
Historie van het Openbaar Onderwijs in Eemnes 
(Deel II) 

De vorige keer eindigden we met kinderspel, gewelddadig en bestraft kwa-
jongenswerk. Laten we nu beginnen met vreedzaam kinderspel  

Ca. 1966 waren de zoontjes van de familie Prins aan het begin van de Raad
huislaan achter hun huis te water geraakt. Zij hadden op school, de Prot.-Chr. 
Kleuterschool Kleutervreugd (later Het Overstapje), van hun juf een bijbel
verhaal gehoord waarin Jezus van Nazareth over water liep. Kleuters eigen 
hadden zij gedacht dit ook te kunnen. Hiermee was voor mevr. Prins de maat 
vol met: "We moeten hier openbaar onderwijs hebben, dit kan zo niet lan
ger". Aldus mevr. Monnickendam, die zich voorts herinnert dat de kinderen 
regelmatig thuis kwamen met bijbelverhalen die discussies uitlokten over de 
uitleg. De familie Prins zou vanaf dit moment mede een drijvende kracht 
worden achter reeds gaande pogingen om openbaar onderwijs te krijgen. Dat 
ging niet over rozen. Anno 1999 drukte Jan Out het uit met: "Dat was echte 
schoolstrijd". De geregistreerde uitingen in de dorpspolitiek zijn slechts de 
top van een ijsberg van emoties die fatsoenlijk beheerst werden. 

Eemnes verandert 
De confessionele plattelandsgemeente Eemnes kon haar karakter nog bewa
ren kort na de Tweede Wereldoorlog, maar in de jaren zestig veranderde dat. 
Eemnes groeide door nieuwbouw en dat leverde "import" op met andere 
ideeën, andere normen en waarden. Tot dan werd er in Eenmes gebruik ge
maakt van de beschikbare scholen, door sommigen met tegenzin. Andere ou
ders waren daarin kieskeuriger en principiëler, en deden hun kinderen in La
ren op school, waarmee Eemnes een overeenkomst had voor openbaar onder
wijs. Hoewel er al langer een aantal families was dat anti-kerkelijk was, ging 
het bijvoorbeeld ook om mensen die meer vrijzinnig protestants waren en 
niet achter de toen "strenge" signatuur van de School met de Bijbel stonden. 
Met argusogen werd volgens Jan Out, toen nog gewoon meester, door de 
nieuwkomers gekeken naar "het dorpsonderwijs". 

Zaak van lange adem 
Ai ver voor 1963 had raadslid J. van Tinteren (PvdA), wanneer dat maar mo
gelijk was, geijverd voor een openbare school in Eemnes. Volgens de school
wet van 1920 was het gemeentebestuur bevoegd om een school te stichten 
om daarmee te voorzien in voldoende openbaar onderwijs. Dat wijzigde ove
rigens ca. 1964 in een verplichting. Het gemeentebestuur was het schoolbe
stuur van zo'n school. De hamvraag was: "Wat is voldoende?". De norm voor 
Eemnes was minstens 30 leerlingen, maar de situatie liet ruimte voor inter-
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pretatie. In gemeenten met een uitgesproken niet-confessioneel bestuur lever
de dat geen problemen op. Wel echter in confessionele gemeenten als Eem-
nes. De Anti-Revolutionaire Partij (AR) en de Katholieke Volkspartij (KVP), 
leverden in Eemnes steevast elk een wethouder. 

Om de wensen kracht bij te zetten ging in 1963 een aantal mensen voor de 
heer Van Tinteren op pad met een vragenlijst om de belangstelling voor 
openbaar onderwijs te peilen. Resultaat: 42 ouders met 83 kinderen, rijp en 
groen, die voor openbaar onderwijs waren. Opvallend is de verdeling van de 
adressen: 13 gezinnen Raadhuislaan, 9 Veldweg, 6 Laarderweg, 3 Nieuwe
weg, 3 Jhr. Roëll-laan, 3 De Waag, 2 Torenzicht, 1 Streefoordlaan, 1 Wak
kerendijk. Typisch bijna alleen in "de nieuwbouw" van toen. [1] Op 5 sept. 
1963 stuurden de heren A.G. Frisch en G.H. Mulder namens ouders van 45 
potentiële leerlingen een verzoek voor de stichting van een openbare lagere 
school aan het gemeentebestuur. "De ouders zouden het zeer op prijs stellen, 
indien het daarheen werd geleid, dat de school geopend wordt op de door hen 
gedachte streefdatum, 1 September 1965." [2] 

