
Historie van het Openbaar Onderwijs 
in Eemnes (Deel III, slot) 

In het vorige deel besteedden we aandacht aan de perikelen rond de totstandko
ming van de kleuterschool Zwaan Kleef Aan (1968) en de lagere school De 
Zuidwend (1969). Dit laatste deel zal gaan over hun groei en bloei en de 
sprong naar de Noordbuurt. 

Onderwijsvernieuwing 
Zowel met het aantreden van juf Lamme, als met Fred en Nienke Mol waren 
fervente voorstanders van onderwijsvernieuwing en openbaar onderwijs bin
nengehaald. Zij waren vertegenwoordigers van een nieuwe generatie jonge on
derwijzers met moderne ideeën, die ook evengoed haar intrede deed bij het bij
zonder onderwijs, zoals Jan Out in 1972 hoofd Mariaschool en Cees van Rijs-
dam in 1971 hoofd Wegwijzer. Vanuit de schoolleiding van respectievelijk de 
Zuidwend en Zwaan Kleef Aan werd ouderparticipatie belangrijk geacht. Er 
waren leesmoeders (en soms -vaders), handwerkmoeders, kookmoeders (voor 

Klas 1 en 2 van de Zuidwend in Augustus 1970. Let op de aparte hoekjes (v.l.n.r.): "taal-lees-
huis-je", "reken-huis-je", "knut-sel-huis-je". (Foto: Ernst Niewenhuis) 
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kookles), koffiedames, klusvaders. Bekend was het "koutuur" voor overleg tus
sen ouders en onderwijzer over de vordering van of specifieke aandacht voor 
hun kind(eren). 

Waar mogelijk werd getracht om groepsgewijs onderwijs te geven, hoewel dit 
vaak in de verdrukking kwam door voortdurend ruimtegebrek. De stijl was tus
sen Jena-plan en gewoon "frontaal klassikaal" onderwijs. De schoolleiding, in 
het bijzonder Fred Mol, was van mening dat Jena-plan of Montesori alleen 
goed zouden werken als er ook vervolgonderwijs in die stijl was. De schoollei
ding koos voor een meer pragmatische aanpak die idealen van deze stromen 
vermengde met de wens tot een goede basis in een aantal praktische vaardighe
den, met name in rekenen en taal. Naar verluid stond de Zuidwend bij middel
bare scholen wat dat betreft goed bekend. Het "kofschip" en de tafels kwamen 
dan ook goed aan bod. Op diverse terreinen werd zelfwerkzaamheid en mon
digheid gestimuleerd. Het kind stond centraal. Mijn drie kinderen Jelger, Inger 
en Nienke hebben met groot plezier deze school doorlopen. 

De Zuidwend en Zwaan Kleef Aan bijzonder in hun activiteiten 
Diverse projecten werden natuurlijk gerealiseerd door de kinderen tijdens 
"handenarbeid", waarna ouders de werkstukken konden bekijken in een afslui
tende tentoonstelling, of zoals bij de jaarlijkse Kerst-O-Rama het maken en 
verkopen van kerststukjes. De Schoolkrant was er al heel snel. Er waren diver
se andere regelmatig terugkerende activiteiten die dateren van het vroege begin 
en vaak tot nu toe als traditie worden gekoesterd: bij aanvang van het school
jaar Stokbroodbakken (onder begeleiding van een ouder een sliert deeg om een 
stok boven een houtskoolvuur bakken, vaak meer verbranden); met Kerst 
Versier de Boom voor Unicef op de stoep van diverse winkels; de FiWaTo 
(Fiets-Wandel-Tocht) bedacht en diverse jaren uitgestippeld door Bep de Boer; 
in plaats van het elders obligate schoolreisje de Buitendag op de Lieberg met 
diverse spelletjes, waaronder Vlaggenroof in het aangrenzende bos; soms een 
Bun-dag (in zwembad "de Bun" in Huizen), een Boerendag (1977), een Rid-
derdag (1978), een Circusdag of Kinderkermis; het Songfestival dat soms in 
drie avonden herhaald werd, en af en toe een Playbackshow; aan het eind de 
jaarlijkse Rommelmarkt om het Schoolfonds te spekken voor extra uitgaven 
voor de school. De school wilde een aantal bijzondere activiteiten zelf kunnen 
bekostigen. Net als de andere scholen werd meegedaan aan de landelijke 
Boomplantdag om nieuwe straten aan te kleden. [1] [2] 

