
Historie van Openbaar Onderwijs in Eemnes 
(Deel I) 

Dit artikel vind zijn aanleiding in het overlijden van Fred Mol in 1998, 
iemand waaraan ik goede herinneringen bewaar. Hij was de eerste 
hoofdonderwijzer van de Openbare Lagere School de Zuidwend vanaf 
1969 tot de vorming van de basisschool in 1986. Dit eerste deel zal 
gaan over de vraag waarom vanaf 1915 tot 1968 Eemnes geen vorm 
van Openbaar Onderwijs had, met een ruime blik op het verleden in 
een maatschappelijke context. 

Onderwijs en onderwijzers spelen een belangrijke rol in ons leven. Ze 
leren kinderen allerlei nuttige zaken en daarnaast ook normen en waar
den. Ouders van nu verwachten dat onderwijzers (m/v) in dezelfde 
geest als zijzelf daarin het voorbeeld geven. Geestelijk leiders bemoei 
(d)en zich er intensief mee. Wie kent niet de uitspraak: "Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst." Levensbeschouwelijke overtuigingen, inclu
sief niet-kerkelijke, drukken een zwaar stempel op de keuze en de rea
lisatie van de gewenste signatuur van het onderwijs. Dat kan resulteren 
in omarmen van een bepaalde school, maar ook in het afwijzen daar
van. Dit is een gebied waar principes gelden en emoties op kunnen 
laaien omdat het gaat over dat wat het meest dierbaar is, de kinderen 
en de normen en waarden. 

Een stukje Vaderlandse Geschiedenis 
Eemnes Binnen of Binnendijk (bij de St. Pieterskerk, het "Dikke To
rentje") en Eemnes Buiten of Buitendijk (bij de St. Nicolaaskerk of de 
"Grote Kerk"), vormden vanaf de Reformatie (1580) een gemengde ge
meenschap van rooms katholieken en gereformeerden, nu nederlands 
hervormden. Die tijd was die van de Tachtigjarige Oorlog (1568-
1648), de nederlandse vrijheidsstrijd om onder het drukkende gezag uit 
te komen van de Spaanse Koning, ingegeven door economische belan
gen en strijd om de geloofsvrijheid. Hoewel er diverse stromingen van 
belang zijn geweest, zoals doopsgezinden, remonstranten en luthera
nen, die we nog steeds in geringe mate terugvinden, vormden de calvi
nisten (gereformeerden) een meer militante groepering die de staatsin-
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Wakkerendijk 220 eind twintigste eeuw. De voormalige openbare school in Eenmes Binnen 
van 1825 tot 1886 

richting wilden baseren op kerkelijke grondslag. Het hele leven moest 
doordrenkt zijn van het Evangelie, dus ook het bestuur en het onder
wijs. 

In de noordelijke Nederlanden is ca. 1580 de "wet verzet" en is daarna 
alle bezit van de Rooms-Katholieke Kerk, vanouds de enige toegestane 
kerk, overgegaan naar de toen opgerichte Gereformeerde Kerk. Paro
chies werden omgevormd naar gereformeerde kerkgemeenten. Dat er 
een rommelige overgangsfase is geweest laat zich raden. Naast dat er 
een uittocht is geweest van trouwe rooms-katholieke.gelovigen, zijn er 
ook groepen gewoon gebleven. Protestantse vluchtelingen keerden te
rug. Openlijke uitoefening van andere godsdiensten dan de calvinisti
sche was doorgaans verboden. Op katholieken hadden de calvinisten 
het al helemaal niet begrepen, niet alleen door volstrekte afwijzing van 
de Rooms-Katholieke kerk als instituut en geloof, maar ook door de 
bloedige vervolgingen. De mate van tolerantie hing erg af van de ge
westelijke overheid, naar mate deze meer of minder liberaal gezind 
was en zich liet leiden door de kerkvaders. Nog was er geen volwaardi-
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ge geloofsvrijheid. 

Verdraagzaamheid 
Hoe dat allemaal in Eemnes zat is een interessante vraag. In elk geval 
was er een groep trouwe rooms-katholieken, die vooral in Eemnes Bin
nen woonden. Eemnes Buiten was meer gereformeerd. Het hele Gooi 
is overigens gemengd gebleven met verschillen per dorp. We mogen 
ons gelukkig prijzen dat er in Nederland een ontwikkeling is geweest 
naar verdraagzaamheid. Het zou kunnen zijn dat we in Nederland meer 
letten op wat we gemeenschappelijk hebben, dan wat ons scheidt. We 
hebben in elk geval het dreigende water gemeenschappelijk; gezamen
lijke nood brengt mensen bij elkaar. Eemnes weet daar alles van. Wat 
ook meegespeeld zal hebben is een besef van de mogelijkheid dat de 
andere partij "als verloren zoon terug zou kunnen keren uit de dwa
ling". Etnische achtergronden speelden hier niet mee. De driedelige se
rie in HKE jaargang 1983 van de hand van Jan Out, "Tot Educatie van 
de Jeugt", over het dorpsonderwijs in Eemnes tot 1915, geeft een heel 
aardig voorbeeld van verdraagzaamheid. In een (klad)brief van 20 sep
tember 1726 wijst Jannetje Parvé, ambachtsvrouwe van Eemnes, de 
Staten van Utrecht erop dat in Binnendijk het ene jaar de armmeester 