Dit had wel resultaat. Na "ernstige bestudering van de vraag of het wenselijk 
was reeds nu een openbare school in Eemnes te stichten" meenden B&W dat 
het redelijk was aan de verlangens van de ouders tegemoet te komen. Zij stel
den daarom voor aan de raadsvergadering van 3 nov. 1963 tot stichting van 
zo'n school over te gaan. Het voorstel ging niet van harte, want B&W schre
ven in de slotalinea: "Ofschoon wij ervan overtuigd zijn dat de stichting van 
de gevraagde school bezwaarlijke consequenties kan hebben, achten wij het 
van belang dat tot stichting (....) wordt overgaan." Die consequenties lagen in 
concurrentie ten koste van de bestaande scholen, met als mogelijk gevolg 
verkleining, minder leerkrachten, meer combinatieklassen. Politiek en be
stuurlijk zouden zulke argumenten echter niet aanvaardbaar zijn. 

Raadslid Ruizendaal (AR) vond de door de ouders aangegeven argumenten 
niet steekhoudend. De afstand tot Laren en Blaricum viel wel mee, terwijl 
ook de gevaren bij de weg wel meevielen. De school zou geen voordeel ople
veren want "het geeft verbrokkeling". Verder vreesde hij het onwettig school
verzuim "omdat de onderwijzers niet meer zouden klagen om geen leerlingen 
te verliezen". Niettemin zou hij de stichting van de school steunen. Raadslid 
Van Klooster (KVP) vroeg zich af of het noodzakelijk was kosten te maken 
voor een openbare school want op de lijst stonden namen van mensen die 
dicht bij Laren woonden en verder stonden er namen op van mensen die 
reeds naar elders waren vertrokken. "Er is getekend maar de toekomst zal het 
leren." Het zou inderdaad nog spannend worden in 1969. Raadslid Van Tinte-
ren herinnerde de heer Ruizendaal in diezelfde vergadering er fijntjes aan dat 
volgens een verkiezingspamflet van diens partij "vooruitstrevende gemeente
politiek zou worden gevoerd", daaraan toevoegend: "En zulks is ook het ge-
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val met het stichten van een openbare school". Burg. Van Niekerk stelde dat 
verbrokkeling geen reden was om de school tegen te houden, want ook toen 
stond niet voor elke klas een onderwijzer. Voorts woonden alle adressanten 
in Eemnes ten tijde van tekenen. Het voorstel van B&W werd zonder hoofde
lijke stemming aangenomen. [3] 

Dit besluit lag er dan, maar de ambtelijke molens waren traag. Er kwam in 
1964 een urgentieverklaring van het ministerie, die nodig was voor het bou
wen van een permanente school. Van Tinteren heeft burg. De Bekker bij zijn 
aantreden in 1965 gewezen op het blijven liggen van deze zaak. Uiteindelijk 
heeft hij ervoor gezorgd dat in dec. 1966 de openbare lagere school als nr. 1 
op de urgentielijst van openbare werken kwam te staan. [4] [5] Maar het ging 
niet snel genoeg. De Bekker was een voorstander van evenwichtige verdeling 
van onderwijs over de zuilen. Hij beheerde 10 jaar lang de portefeuille On
derwijs vanaf zijn aantreden totdat deze werd geclaimd in 1975 door Van 
Tinteren, toen wethouder geworden voor Progressief Eemnes. 

