaatste kinderen) werd onderwezen door het 
nieuwe hoofd Koedam in de houten keet achter de school. 
Deze loods diende tevens als aardrijkskundelokaal voor 

Herfst 1930, achter schoolgebouw aan de Leyenseweg met vier klassen. Boven 4e v.l 

klas), daaronder juffrouw van Doorn (2e en 3e klas), r. de heer Koedam (4e klas). 

de derde en vierde klas. 
De 59 leerlingen waren slechts voor een klein deel 

afkomstig uit de villawijk Park Vogelzang, het was dus 
beslist geen standenschool.Opdeschoolfoto, genomen 
in de herfst van 1930 zijn kinderen afgebeeld uit 
Tuindorp, De Bilt en Groenekan, ja zelfs drie uit 
Soestduinen, die als kleine forensen per trein op en neer 
reisden en door de onderwijzeres van de eerste klas 
juffrouw Roosenschoon van het station werden gehaald 
en weer teruggebracht. 

De bouw van de nieuwe school werd gegund aan 
de laagste inschrijver (ƒ 75.580,—), Johannes de Jager 
uit Hilversum. Maar tot zijn schrik ontdekte deze 
aannemer achteraf dat hij een berekeningsfout van 
ƒ 4000,— had gemaakt en verzocht eerbiedig doch 
dringend het inschrijvingscijfer 'zij het niet geheel doch 
ten dele' te willen verhogen. Het college van B&W schreef 
hem terug dat hij het kon doen voor het ingeschreven 
bedrag of anders niet. De Jager schikte zich in de strop 
en ging bouwen. 

Einde 1930 kreeg onze school de naam die zij nog 
steeds draagt: dr. van Everdingenschool. In de raadsver
gadering van 16 december sprak wethouder Troostheide 
de volgende woorden: "Wij weten allen, dat in principe 
wijlen wethouder van Everdingen de stichter is geweest 
van de tweede opleidingsschool in deze gemeente. Helaas 
heeft hij het ogenblik niet meer mogen beleven, waarop 
deze school in gebruik genomen zal worden Ik stel 
daarom voor uit een oogpunt van piëteit en dankbaarheid 
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1931-'33: ontwikkeling tot zesjarige opleidingsschool 
in eigen gebouw 

Zoals ik reeds in de inleiding van dit artikel schreef werd 
in het begin van het jaar 1931 de nieuw gebouwde school 
aan de Soestdijkseweg niet officieel geopend, om de 
eenvoudige reden dat zij er nog niet stond. Wel werd 
het lageeikenbos gekapt en het terrein bouwrijp gemaakt. 

In september 1931 verlieten wij het schoolgebouw 
aan de Leyenseweg. Het nieuwe schoolgebouw was nog 
niet klaar, en zo kwamen we in de houten 'noodschool' 
uit Uithoorn, die achter de Boskapel was neergezet. Dit 
gebouwtje had vier lokalen voor de vijf klassen van de 
dr. van Everdingenschool. De tweede en de derde klas 
bleven dus gecombineerd bij juffrouw Schellinger. 
Juffrouw Roosenschoon ontfermde zich over de kinderen 
van de eerste klas en de vijfde klas kreeg weer het 
schoolhoofd Koedam. Onze klas (de vierde) kreeg les 
van de in juni '31 benoemde heer J. Neuteboom, een 
strenge man met staalblauwe ogen, die ons met harde 
hand (zijn oorvijgen waren zeer gevoelig) kennis trachtte 
bij te brengen van het cijferen met breuken. Wij moesten 
hem net als de heer Koedam 'Meneer' noemen; de 
gangbare aanspreektitel 'Meester' was evenals op de Van 
Dijckschool om mij onbekende reden verboden. 

