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Inleiding 
 

 

De Openbare (Lagere) School No. 1 is in 1882 door de gemeente Wageningen ge-

sticht. Het schoolgebouw stond aan de Parkstraat (thans Niemeijerstraat), in de bocht 

bij de Dijkstraat. De school kende een zevenjarige cursus en leidde op voor HBS en 

gymnasium. De leerlingen aan deze school waren hoofdzakelijk kinderen van de 

Wageningse middenstand en van “import”: ouders die zich van elders komend in 

Wageningen hadden gevestigd. In de praktijk werd school no. 1 beschouwd als de 

“betere” lagere school. 

 

In verband met de mobilisatie werd het schoolgebouw op 23 september 1939 gevor-

derd. De lessen vonden vanaf 2 oktober plaats in de protestants-christelijke Bewaar-

school aan de Veluviaweg. Op 22 juni 1940 betrokken leerlingen en leraren een nieuw 

gebouw aan de Prof. Ritzema Bosweg, op de hoek met de Oude Eekmolenweg. 

Daaraan ontleende de school de latere naam ‘De Eekmolen’. Tegenwoordig biedt dit 

gebouw onderdak aan de G.J. van de Brinkschool. Openbare Lagere School ‘De 

Eekmolen’ voerde in de jaren zeventig van de twintigste eeuw de Montessori-methode 

in, en verhuisde naar de Jagerskamp. Het gebouw aan de Parkstraat werd in de mei-

dagen van 1940 door granaatinslagen verwoest. Alleen de bijbehorende onderwijzers-

woning in de Dijkstraat bestaat tegenwoordig nog, als particuliere woning. 

 

 

Het hierna beschreven archief is op 12 augustus 1987 overgedragen aan het Gemeen-

tearchief Wageningen door de toenmalige afdeling Onderwijs van de gemeente. Het 

was redelijk geordend. De inventarisatie vond plaats in september 2011. 

 

Het archief is 0,15 m. groot en geheel openbaar. 

 

 

P.M. Kernkamp 

september 2011 
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 Inventaris 
 

 

 1-17. Ingekomen stukken, 1925-1941,  17 omslagen 

 

 1. 1925 

 2. 1926 

 3. 1927 

 4. 1928 

 5. 1929 

 6. 1930 

 7. 1931 

 8. 1932 

 9. 1933 

 10. 1934 

 11. 1935 

 12. 1936 

 13. 1937 

 14. 1938 

 15. 1939 

 16. 1940 

 17. 1941 

 

 

 18. Afschriften van opgaven aan overheidsinstanties betreffende de school, 

met bijlagen, 1925-1930, 1939-1943, 1945-1947.  1 omslag 

 

 

. 19. Stukken, opgemaakt door het hoofd der school, betreffende de vervul-

ling van een vacature voor een onderwijzeres, 1929.  3 stukken 

 

 

 20. Beoordelingen van leerlingen ten behoeve van hun eventuele toelating 

tot de school, 1929-1934.  1 omslag 

 

 

 21. Opgaven aan de gemeentesecretarie van het aantal leerlingen, 1931-

1936.  1 omslag 
  N.B. Opgave van het aantal leerlingen werd een maal per kwartaal gedaan, op 

de 16e van de maanden maart, juni, september en december. Bovendien 

moest opgave worden gedaan “na elke wijziging der schoolbevolking”. 

 

 

 

 

 

 

 