Alle begin is klein, Zwaan Kleef Aan 
De familie Prins, van de te water geraakte jongetjes, had zich in verbinding 
gesteld met de Vereniging voor Volksonderwijs, later Vereniging voor Open
baar Onderwijs (VOO), en initieerde de oprichting per 20 feb. 1967 van de 
afdeling Eemnes binnen VOO. Daardoor kon op slagvaardiger wijze de reali
satie van openbaar onderwijs aangepakt worden. Een deel van de leden was 
reeds lid via de afdeling Laren (die ook geen belang had bij verlies van leer
lingen). Het voorlopige bestuur bestond uit mevr. N. Prins en de heren G.H. 
Mulder en J. van Tinteren. [6] Het doel van de jonge afdeling was eerst de 
realisatie van een kleuterschool in 1968 en een lagere school in het jaar daar
op. Het bureau van VOO te Amsterdam zou van goede dienst blijken bij de 
bespoediging van de realisatie. Dit bureau kende de wet, de weg en het spel 
bij het ministerie, de provincie en de schoolinspectie. 

Op 17 april 1967 werd door de dames N. Prins en N. Nieuwenhuis een ver
zoek namens ouders van 32 kleuters gericht aan het gemeentebestuur voor de 
stichting van een openbare kleuterschool per 3 dec. 1968. Al heel snel, op 25 
mei 1967, kwam het raadsbesluit voor de stichting. Op 13 mei 1968 was er 
toestemming gekomen voor de verplaatsing naar de Korenschoof van een 
overtollig noodgebouw van de prot.-christeiijke kleuterschool aan het Toren-
zicht, inmiddels Het Overstapje geheten, waardoor zeker een halfjaar winst 
was geboekt. Dit was een voordeel, want een stenen gebouw vereiste een ur
gentieverklaring van het ministerie. Die was wel aangevraagd door de ge
meente, maar nog niet ontvangen. "De ervaring heeft ons geleerd dat dit wel 
eens een lange geschiedenis kan worden", aldus burg. De Bekker bij de offi
ciële opening op 19 augustus 1968. Mevr. Lamme was de eerste leidster en 
Hans Monnickendam was de eerst ingeschreven kleuter. De school ging he-
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EEMNES, 

Dätum; 30 m e i 1 9 6 7 . 
s t i c h t i n g o p e n b a r e k l e u t e r - verzonden: 
s c h o o l . 

® 

Naar aanleiding van uw verzoek van 17 april 1967, be
treffende bovenvermeld onderwerp delen wij u mede, dat 
de raad dezer gemeente in zijn op 25 mei j.l. gehouden 
vergadering heeft besloten tot het stichten van een open
bare kleuterschool in Eemnes over te gaan. 
Een afschrift van het hierop betrekking hebbende besluit 
treft u hierbij aan. 
Ingevolge artikel 12 van de Kleuteronderwijswet hebben 
wij dit besluit verzonden aan het kollege van gedeputeer
de staten van Utrecht, teneinde van dit kollege de hierop 
vereiste goedkeuring te verkrijgen. 

Burgeme Eemnes, 

EH/ 

Een afschrift van deze bri.ef is verzonden aan 
Mevr.N.Prins, Raadhuislaan 10,Eemnes. 

Brief dd 30 mei 1967 van Gemeente Eemnes aan Mevr. N.Nieuwenhuis-Kreek 
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De windwijzer van de Zwaan Kleef Aan, nu de Zuidwend sierend. 