In 1971 werd voor het eerst meegewerkt aan een televisieprogramma "Stuif-es-
in" van de AVRO door Suzanne Hulscher en Tanya Feltmann. De groep van 
humanistisch vorming volgde. Er zijn nog diverse andere programma's ge-
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Boerendag in 1977. Meester Mol moet nog even wat regelen met de Rijkspolitie, die de optocht 
naar de Lieberg zal begeleiden. De school ingebed in de omgeving. 

volgd, waaronder "t Spant erom" in 1979, waarbij door klas 6 de eerste prijs 
mee naar huis werd gesleept (f 750,-), en figureren in "Erik of het klein insec
tenboek". Meegedaan werd en wordt aan sportieve activiteiten, de Avondvier
daagse, het Schoolvoetbaltoernooi en "De Loop voor Unicef', een sponsorloop 
voor een goed doel. Waar andere scholen buiten Eernnes hebben afgehaakt zijn 
alle scholen in Eernnes door blijven gaan met de postzegelaktie "Voor het 
Kind, door het Kind". De kleuterschool had haar eigen dingen, zoals bezoek 
aan een boerderij in de lente en het eerder genoemde Kerstdiner. Met diverse 
activiteiten deed de kleuterschool na verloop van tijd ook mee met de Zuid-
wend. Er was een goede samenwerking, maar met gepaste afstand om de ei
genheid te bewaren, steeds beducht op overvleugeling en letterlijk en figuurlijk 
onder de voet lopen van de school en de kleuters. Elk jaar was natuurlijk Sin
terklaas van de partij met de Pieten Paté en Patou, die al gauw echt op het dak 
zaten. [1] [2] 

Spektakel en Theater op de Zuidwend 
De werkelijk grote klappers waren de musicals "De Bereman" (1978), "Tijl Ui
lenspiegel" (1979), en "De Man Die Zichzelf Weggaf (1981)". Deze werden 
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geregiseerd door Çanci Geraerdts, actrice en moeder van een leerling. De nodi
ge technische ondersteuning was ruimschoots voor handen, want er werkten 
nogal wat vaders bij Philips en de NOS, maar de spelers waren toch het be
langrijkst. Alle leerlingen hadden rollen. Onvergetelijk. "De Bereman", een 
Russisch sprookje van Reiner Zimnik, werd in verband met regen even ver
plaatst naar de Expo-hal in Hilversum. Waar deed je zoiets?. De Laarder Bel 
besteedde er nogal aandacht aan met de kop "Weergaloos spektakelstuk van De 
Zuidwend" [7]. "De Man Die Zichzelf Weggaf " werd tweemaal opgevoerd op 
de deel bij de familie Wiggerts aan de Meentweg, wat een speciaal aroma gaf 
aan het gebeuren, vooral met de koe die toeschouwer was en nogal eens wat in 
de melk te brokkelen had. De brandweer had bijna het feest niet door laten 
gaan. 

Ik heb zelf als deelnemer in de klussenclub met "technische vaders" genoten 
van een aantal ondersteunende activiteiten op de achtergrond. Bij de verbouw 
van de Zuidwend tot basisschool, met inbegrip van een geheel nieuwe kleuter-
afdeling, is een vergrootte gemeenschapsruimte gerealiseerd door inspraak van 
onderwijzers en oudercommissie. Hierdoor konden ook gemakkelijker grotere 
groepen de bovengeschetste activiteiten van hun kroost aanschouwen. Daar 

Ridderdagdag in 1978. De Zuidwend onherkenbaar omgetoverd tot middeleeuwse burcht. Mo
dern met gevoel voor historie. 
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hoorde ook een nieuw podium bij. Het oude, gemaakt van afgekeurde voordeu
ren uit gemeentewoningen in de Patrijzenhof, was te gammel. Fred Mol had 
een vaag idee van een wisseldecor. Dat werd zo even terloops neergelegd in de 
groep. De technische geesten gingen werken. Het resultaat was een achterwand 
met vier draairamen, waarop aan beide kanten een kwart van een décor kon 
worden gehangen. 