De nieuwe openbare school in de Kerkstraat van 1986 tot 191 
enigingsgebouw, afgebroken in 1985. Foto Jaap Wouda 
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van gereformeerde religie is en het andere jaar van rooms-katholieke, 
en dat de kinderen geplaatst worden bij pleeggezinnen van dezelfde 
gezindte als hun ouders "waardoor conscentiedwang en liefdeloosheyd 
verbannen word". De Staten wilden namelijk dat armlastige rooms-
katholieke weeskinderen ondergebracht werden bij gereformeerde ge
zinnen. 

De eerste ontwikkeling naar Openbaar Onderwijs 
De Franse Revolutie, met in Nederland de Bataafse Republiek, maakt 
in feite werk van de scheiding van kerk en staat, ongeacht welke rich
ting, met de leus "Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap". De schoolwet 
van 1806 bepaalde dat het onderwijs moest dienen "tot alle maatschap
pelijke en christelijke deugden", waardoor het tot dan als gereformeerd 
te bestempelen onderwijs omgevormd werd tot een onderwijs dat bo
ven de geloofstegenstellingen stond. Dat wil zeggen dat alle richtingen 
zich erin moesten kunnen vinden en dat het onderwijs naar hedendaags 
begrip "openbaar" werd. Het duurde echter wel tot 1823 eer de pastoor 
bij de sollicitatie van een schoolmeester in Eemnes naar zijn mening 
werd gevraagd, naast die van de kerkenraad van de hervormde kerk. 
[2] Om vooral de katholieken niet te ergeren na de opstand in Zuidelijk 
Nederland (later België) bepaalde een Koninklijk Besluit omstreeks 
1815: "te waken dat men zich in de scholen van geen boek bediene, 
hetwelk iets bevat ... dat aan de ene of andere der gezindheden, waar
toe de kinderen behoren, aanstoot zou kunnen geven". In het zuiden 
was reeds in 1815 in het prille Koninkrijk der Nederlanden de roep ge
hoord om Vrijheid van Onderwijs. [5] 

Eerst verdween de Catechismus van de katholieken uit de school, daar
na de Bijbel, beide de enige bron voor het geloof en het leven van de 
betreffende groepering. Dit leidde tot grote onrust bij vooral het stren
gere deel van de nederlands hervormden. Zij zagen dit met lede ogen 
aan, boven op het afdwalen van hun kerk van de gereformeerde leer, 
zoals die bepaald was door de Nationale Synode van Dordrecht in 
1619. Verdeeldheid en afscheiding in de kerk waren het gevolg. Paral
lel daaraan was ook de schoolstrijd begonnen om weer onderwijs te 
verkrijgen in de zin van het eigen geloof. In de nieuwe grondwet van 
1848 was vrijheid van onderwijs opgenomen, maar het duurde nog tot 
de schoolwet van 1857 (Van der Brugghen) dat de overheden dit in de 
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Een school van binnen in het begin van de twintigste eeuw door de ogen van Anton Pieck. 
(Phüipskalender 1948) 

praktijk konden brengen. Van subsidie was echter geen sprake. Pas in 
1888 kwam er verlichting in deze zaak met een politieke verschuiving 
naar rechts (schoolwet Mackay). [5] Met de schoolwet van 1920 kon 
de Schoolstrijd definitief ten grave gedragen worden. Dat wil niet zeg
gen dat daarna alles vlekkeloos verliep. Voor de gedetailleerde be
schrijving van het onderwijs in de negentiende eeuw verwijs ik naar de 
eerdergenoemde serie van Jan Out. Zie [1], [2], [3]. 