ten "Zwaan Kleef Aan", tevens uitgedrukt in een fraaie windwijzer, die de 
schoorsteen van de Zuidwend siert na de fusie tot basisschool. Deze was ge
maakt naar een ontwerp van Ivonne Schot, een leerlinge van Piet Klaassen, 
als studieopdracht op de Rietveld Kunstacademie. [7] 
Bij de opening stelde de heer Van Doorn, algemeen secretaris van Volkson
derwijs dat hij de term "neutraal onderwijs" afkeurde omdat hieraan negatie
ve conclusies konden worden verbonden (lees "onverschilligheid"; JG). Hij 
zei: "Het openbaar onderwijs staat voor de positieve waarden van openheid 
en ontmoeting." [7] Op de eerste ouderavond (29 oktober 1968) vroeg mevr. 
Lamme, zelf van prot.-christelijke huize, de ouders om advies over wel of 
niet voorlezen van het bijbelverhaal bij de kerstviering. Het besluit was dat 
zij dit op haar eigen wijze mocht uitvoeren. Deze kerstviering zou elk jaar 
een sfeervol gebeuren worden. [8] Op 1 jan. 1969 waren er 33 kleuters. In 
1970 kwam er een lokaal en een klas bij. Uiteindelijk is de school gegroeid 
tot 3 klaslokalen, met op 1 jan. 1974 111 kinderen. De top zou in dat jaar ca. 
120 worden. Er is nog discussie geweest over een vierde lokaal. Dat is er niet 
gekomen door de aanstaande komst van de scholen in de Noordbuurt. De 
vierde kleuterklas heeft uiteindelijk in het hoofdenkamertje van De Zuidwend 
gebivakkeerd. Later meer daarover. 

Perikeien rond de komst van de iagere school 
TV^riïCT n Q p r 1 Qf\l T^r \\Jr\C «apn r n ï n i p t o r ï ö l ö u f r r p n t l p ^ a f l r l Q r t r t / v « A r r\a.r- 1C\£.£L A V J - " t s " " " * • * s *-" ' • J - ' 1 *» t*CJ u C n I m i i i L j i ^ i i ^ i u L u g C l I L l C V V ^ l J M c l l l l l g J j C l U C t . 1 7 U U 

voor de bouw van een Openbare Lagere School (OLS) in Eenmes. Uit corres
pondentie van VOO aan mevr. Prins blijkt dat het schetsplan voor de school 
goedgekeurd was en dat een definitief bouwplan voor 15 dec. gereed zou 
zijn. De architect had de plannen nogal opgehouden. [9] Iedereen is natuur
lijk volop doende met de realisatie van de Zwaan Kleef Aan, maar na de ope
ning daarvan op 19 aug. 1968 stort VOO Eenmes zich op de OLS. Het blijkt 
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dat, om ca. F 100.000 te sparen, er een combinatieplan met de "Bij bel school" 
was gemaakt dat ineens uit het niets opduikt omstreeks april 1968. Deze 
school moest terecht een nieuw gebouw hebben. Er waren geen raadsbeslui
ten over gevraagd, noch genomen. Officieel waren er geen gegevens verstrekt 
en de gevolgen voor de OLS waren onduidelijk. VOO Eenmes maakte zich 
zorgen vanwege mogelijk uitstel en praat daarom eerst met hun medestanders 
de heren Stoffel (VVD) en Van Tinteren (PvdA), fractievoorzitters. Aange
zien tot nu toe AR en KVP nog niet tegengestemd hadden, wilde men een uit
spraak uitlokken. [10] 

Er zou op aanraden van PvdA en VVD gepraat gaan worden met alle fractie
voorzitters van alle partijen en contact gezocht worden met de besturen van 
de bijzondere scholen om voorlichting te geven opdat "eventuele onrustge
voelens en mogelijke bewuste of onbewuste weerstanden met betrekking tot 
de Openbare Lagere School alhier uit de wereld (zouden) kunnen worden ge
holpen". In dat verband werd in een brief aan het bestuur van de prot.-
christelijke school er op gewezen: "Misschien ten overvloede, maar ter ver
mijding van eventueel misverstand, willen wij hier nog naar voren brengen, 
dat onze Vereniging (VOO) zich zeer beslist niet antigodsdienstig of atheïs
tisch opstelt en evenmin gebonden is aan enige politieke partij of groepe
ring." [11] Blijkbaar was het nodig deze uitleg te geven. 

