
het licht te overstralen, dat op het bruids
paar moet vallen. Hij leent Griet de staat-
siekoets met zes paarden, looper, hellebaar
diers en dragonders- en gaat niet samen met 
haar mee naar de kerk; en in de kerk neemt 
HASSELAER, die geen Raad van Indië is, niet
temin plaats in de bank der Heeren van de 
Regeering, immers door zijn huwelijk wordt 
hij in den Indischen ambtsadel opgenomen, 
evenals zijne vrouw, wanneer alles goed gaat, 
later te Amsterdam in den Hollandschen opge
nomen zal worden. Denkelijk is vóór noch nä 
ooit een huwelijk te Batavia zoo schitterend 
gevierd, als deze mésalliance van DEN HEER 
DER BEIDE EEMNESSEN. 
Mossel moet in de wolken zijn geweest, en 
waarlijk, als men zich in de verhoudingen 
verplaatst, dan was daar reden toe"  

(Noot: Jacob Mossel was Gouverneur-Generaal 
in Nederlandsch Indië geweest vanaf 1750 tot 
1761.) 

Dirk F.P. van der Linde 
Ploeglaan 88, 
3755 HV Eemnes. 

Die goeie, ouwe school! 

Enthousiast zit hij te vertellen over de 
jaren, die hij hier als hoofd van de Maria-
school was, net na de oorlog. Zijn ogen tin
telen van pret en het ene verhaal na het 
andere komt in zijn herinnering weer naar 
boven. Voor me zit meester J.Th.H. de Waart, 
die van 1945 tot 1950 hier de lieve jeugd het 
een en ander trachtte bij te brengen. Omdat 
hij de oom is van mijn vrouw ontmoeten wij 
hem nog wel eens. Hij is nu 87 jaar; zijn 
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vrouw, die hier ook voor de klas heeft ge
staan, is dit jaar gestorven. Nu laat ik hem 
zelf aan het woord. 

"Toen ik hier vlak na de oorlog kwam, was de 
school een puinhoop. De Duitsers hadden erin 
gezeten en het stonk aan alle kanten. Het 
eerste wat ik deed was de houten vlonders uit 
de urinoirs halen. Dat deed ik met een soort 
haak. Ik heb daarna wat benzine gehaald en de 
hele boel in de fik gestoken. Dat ruimde al 
goed op! 
Omdat de school door de Duitsers totaal was 
uitgewoond, kwam het gebouw onder toezicht 
van. Wederopbouw. Zo'n keer of vier per jaar 
verscheen er een nieuwe ambtenaar. Deze maak
te dan een rapport op en dat verdween dan in 
een of andere dossiermap. Toen die map zo'n 
10 cm dik was kwam er een, die van huis uit 
bouwkundig opzichter was. Deze had het in 
enkele minuten wel bekeken en zorgde ervoor 
dat de restauratie van de school echt kon 
beginnen. 
Dat bezoek had overigens voor mij een naar 
gevolg. Door een al te stevige handdruk druk
te mijn ring een puistje stuk en openbaarde 
zich de volgende dag een bloedvergiftiging, 
's Nachts ben ik nog op de fiets naar het St. 
Jansziekenhuis in Laren geweest. 
Nu de school. Alles moest geschilderd worden, 
het hele interieur: kasten, schoolbanken enz. 
Jan van 't Klooster nam de schoolbanken voor 
zijn rekening. Ondertussen zaten wij met twee 
klassen in het Verenigingsgebouw. Om de beurt 
kreeg de andere klas vrij. Eindelijk was het 
grote moment aangebroken: de vernieuwde 
school was klaar. Het was prachtig geworden, 
maar toen de jongens na die eerste dag 's 
avonds naar huis gingen, zat hun broekafdruk 
in de lak van de banken. Natuurlijk Van 't 
Klooster erbij gehaald. Die haalde op zijn 
beurt de fabrikant van de lak erbij. Wat 
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bleek nu: een invalkracht had op eigen houtje 
de samenstellinq van de lak veranderd. Alles 
moest over geschilderd worden en wij weer 
naar de Vereniging! Het is zo toch nog in 
orde gekomen. 
Toen ik hier op school kwam, moest ik een 
hoop veranderen. De jongens waren geen disci
pline gewend. Toen ik de eerste dag na het 
speelkwartier belde, kwamen ze morrend bin
nen. Ze waren gewend een half uur te spelen. 
De volgende dag belde ik weer stipt op tijd. 
De klas van juffrouw Morren ging naar binnen, 
daarna die van meester Alfrink, maar die van 
mij bleef staan. Wat nu gedaan? Ik pakte de 
grootste belhamel in zijn lurven en moest je 
kijken hoe gauw de rest er achteraan kwam! 
Pastoor Müter was de voorzitter van het Kerk
bestuur, dat tegelijk het Schoolbestuur was. 
Voor de afrekening van het een en ander no
digde hij mij 's avonds uit. Zijn administra
tie was heel slecht: alles stond achter el
kaar in één schrift. Hij hield erg van gezel
ligheid; een lekkere fles wijn stond altijd 
klaar. Als je vóór twaalf uur thuis kwam, was 
je blij. Eens nodigde hij het hoofd van de 
School met de Bijbel uit. Nu dronk deze man 
nooit alcohol, maar bij de pastoor nam hij 
toch ook maar een glaasje. Toen ik hem later 
tegen kwam vertelde hij: ik weet hoe ik bij 
de pastoor binnen kwam, maar hoe ik thuis ben 
gekomen kan ik me nog steeds niet herinneren! 
De pastoor kon goed met kapelaan Boelens 
opschieten. Deze kapelaan was ook erg ge
liefd: toen hij afscheid nam huilden er ver
schillende meisjes en er vielen er zelfs een 
paar flauw! Met de nieuwe kapelaan Donders 
kon hij helemaal niet opschieten. Niet lang 
na diens komst is de pastoor aan kanker in 
zijn buik gestorven. 
Vroeger kreeg het schoolhoofd wel eens wat 
van de slacht. Wij woonden in het voorste 
deel van het verenigingsgebouw. Op zekere dag 
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Meester J.Th.H.de Waart. 