Door vertragingen, onder meer door het te laat 
leveren van het schoolmeubilair, verhuisden wij pas begin 
januari 1932 naar het kersverse, naar riet ruikende 
schoolgebouw aan de Soestdijkseweg. De officiële 
opening vond plaats op zaterdag 23 januari '32. In de 

% 

23 januari 1932. Genodigden bij de officiële opening Dr. van Everdingenschool. 

door de firma Kors met palmen versierde gymnastiek zaal 
werden de genodigden ontvangen door het voltallige 
gemeentebestuur. Onder de aanwezigen waren veel 
ouders, gemeenteraadsleden, de gemeentearchitect 
Geerars, de meeste hoofden van de openbare en 
bijzondere scholen, de heer Fock, inspecteur van 
Onderwijs en de weduwe van dr. van Everdingen met 
familie. Na een welkomstwoord van de wethouder van 
Onderwijs de heer C. Keg, kreeg burgemeester van der 
Borgh tot Verwolde van Vorden het woord. Als enige 
uit het college die met wijlen dr. van Everdingen had 
samengewerkt, verklaarde hij dat het deze was geweest 
die het eerst de noodzakelijkheid van de school had 
ingezien. 'Deze school, heftig bestreden, zal mijns inziens 
spoedig blijk geven van haar recht van bestaan en 
bewijzen de verziende en juiste blik van iemand, die het 
onderwijs niet alleen liefhad, maar daarin ook was 
opgegroeid, en die dus zeker wel in staat was te 
beoordelen, in welke richting het onderwijs in onze 
gemeente zichmoest ontwikkelen. Ik zou mijntaak niet 
als geheel afgelopen kunnen beschouwen als ik niet het 
woord richtte tot de heer Gevers Deynoot, die thans 
helaas hier niet aanwezig is (...). Het was wel een vreemde 
samenloop van omstandigheden dat hij de bouw van 
de school moest helpen uitvoeren, terwijl hij juist in de 
raad een tegenstander is geweest. Toen eenmaal het 
besluit gevallen was, heeft hij op zulke loyale wijze 
meegeholpende plannen uit te voeren, dat ik aan hem 
thans mijn grote erkentelijkheid wil uitspreken. ' 

In september 1932 was de dr. van Everdingenschool 
compleet met zes leerjaren en ca. 125 leerlingen. Een 
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wijs. Zo was in het reorganisatieplan zelfs sprake van 
sluiting van onze school. Gelukkig is dat niet doorgegaan. 
Er werd een tijdelijke leerkracht voor eenjaar aangesteld, 
de heer P. de Jong uit Utrecht, die onze (nu vijfde) klas 
ging lesgeven. Hij was een vriendelijke, zachtaardige, 
oudere man, op wie wij allemaal zeer gesteld waren en 
die ontroerend mooi kon voorlezen. 

De heer Koedam was uit een ander hout gesneden. 
Hij was streng, niet makkelijk, veeleisend en strikt recht
vaardig, ook voor zijn medewerkers. 

Aan luiheid en achterbaksheid had hij een enorme hekel, 
maar elke positieve activiteit kon op zijn steun rekenen. 
Zo was hij de organisator en animator van een poppen-
kastspel met levende poppen.Een musicalzou men het 
tegenwoordig in het Nederlands noemen. Mij was een 
bescheiden rol in het achtergrondkoor toebedeeld. Wij 
zongen uit volle borst, alsof er geen crisistijd bestond: 
'Leg nu uw geld maar welgeteld op tâââfel!' De uitvoering 
in de gymnastiekzaal was een succes. Verder organiseerde 
hij educatieve schoolreizen. Niet naar Parijs of Praag, 
maar naar het Muiderslot, de sluizen van Umuiden en 
Schiphol. De kosten'? Elke week een dubbeltje meenemen, 
maanden van te voren, en wee je gebeente als je het 
vergat. En ten slotte was er nog de voetballer Koedam, 
die op zomeravonden speelde in het elftal van A W onder 
de bezielende leiding van captain Hemelraad sr. 

Voor de eerste maal in de geschiedenis van de dr. 
van Everdingenschool slaagde in 1933 een aantal 
leerlingen voor het toelatingsexamen van een middelbare 

school. Het was de klas, die drie achtereenvolgende jaren 
de heer Koedam als docent had gehad. En hiermee zou 
ik dit verhaal kunnen beëindigen, ware het niet dat de 
oorspronkelijke klas waarmee de dr. van Everdingen
school in 1928 begon, in september '33 zesde klas werd. 
De leerlingen hadden nog eenjaar te gaan, met de heer 
Koedam als onderwijzer. 

In juli 1934 vertrokken de laatste oorspronkelijke 
leerlingen van deze school. 

Soest, november 1993. 

Naschrift 

Zeer erkentelijk ben ik de gemeentearchivaris Henk 
Rietveld, die mij vele malen gastvrij ontving en voor mij 
de archiefstukken opzocht en ter inzage gaf. 
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