Een greep uit de raadsvergadering van 30 aug.1968. Gedeputeerde Staten 
hebben het besluit over de OLS verdaagd i.v.m. het niet rond hebben van het 
bestemmingsplan van de school. Burg. De Bekker legt uit: "De Lager-
Onderwijswet eist een raadsbesluit tot vaststelling van de plaats van een lage
re school." Die was er nog niet in verband met zijn combinatieplan. In de 
rondvraag, na de stemming wat geprikkeld gemaakt te hebben, vraagt de heer 
Stoffel verder over dit plan: "Betekent dit vertraging van de bouw van de 
OLS?" De burgemeester vindt dit "zeer onelegant uitgedrukt": "Er is geen 
sprake van vertraging, er is sprake van versnelling, n.l. van de bouw van de 
Bijbelschool". Van Tinteren betwijfelt of dit kan en stelt dat de Bijbelschool 
dit (het uitblijven van toestemming) aan zichzelf heeft te danken. [12] De 
conclusie van mej. Luyn van het bureau van VOO was als volgt: "De OLS 
had er al horen te staan. Er zijn duidelijke nalatigheden gepleegd. Waar is 
niet duidelijk en ook minder belangrijk, er moet nu gehandeld worden." Zij 
adviseert om de inspecteur voor het lager onderwijs in te schakelen. [10] 
Burg. De Bekker constateert later in een brief aan VOO Eemnes scherp dat 
"uw bestuur tot dan toe naliet in het belang van het openbaar onderwijs alle 
fractievoorzitters uit de Raad zo nodig van het belang van het openbaar on
derwijs op de hoogte te brengen". [13] Ook Philips bemoeit zich ermee. 18 
medewerkers uit de oude Zuidbuurt hadden hun zorgen kenbaar gemaakt aan 
de afdeling Sociale Zaken van Philips over het uitblijven van openbaar on-
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derwij s. [14] 
De komst van De Zuidwend 
Uiteindelijk was het dan bijna zover in 1969. Er was in principe toestem
ming, maar waar waren nu de leerlingen? Er was al een hoofdonderwijzer 
benoemd, Fred Mol. Hij zou alleen komen als er twee klassen konden worden 
gevormd. Op de zaterdag voor Pinksteren in dat jaar constateerde de heer van 
Tinteren dat er maar 12 leerlingen waren opgegeven van de vereiste 30. Hij 
nam contact op met de heren Veth en Nobbe, ouders die hun kinderen hadden 
opgegeven. Hoe nu verder? Het idee rijpte om alle redelijkerwijs in aanmer
king komende ouders met kinderen te benaderen, ook van degenen waarvan 
de kinderen al op een bijzondere school zaten. Ambtenaar voor onderwijs, de 
heer Barendrecht, heeft toen een lijst samengesteld van ouders die misschien 
over zouden willen gaan en de heren Veth en Nobbe gingen op pad door 
Eemnes. Op Pinkstermaandag hadden zij de vereiste 30. De heer Barendrecht 
ging zo ver om zijn twee kinderen, in plaats van naar de School met de Bij
bel, naar de openbare school te sturen als het op dat aantal mocht hangen. 
[15] Hij was zeer behulpzaam en een loyaal ambtenaar in de zaak van de rea
lisatie van de openbare scholen. Jan Out herinnert zich de ontgoocheling over 
ouders, waarvan hij dacht dat ze bewust hadden gekozen voor de Ma-
riaschool en die actief waren, toen ze hun kinderen van school haalden. Enke
le families zullen heftige discussies hebben ervaren over de veranderde 
schoolkeuze. 

Op 12 augustus 1969 was 
het dan zover, De Zuidwend 
kon beginnen. De naam was 
door de gemeenteraad geko
zen uit een aantal voorstel
len, waarvan deze naam wel 
de meeste eeuwigheidswaar
de heeft. [16] De school 
staat op de strook land die 
vanouds Zuidwend wordt 
genoemd. De school begon Ha verplaatste noodgebouw (1959) van de PC Kleu-
met twee leerkrachten. JNl- terschool, nu als Zwaan Kleef Aan aan de Korenschoof 
enke Mol-Ploeger was als anno 1968, afgebroken in 1985. 
eerste actief voor de eerste 
en tweede klas. Fred Mol kwam pas per 1 september wegens verplichtingen 
in Strijen Sas, waar ze allebei les gaven. Zij zouden later samen het 25-jarig 
jubileum op de Zuidwend vieren. De oudercommissie van de school en VOO 
Eemnes hadden een uitdrukkelijke wens: De school moest ruimte geven aan 
levensbeschouwelijk onderwijs, zowel protestants-christelijk en rooms
katholiek godsdienstonderwijs, als wel humanistische vorming. Dit be-
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Eerste school met 
humanistische les 
naast godsdienst 

Van onze correspondent 
Hilversum — De openbare lagere 

school De Zuidwend in de Utrecht
se plattelandsgemeente Eemnes 
brengt waarschijnlijk een primeur 
voor Nederland. 