De decors bestonden uit bos, straat of huiskamer, kunstig vervaardigd door de 
" decor-moeders". De allereerste keer dat dit decor zou worden gebruikt, ging 
volgens schema het licht uit. Edu Wattimena en ik draaiden elk twee panelen 
om, het licht ging aan en er steeg een ontroerd "Ooooohh .." uit de zaal op. In 
een flits zat men van de huiskamer in het bos. Van de ontroering achter de 
schermen heeft niemand wat gemerkt, maar wel werden de volgende panelen 
van de weeromstuit door mij verkeerd opgehangen. Het is die avond nooit 
meer goed gekomen met de volgorde, maar ook dat leek niemand te merken. 
Fred Mol's stimulerende kracht lag in iedereen in zijn waarde te laten en men
sen het gevoel te geven dat ze zelf de dingen bedacht hadden, zodat iedereen 
trots kon zijn. Dat is mijn ervaring. 

De Hink-Stap-Sprong naar de Noordbuurt 
Eemnes groeide met veel jonge gezinnen en de Zuid wend en Zwaan Kleef Aan 
barstten uit hun voegen; niet in het minst ook omdat de scholen populair wa
ren. Het gemeentebestuur moest de toeloop uit Laren en Blaricum beperken. 
[8] In 1971 werden Ploeglaan en Klaproos gerealiseerd. Daarna kwamen de 
grotere plannen, Fazantenhof, Patrijzenhof en Hasselaarlaan als eerste fase van 
de Noordbuurt, volop in aanbouw in 1973/1974. 

De Zwaan Kleef Aan was al een paar keer uitgebreid met tweedehands noodlo-
kalen tot drie lokalen, waarvan er ook nog één is gebruikt door de Zuidwend 
omstreeks 1972. In 1973/1974 werd de situatie nijpend. De Zuidwend gebruik
te al de hal van de school als een zevende lokaal. Verder werd uitgeweken naar 
de grote zaal van het Hervormd Centrum; die was afgehuurd door de gemeen
te. Ook de kleuterschool liep vol. Op 10 dec. 1973 wordt de 108ste kleuter ver
wacht, wat inhield dat de school volgens de norm van B&W vol was (3x36). 
De koers was richting 120 kinderen, verwacht op 8 feb. 1974, het uiterst toe
laatbare maximum van 40 kinderen per leidster. De prognose omtrent het be
reiken van dat aantal kwam elke maand meer naar voren. Steeds waren er 
"voordringers" die niet eerder opgegeven waren of net kwamen wonen in Eem
nes en ook niet in de schattingen van de gemeente zaten. [3] 

Planologisch was voor de Noordbuurt voorzien in drie scholen met bijbehoren-
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de kleuterscholen. Vraag was alleen 
wanneer deze te realiseren. Op 21 
maart 1973 was er een overleg tussen 
wethouder van onderwijs J. van Tinte-
ren en het bestuur van VOO Eenmes. 
Hieruit bleek dat er een urgentiever
klaring was voor een school in de 
Noordbuurt. Uit enquêtes van de ge
meente was echter gebleken dat het 
nog niet gerechtvaardigd was tot stich
ting van een zelfstandige nieuwe 
school over te gaan, maar deze beslis
singen blonken niet uit in visie. An
derzijds zag het gemeentebestuur ook 
dat het niet mogelijk is alle kinderen 
tot medio 1974 op de Zuidwend te 
plaatsen. Het stichten van een kleuter
school zou veel gemakkelijker gaan, 
maar ten koste van ontslag van de der
de leidster van De Zwaan Kleef Aan. 
Gemeentesecretaris Barendrecht sug
gereert nog dat het mogelijk is een 

neutrale school te stichten, waarheen confessionele ouders zonder bezwaar hun 
kinderen zouden kunnen sturen en er meer leerlingen zouden zijn. Alsof dit 
geen praktische problemen zou opleveren ten aanzien van levensbeschouwelijk 
onderwijs, dat zo belangrijk werd geacht. VOO Eemnes keek nog naar een sa
menwerkingsschool, maar werd hier niet echt enthousiast over. Een richting 
die groot genoeg werd zou zich in de praktijk gaan afsplitsen. [3] 

De Bereman (Edwin Gross) met zijn beer 
(Frederik Liem) in de Expohal (1978). 

