14. Christelijk onderwijs in Lieren
In 1866 nam ds. Sipkes van de chr.ger. gemeente (later gereformeerde kerk) in Lieren het
initiatief om een school te stichten waar de kinderen in de christelijke leer zouden worden
opgevoed. Belangstellenden werden opgeroepen tot een vergadering in het huis van
ouderling Jan Stufken van de hervormde kerk in Beekbergen. Maar er waren nogal wat
moeilijkheden te overwinnen voordat er een christelijke school gebouwd kon worden.
Beekbergen en omliggende buurtschappen telden toen ongeveer 2200 inwoners en daaronder waren nogal wat tegenstanders van christelijk onderwijs. En onder de vrienden van het
christelijk onderwijs zaten niet veel rijke mensen, terwijl er toch veel geld op tafel moest
komen om een school te kunnen stichten. Uiteindelijk lukte het om 675 gulden bij intekening
toegezegd te krijgen, een bedrag dat de verwachtingen verre overtrof. Het eerste schoolgebouw werd in Lieren gebouwd op een stuk grond dat gratis door ene B. Stufken ter
beschikking werd gesteld.
Het was op de plek aan de Tullekensmolenweg waar thans nog ‘Huize Bloem’ staat. De
school werd in 1871 in gebruik genomen. De school en het woonhuis van de onderwijzer
waren onder één dak gebouwd. De hoofdingang bestond uit twee grote deuren die toegang
gaven tot een klein portaaltje en het schoollokaal. De vloer bestond uit in zand gelegde
bakstenen. In het schoollokaal stonden lange schoolbanken zonder rugleuning waaraan 4 tot
6 kinderen konden zitten. In de banken waren loden inktpotten aangebracht. In het lokaal
stond ook een kast voor de leermiddelen. Aan de wand van het schoollokaal hingen drie
kaarten: Europa, Gelderland en Palestina.

Christelijke school in Lieren.

In de winter was het soms bar koud in het schoollokaal. Er stond slechts één kachel in het
midden van het grote lokaal en die was lang niet altijd in staat de ijsbloemen van de ruiten te
verwijderen of de inkt in de potten te ontdooien. In groepen van tien mochten de verkleumde
kinderen zich dan telkens vijf minuten bij de kachel warmen. Het schoollokaal werd onderhouden door de oudste meisjes op school die de meester vrijdags hielpen bij stoffen en
vegen. De oudere kinderen hielpen ook mee met het aannaaien van versleten boekjes. De
eerste onderwijzer van de christelijke school was meester Van der Klein, die overigens niet
langer dan twee jaar in dienst bleef. In 1888 kwam meester Bloem uit Nijkerk op school. Hij
was de onderwijzer die bleef tot aan zijn overlijden in 1926 en heel duidelijk een groot
stempel op het christelijk onderwijs in Beekbergen en Lieren heeft gedrukt. Onder zijn leiding
groeide het aantal leerlingen van de school gestaag. Meester Bloem was ook organist in de
hervormde kerk.
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