Aan deze school wordt naast het 
katholiek en protestants gods
dienstonderwijs nu ook ruimte ge
schapen voor humanistisch vor
mingsonderwijs. Sinds kort zijn 
aan deze school hiervoor drie 
leerkrachten verbonden, die gods
dienst- of vormingsonderwijs ge
ven. De lessen vinden plaats on
der schooltijd. Schoolhoofd, leer
lingen en ouders zijn zeer 
enthousiast. 

Krantenknipsel "Eerste school .. " met begelei
dende tekst: Krantenknipsel uit een landelijke 
krant (1969). 

schouwden zij, naast allerhande 
zaken die de school aantrekkelijk 
maakten, als één van de eerste za
ken die verwezenlijkt moesten 
worden. Eén en ander was geheel 
in de geest van het meer principië
le streven door bijvoorbeeld 
VOO: Openbare scholen moesten 
een afspiegeling zijn van de sa
menleving. 

Primeur voor Nederland was hu
manistische vorming naast gods
dienstige vorming. [7] De rooms-
katholieke vorming is niet echt 
van de grond gekomen na herhaal
de pogingen tot een regeling. Wel 
heeft een tijd een bevoegde leer
kracht, mevr. Van Kleef, pro deo 
dit onderwijs gegeven. De over-
heidsvergoeding voor dit onder
wijs liep altijd via het betreffende 
kerkbestuur omdat deze officieel 
in de leerkracht voorziet. Het RK 

kerkbestuur, de pastoors en decanaat redeneerden: "Wie RK onderwijs wil, 
komt maar naar de RK school". Aldus enkele geïnterviewden. Een rol zou 
volgens Jan Out hierbij ook gespeeld hebben dat VOO op gegeven moment, 
tegen de afspraken in, huis aan huis wervingsmateriaal had verspreid. Dit 
werd gevoeld als het aanslingeren van een nieuwe schoolstrijd, iets dat nog 
erg gevoelig lag. 

Schoolstrijd was in wezen ook de achtergrond tegen welke een prille samen
werking tussen schoolbesturen, VOO en schoolleiding in het Onderwijs Con
tact Orgaan (OCO) gestrand is. Het OCO poogde zaken te regelen met een 
gemeenschappelijk belang, als eerste met succes een gymnastiekleraar voor 
alle scholen. Een vertrouwensbreuk onder de leden uit schoolbesturen en 
VOO, door tegenstrijdige adviezen aan de politiek m.b.t. de realisatie van de 
Commissie Onderwijs, was het einde van het OCO. In een stekelige raadsdis-
cussie strandde het voorstel van Progressief Eemnes voor zo'n commissie. Te 
nadrukkelijke identificatie hierdoor van het openbaar onderwijs met Progres
sief Eemnes (bundeling van linkse partijen), dat verweten werd de politiek in 
de school te halen, heeft vermoedelijk een rol gespeeld. [17] De prijs van de 
"polarisatie" uit die tijd. Uit aantekeningen van VOO blijkt dat er dringend 
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Schoolfoto van de eerste leerlingen van de OLS Zuidwend in 1969, klassen 1 t/m 6. 
Vooraan vlnr: Monique Liem, Silvia Carron, Karin Grève, Hans Monnickendam, Frankwin 
van Kleef, Henk Nobbe, Frank Bakker, Michelle en Maaike Nieuwenhuis, Erik Niehaus, Marco 
Hulscher. 
Tweede rij vlnr: Margo Blokland, Susanne Hulscher, Bas van der Schaaf, Jeroen Flink, Wim 
Schuurman, Olivier Carron, Marjan en Roel Hessing, Brigitte Bakker, Sandra Klaver. 
Derde rij vlnr: Addie Verhoeven, Michiel Meijer, Andree van der Wal, Jeffrey en Humphry 
Engel, Dan Grève, Guillaume Carron, Hans Nobbe, Wilma van Raay, Aimee van Kleef. 
Achterste rij vlnr: Karin Mulder, Mirjam Klaver, Henk Baillée, Walter Eerdmans, Jesse Flink, 
Wim van der Wal, Erik van Kleef, Onno Meijer, Wouter Pool, Kees-Jan Veth (die zich alle 
namen wist te herinneren), Charles van der Wal 