stonden mijn vrouw en ik in de keuken, toen 
we een paar kinderen hoorden. "Durf jij?" 
vroeg de een, waarop de ander zei:"Ikke 
niet..."Het waren de jongens van Stalenhoef 
van de Gooi jersgracht Zij moesten ons een 
bloedworst en een leverworst brengen. 
Wij hadden in de buurt vaak contact met de 
wethouder Eek en zijn gezin. Wij gingen er 
vaak kaarten. Op een keer was er een groep 
meisjes te logeren, 's Avonds hadden zij een 
kampvuur georganiseerd, waarbij wij ook waren 
uitgenodigd. Wij gingen er met onze twee 
kinderen naar toe. Wij zaten gezellig om het 
vuur, toen mijn vrouw zei, dat ze het gras zo 
nat vond. Ik haalde daarom voor haar een 
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melkkrukje om op te zitten. Na afloop hebben 
wij nog wat bij Eek nagepraat en daarna zijn 
wij naar huis gegaan. Thuis zagen wij dat 
Cor, mijn vrouw, in een koeievla had gezeten. 
Haar jurk, onderjurk, ondergoed, alles zat 
onder. En wij hebben het allemaal weg moeten 
gooien; het ging er niet meer uit! 
Onze woning in Eemnes was een verschrikking. 
Er stond permanent water in onze kelder en de 
kamer aan de kerkkant was zo nat, dat deze 
onbewoonbaar was. Al het houtwerk daar begon 
te rotten. 
Bovendien grensde ons huis aan het vereni
gingsgebouw. Daar werden feesten gegeven van 
de Boerenbond en het applaus bestond vaak uit 
handengeklap en het gestamp van voeten. En 
dan hadden wij ook altijd de angst voor 
brandgevaar door de achtergebleven sigarepeu-
ken. Ik kreeg dan ook een sleutel om 
's avonds na afloop de zaal te kunnen inspec
teren. 
Wat functies aangaat was ik rijkelijk be
deeld. Hoofd der school, koorzanger en diri
gent van het jongenskoort je, en - wat het 
meeste vrije tijd kostte- technisch adviseur 
van de fokveevereniging. Bij de jaarlijkse 
veetentoonstelling hebben mijn vrouw en ik 
urenlang zitten schrijven aan lijsten, die de 
gegevens van de betreffende dieren bevatten. 
Het ergst waren de daarbij behorende vergade
ringen. Deze bijeenkomsten werden besloten 
met het drinken van eigengestookte jenever. 
Ik ben wel eens na het tweede glaasje naar 
huis gegaan in een toestand, die het vasthou
den van een corrigeerpen volkomen uitsloot. 
En ook over de andere bestuursleden deden 
kostelijke verhalen de ronde! 
Als ik 's avonds wel eens naar school moest, 
liep ik in het donker over een smal paadje 
achter het verenigingsgebouw. Daarnaast was 
het erg drassig. Op een avond stapte ik naast 
het paadje en schoot met mijn voet in de 
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modder. Mijn schoen bleef steken en ik vond 
hem niet zo gauw. Op een sok ging ik verder 
naar school. Pas de volgende morgen vond ik 
mijn schoen weer. 
Ja, ja, wat ik allemaal in Eemnes heb meege
maakt, daar zou ik een boek over kunnen 
schrijven." 

In 1950 ging meester De Waart naar Almelo. 
Daar werd hij hoofd van een splinternieuwe 
school. Omdat er voor zijn kinderen geen 
katholiek vervolgonderwijs in die plaats was, 
verhuisde hij weer vijf jaar later naar 
Utrecht, waar hij hoofd van een lagere school 
en een V.G.L.O. werd. 
Hij kijkt nog steeds met veel plezier terug 
naar zijn Eemnesser jaren en is daar nog niet 
over uitverteld. Wellicht een volgende keer 
meer. 

Jan Out. 
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