Op 25 sept. 1973 meldt de burgemeester tijdens een gesprek met leden van de 
oudercommissie van Zwaan Kleef Aan dat de plannen voor de gecombineerde 
basis- en kleuterschool gereed zijn. Deze zou in 4 maanden gereed zijn, de 
paasvakantie daaropvolgend. [3] In afwachting van de bouw bleef de uitbrei
ding van Eemnes niet zonder gevolgen voor de Zuidwend en de Zwaan Kleef 
Aan. Bijgaande overzichtje laat zien hoe de groei van beide scholen zich ont
wikkelde in vergelijking met het bijzonder onderwijs, waarvan we alleen de 
som van de leerkrachten weergeven over bijzondere kleuter- en lagere scholen 
in de Zuidbuurt. In 1974 kwam de openbare school in de Noordbuurt klaar on
der de naam Hink-Stap-Sprong, wat van invloed is op de statistieken. In 1976 
volgde pas de opening van de bijzondere Jenaplanscholen Hobbitstee (RK) en 
Noorderlicht (PC). 
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Schooljaar 
Zuidwend Zw/Kleef Aan Onderwijzers 

Schooljaar 
Leerl.* Onderw. Leerl.* Onderw. Openbaar Bijz. Onderw. 

'69/70 43 2 35 1 3 16 
70/71 106 4 46 2 6 16 
71/72 144 5 57 2 7 16 
72/73 181 6 75 3 9 1 < 

73/74 250 8 89 4 12 15 
74/75 205 7 108 4 11 16 
75/76 206 7 81 3 10 16 
76/77 192 7 72 3 10 15 
77/78 190 7 56 2 9 15 
78/79 189 7 45 2 9 14 

Vergelijking Openbaar en Bijzonder Onderwijs in Zuidbuurt 
* Jaargemiddelde. De jaarlijkse pieken lagen hoger. [1] 

Desperate pogingen werden door de oudercommissie en de VOO ondernomen 
om ander tijdelijk onderkomen te vinden, o.a. zaal Van Saaze (Eemland), het 
Ejoka gebouw (ooit kleuterschool van de nonnen), de benedenverdieping van 
een nieuwbouwwoning. Het RK Verenigingsgebouw, ooit openbare school, 
was al afgekeurd voor verenigingen. De oudercommissie zag kinderen uitwij
ken naar de bijzondere scholen. [3] Als die scholen over bepaalde normaantal
len raakten, dan was de gemeente verplicht ruimte beschikbaar te stellen aan 
deze scholen, wat nog meer ouders zou kunnen doen besluiten hun kinderen 
naar het bijzonder onderwijs te sturen; meer ruimte en kleinere klassen. Ander
zijds werd door de schoolleiding aan ouders, die hun kinderen later op een bij
zondere lagere school zouden doen, aangeraden om hun kind ook op de bijbe
horende kleuterschool te doen. Dit alles was concurrentiestrijd, niet eens 
schoolstrijd in de oude betekenis. 

In deze strijd werd de oudercommissie van ronselen van kinderen beticht om
dat er kinderen dubbel ingeschreven stonden bij de Zwaan Kleef Aan en Het 
Overstapje. Echter, diverse ouders hadden het zekere voor het onzekere geno
men en hun kind ook op een bijzondere school ingeschreven. Dubbele inschrij
ving telde altijd in het nadeel van openbaar onderwijs. Voor die ouders was 
openbaar onderwijs blijkbaar niet echt nodig, zo werd geredeneerd. Een nood
oplossing was uiteindelijk het gebruik van de hoofdenkamer van de Zuidwend 
voor een vierde kleutergroep, tenslotte beschikbaar gesteld door Fred Mol, met 
goedkeuring van de inspectie. [1] [3] [4] 
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Op 12 nov. 1973 was de kogel door de kerk, dat wil zeggen, de gemeenteraad. 
De raad heeft zonder discussie en zonder stemming de stichting van de school 
in de Noordbuurt aanvaard. De opgelopen vertraging was te wijten aan veran
dering van B&W's inzicht door de onverwacht grote belangstelling voor open
baar onderwijs. Men had gedacht met noodlokalen te kunnen volstaan, maar 
vond later dat er meteen een permanent gebouw moest komen. "Veel publiek, 
ook in de gang zaten en stonden mensen. Raadsleden duidelijk onder de in
druk." [3] 