aangeraden is om geen pressiegroep te zijn en afstand te houden tot politieke 
partijen. De openbare school moest een school zijn voor allen. De schoollei
ders, Fred Mol, Jan Out (RK) en Kees van Rijsdam (PC), een jonge genera
tie, zijn in goede harmonie doorgegaan, al was het alleen maar om te voorko
men dat met Sinterklaas er twee goedheiligen uitgezwaaid werden op de hoe
ken van Korenschoof / Ploeglaan en Raadhuislaan. Ook een zaak van geloof. 

De volgende keer zullen we dit drieluik besluiten met hoe de Zuidwend en 
Zwaan Kleef Aan tegen de klippen op groeiden en springplank waren voor de 
Hink Stap Sprong. 

Jaap Groeneveld 
14 Augustus 2000 
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[4] Notitie van gesprek voorz. en secr. VOO Eemnes met HH Van Tinteren (PVDA) en 

Stoffel (VVD) op 26-8-1968. [VOO] 
[5] Notities secr. Oudercommissie van O.K.S. Zwaan Kleef Aan. [OBS]. 
[6] Brief van C.F van Vliet te Soest dd 12 Dec. 1966 aan W. Prins i.v.m. oprichting Afde

ling Eemnes van Volksonderwijs en lijst van leden in Eemnes. [VOO] 
[7] Jubileumboek 10 jaar Zuidwend - Zwaan Kleef Aan, 1969 - 1979. [HKE] 
[8] Notulen van eerste ouderavond van O.K.S. Zwaan Kleef Aan, 29 okt. 1968. [OBS] 
[9] Notities dd 23 Nov. 1967 van mevr. N. Prins en brief dd 26 Nov. 1967 van VO aan W. 

Prins m.b.t. bouwplannen O.L.S te Eemnes. [VOO] 
[10] Notities VO dd 26-8-1968 (gesprek met HH van Tinteren en Stoffel), dd 29-8-1968 

(gesprek met bureau VO), dd 30-9-1968 (raadsvergadering) en 31-8-1968 (tel. gesprek 
met mej. Luyn). [VOO] 

[11] Brief dd 31 aug. 1968, van VOO Eemnes, aan het bestuur van de P.C. Lagere School. 
[VOO] 

[12] Brief dd 31-8-1968 van VOO Eemnes aan burg. De Bekker. [VOO] 
[13] Brief dd 9 sept. 1968 van burg. De Bekker aan VOO Eemnes. [VOO] 
[14] Brief dd 12 sept. 1968 van Philips Telecommunicatie Industrie, afd. Sociale Zaken, 

aan B&W Eemnes. [VOO] 
[15] Brief dd 28 mei 1969 van de heer J. Barendrecht aan VOO Eemnes. [VOO] 
[ 16] Jubileum-nummer 25 jaar De Zuidwend, 1969-1994. [HKE] 
[17] Gooi-en Eemlander 11-12-1973 

[HKE] Aanwezig in Bibliotheek van Historische Kring Eemnes. 
[OBS] Archief Oudercommissies Openbare Basisschool De Zuidwend, inclusief Zwaan Kleef 

Aan. 
[VOO] Archief Vereniging Openbaar Onderwijs, Afd. Eemnes (Met dank aan familie P. 

Schölte.) 
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