Het oude Openbare Onderwijs verdwijnt uit Eemnes 
Tot 1875 was er alleen het oude openbare onderwijs in Eemnes, met 
schooltjes in Binnendijk en Buitendijk. In dat jaar werd er een katho
lieke meisjesschool, de Heilige Hartschool, opgericht door zes zusters 
van de Congregatie Franciscanessen van Heythuysen. Zij waren neer-
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gestreken bij de rooms-katholieke kerk voor verzorging van bejaarden, 
en opvoeding en onderwijs van kinderen. Tevens was hierbij een naai
en breischool. [6] Hoogstwaarschijnlijk uit vrees dat ouders hun doch
ters naar de nonnen zouden sturen stelde de kerkenraad van de her
vormde kerk te Buitendijk aan de kerkvoogden op 16 februari 1876 
voor om ook een naai- en breischool te stichten "met het oog op onze 
Roomsch-katholieke dorpsgenoten". Dit voorstel werd niet aangeno
men. [7] Daarnaast was er onvrede met het onderwijs in Buitendijk 
door de katholieke meester Petrus C. Staal. Hij volgde in de wisselende 
beurten aan de gezindtes in 1868 de protestantse meester Koning op en 
bleef ook erg lang. De onvrede lag met name in de verwaarlozing van 
de "chorale zang" (samenzang) door meester Staal, zodat "de jongelie
den geen begrip hadden van ordelijk en welluidend Psalmgezang, het
welk in de openbare en huishoudelijke godsdienstoefening toch zo zeer 
bijdraagt tot stichting en opwekking van godsdienstig gevoel. In begin 
1879 werd er een initiatief genomen door kerkenraad en kerkvoogden 
tot de oprichting van een christelijke school "teneinde kinders van Ge
reformeerde ouders te laten opleiden tot eer van God". Het lukte nog 
niet. er was te weinig bereidheid om de financiële offers te brengen. 

[8] 

Wat Ds. Wetsles niet lukt, lukt wel de blijkbaar uit ander hout gesne
den Ds. Doornveld, die hier nog geen twee jaar zou zijn (1882-1884). 
Deze man was een strijder voor (protestants) christelijk onderwijs, die 
betrokken was bij de oprichting of bestuur van diverse van zulke scho
len. Bovendien behoorde hij bij de "rechtzinnige" groepering in de her
vormde kerk (Gereformeerde Bond binnen de N.H. Kerk), die de gere
formeerde leer (Synode van Dordrecht) wilde handhaven, maar niet uit 
de kerk wilde stappen. Voor hen en de afgescheiden gereformeerden 
was christelijk onderwijs erg belangrijk. Zodoende kwam er in 1882 de 
School met den Bijbel, waar nu de Braadkamp is. Dit was allereerst de 
genadeslag voor de kleine school in Binnendijk, opgeheven in 1886 
toen ook de nieuwbouw voor de openbare school in de Kerkstraat ge
reedkwam. In 1890 zaten er 57 leerlingen op de openbare school, 43 
meisjes op de H.Hartschool en 42 leerlingen op de School met den Bij
bel. In 1900 was de stand respectievelijk 46 jongens, 34 meisjes en 81 
leerlingen. [3] De openbare school was in feite een katholieke jongens
school geworden. Op 1 jan. 1913 werden ook jongens op de H. Hart-
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D/7 was de plattegrond van de school aan de Kerkstraat, annex schoolmeestershuis. De beide 

klaslokalen konden door schuifdeuren worden gescheiden. 

school toegelaten, waarna in 1915 de openbare school werd opgehe
ven. Er waren sinds 1913 geen aanmeldingen meer van nieuwe leerlin
gen. Het gebouw werd vanaf 1918 tot 1924 nog als echte rooms-
katholieke jongensschool gebruikt, voorafgaande aan de komst van de 
Mariaschool. De schoolopziener wilde niet dat jongens door vrouwen 
werden opgeleid. [6] 

Schoolstrijd voorlopig alleen voor kwajongens 
Hiermee kwam een einde aan een eeuw onderwijs dat bedoeld was 
"boven de geloofstegenstellingen te staan", maar in de praktijk niet aan 
de tegengestelde wensen kon voldoen. Nederland verzuilde, ook op an
dere terreinen, zoals in de zorg en verenigingsleven. Rimpels waren er 
natuurlijk wel. Schoolstrijd openbaarde zich vooral op het kwajongens-
vlak, als we Piet Hilhorst moeten geloven over zijn jeugd: "In deze da
gen was het geloof soms een fikse schoolruzie waard: Roomsen tegen 
Protestanten vochten na schooltijd soms een flink robbertje. Met klom
pen en stokken uit de takkenbossen van bakker Luijf en van Heek .... 
De volgende dag werd er op school weer eens een flinke straf gege
ven." [6] Kortom, opdat in vrede naast elkaar geleefd werd met passen
de normen en waarden. 
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De volgende keer zullen we het hebben over de verwikkelingen rond 
de herinvoering van openbaar onderwijs in Eemnes vanaf 1963 en de 
ontwikkeling daarvan sinds 1969. 

Jaap Groeneveld, 5 Januari 2000. 
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