De Hink Stap Sprong krijgt vorm 
Nu de school vastere vorm krijgt beraden vooral VOO en de oudercommissies 
zich over de soort school en de inspraak bij de keuze van de leerkrachten. Het 
verslag van de ou dercommissie van de Zuidwend (maart 1974) geeft hierover: 
"Als reden van inspraak willen heeft men opgegeven: Continuiteit - Men wenst 
op nieuwe school het kind centraal te zien en het leerplan aangepast aan het 
individu - Men wenst behoorlijke ouderparticipatie. Men wenst op nieuwe 
school groepsgewijs - geen klassikaal onderwijs zodat men in de toekomst kan 
kiezen tussen deze twee vormen." Fred Mol voelt dit als een verwijt en maakt 
bezwaar. Klassikaal onderwijs op de Zuidwend is gegroeid omdat men uit zijn 
voegen barst. Voor groepsgewijs onderwijs heeft men namelijk schuifruimte 
nodig. [3] 

In April 1974 werd Piet Beijer uit Dordrecht benoemd tot het hoofd van de 
nieuwe school, die Hink Stap Sprong zou gaan heten. In dat tijdvak gaan ook 
de voorlopige oudercommissies van start. Op 16 mei 1974 is er in de Zuid
wend een ouderavond voor de ouders van kinderen die naar de nieuwe school 
gaan, die na de zomervakantie van start gaat. Er is al besloten dat de school zal 
starten met afzonderlijke klassen 1 en 2, en verder combinatieklassen 3/4 en 
5/6. [5] Tot hoofdleidster van de kleuterschool wordt benoemd Greet Pouw -
van der Hoef. Al op 1 mei 1975 zitten er 105 kleuters op de kleuterschool. Bij 
de oprichting van de kleuterschool van de Hink-Stap-Sprong was te kennen 
gegeven dat ouders die eerst de kinderen nog op de Zwaan Kleef Aan hadden, 
dezelfde stijl wilden zien. Zij hadden opgemerkt dat hun kinderen niet thuis 
kwamen met "Van juf moet het zo" en dergelijke. Zij leerden zelf na te denken. 
Dit was een pluim voor juf Roetman-Lamme, die voorstander was van anti
autoritair onderwijs. Zij vertrok later naar "De Werkplaats" in Bilthoven, ook 
wel bekend als de "Kees Boeke School". 

Door VOO is in 1975 een enquête gehouden onder ouders van kleuters en leer
lingen op alle openbare scholen. De bedoeling was een aantal zaken te peilen, 
in het bijzonder de wens tot wijziging van onderwijs-systeem. De bijzondere 
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De opvoering van "De Man die Zichzelf Weggaf' in 1981 onder de gebinten van Wiggerts' stal 
aan de Meentweg. Een uitspatting van creativiteit. 

Jena-planscholen waren in de maak. Wat zou dat inhouden voor het openbaar 
onderwijs? 
Bent U tevreden over de huidige vorm van onderwijs? 146 Ja, 12 Nee of Ma
tig, 16 Geen mening. 
Bent U voor een andere vorm van onderwijs op kleuter en basisscholen? 36 Ja, 
120 Nee, 18 Geen mening. 
Er is dan ook geen streven gekomen tot het realiseren van een andersoortige 
school. 

Terugblik op VOO Eemnes 
Op diverse plekken in het voorgaande is gerefereerd aan de Vereniging Open
baar Onderwijs en haar Afdeling Eemnes. Dit is een landelijke bundeling van 
krachten voor de bevordering van openbaar onderwijs, ontstaan uit een fusie 
(1969) van Vereniging voor Volksonderwijs (VO, Leeuwarden 1866) en de 
kleinere Nederlandse Ouderraad (NOR, Utrecht 1923). Beide waren behulp
zaam bij het oprichten van scholen en het beïnvloeden van de politiek op korte 
en lange termijn. [VOO] De leden waren voorstanders van een onderwijs "met 
eerbiediging van ieders geloofs- oo levensovertuiging en ... de vorming van de 
leerlingen ... op de grondslag van waarden in de Nederlandse traditie met na
me door christendom en humanisme erkend." [6] In het dagelijks leven zou 
men ook met elkaar te maken hebben. Het ledenbestand bestond uit een bonte 
schakering, variërend van vrijzinnig christelijk of katholiek, humanistisch, li
beraal tot socialistisch. De leus van VOO, te zien op raambiljetten, was "Niet 
Apart, Maar Samen". 

Het trage verloop van de komst van een openbare school in Eemnes maakte 
HKE-197 



WtäbiU 

De tekening van Dick Bruna die jarenlang de 
raambiljetten van VOO sierde met de tekst 
"Niet Apart, Maar Samen! " 

bundeling van meer krachten nodig. 
Men realiseerde zich dat men niet zon
der hulp het doel voldoende snel kon 
bereiken. Er waren in 1966 in Eemnes 
15 leden van Volksonderwijs (VO), 
allen lid van de afdeling Laren. Via 
initiatief van de familie Prins-van Ba-
vinckhoven is de afdeling Eemnes ont
staan op 20 Feb. 1967. Het vervolg 
kennen we. De binding van de afde
ling met de scholen werd geregeld 
doordat van elke school permanent 
twee leden van de oudercommissies, 
een onderwijzer en een ouder, in het 
afdelingsbestuur zaten. Dit was een 
unieke regeling die alleen in Eemnes 

voorkwam. Het was een idee van Fred Mol, die zelf principieel voorstander 
was van openbaar onderwijs. Bij de keuze van leerkrachten werd ook gekeken 
of zij de principes van het openbaar onderwijs een warm hart toedroegen. 

Naast de bemoeienis omtrent de stichting van scholen heeft de afdeling Eem
nes zich verder bemoeid met het totstandkomen van gestructureerd overleg met 
de gemeente via de Schoolraad voor het Openbaar Onderwijs, waarin met 
steun van het gemeentebestuur een lid van VOO de rol van voorzitter had om 
een neutrale voorzitter te hebben. De landelijke organisatie van VOO beoogde 
verder oudercommissies en onderwijzers te ondersteunen op het gebied van 
onderwijs en de organisatie daarvan. Veel onderwijzers van openbare scholen 
waren lid van VOO. Zoals dat bij verschillende verenigingen en organisaties 
gebeurde met een zekere ideële achtergrond, kreeg ook VOO te maken met het 
"consumentengedrag" (Wat heb ik er aan?) en verminderd idealisme. Daar
naast waren de belangrijkste doelen verwezenlijkt. Het ledental werd minder 
en de belangstelling vanuit de scholen taande door veranderende personele be
zetting en inzichten. Er zat niet veel anders op dan de afdeling op te heffen om
streeks 1994, waarmee zij geschiedenis was geworden. Enthousiaste leden heb
ben zich met idealisme ingezet voor goed onderwijs met als rode draad het op
voeden voor een open en verdraagzame samenleving, waarin diverse gezichts
punten en achtergronden elkaar ontmoeten. Diverse mensen hebben zich inge
spannen. Voorzitters waren in volgorde Ad Veth, Ben van Raay, Roel Kraefft, 
Resi Schölte. Resi is tot het laatst toe een drijvende kracht geweest achter de 
afdeling. 
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Besluit 
Er moet wat overblijven voor toekomstige schrijvers, daarom stoppen we hier, 
een mooi punt. Het openbaar onderwijs in Eemnes is met de komst van de 
Hink-Stap-Sprong echt gevestigd en brengt haar eigen kleur aan het palet. De 
vorming van de basisscholen met een gedeeltelijk vrijgesteld directeur aan het 
hoofd, bracht vele veranderingen in de school. Niet elke onderwijzer voelde 
zich geroepen tot die taak, zoals Fred Mol, die liever les gaf. De relatie tussen 
ouders en school veranderde. Wat betreft geloof en strenge principes (ook niet-
kerkelijke), waardoor de Schoolstrijd werd bepaald, zijn de scherpe kanten 
eraf. Nieuwe regelgeving maakt dat openbare scholen losgekoppeld worden 
van gemeentebesturen en bestuurd gaan worden door stichtingen, zelfs stichtin
gen die diverse richtingen omvatten. 

Met dank aan diverse mensen die mij informatie en toelichtingen hebben gege
ven, naast het putten uit mijn eigen herinnering. 

Jaap Groeneveld 
oktober 2000 
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ERRATA 

In deel 2 zijn een paar fouten geslopen. 
Pag. 175, midden eerste alinea: De heer Barendrecht werd hier genoemd Amb
tenaar van onderwijs. Hij was echter in de eerste plaats Gemeentesecretaris en 
was daarnaast verantwoordelijk voor onderwijszaken. 
Pag. 177, in het onderschrift van de schoolfoto: 
Margo Blokland moet zijn Margo Koegler, 
Marjan Hessing moet zijn Marjon Hessing. 
Met dank aan oplettende lezers. 
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