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100 JAAR VORSTELIJK ONDERWIJS
BEKENDE EMMAGANGERS

SCHOOLMELK? COOL!
VAN KLEUTER TOT TOPMODEL

EMMASCHOOL
SCHOOL
VOOR VORSTELIJK
ONDERWIJS
Iedere schooldag komen ze aanrijden. De meesten komen op de fiets, maar er zijn er ook
die in een andere stad wonen en met de auto komen. In de winter is het nog donker als
ze arriveren. Het is nog stil op straat, de dag begint net. Ze drinken even koffie met hun
collega’s, gaan naar hun klassen, bereiden de lessen voor en wachten tot ze komen: hun
kinderen. Soms is het makkelijk, soms is het moeilijk, maar ze komen allemaal iedere dag
graag, want lesgeven is leuk.
’s Ochtends komen ze allemaal aan, de meesten komen op de fiets of lopend, maar er zijn
er ook die met de auto gebracht worden. Vóór de school: drukte, overal fietsen, gedrang
voor de ingang. De Emmaschool gaat beginnen. Ze willen graag naar binnen om als
eerste in de klas te zijn. Een kus of zwaai voor papa of mama en dan: een nieuwe dag op
school. Ze worden welkom geheten door hun juffen en meesters. Daarna volgen spelen
met klasgenootjes, rekenen, lezen, zingen, tekenen, luisteren, en schrijven. Iedere dag weer
hetzelfde, maar iedere dag toch ook weer anders. Iedere dag nieuwe zaken om te leren.
Soms is het gemakkelijk, soms is het moeilijk, maar iedereen komt iedere dag graag naar
onze school, want leren is leuk.
De Emmaschool anno 2011. De leerkrachten en leerlingen maken de school. Op de
Colofon
Bart van Asperen
Rob van Asperen
Mirjam van den Berg
Femke ten Cate
Henk Diemer

Emmaschool krijgen ze vorstelijk onderwijs. Vorstelijk onderwijs staat hier voor
kwalitatief goed onderwijs voor ieder kind. Een christelijke school waar ieder kind goed tot
zijn/haar recht komt. Ieder kind is immers van waarde.
De Emmaschool is de plek om samen te leren, te werken en te leven, al 100 jaar lang.
Lees onze glossy en proef zo honderd jaar traditie van de met recht bijzondere
Emmaschool.
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1931

“WE SCHREVEN
MET GRIFFEL EN LEI”
Mini Bos (nu Jansen) zat van 1925 tot 1932 op de Emmaschool. Levendig vertelt ze
over de Emmaschool van lang geleden. De tijd van griffels, vaderlandse liedjes en
sjerpen op Koninginnedag.

Door Birgit Donker

In de winter ging ze een half uur eerder naar huis, anders moest ze
in het donker lopen.’’

Eerste schooldag

4
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“Ik ben geboren op 2 oktober 1918 in de Bergse Dorpsstraat. Op

Juffrouw Blonk

mijn zevende mocht ik naar school. Ik ging naar de Emmaschool,

“We noemden de leraren ‘meneer’ en de leraressen ‘juffrouw’.

omdat mijn ouders hervormd waren. N.H. heette dat toen. In de

Juffrouw Blonk was mijn favoriete lerares. Ze was lief, gezellig en

eerste klas zat ik in het gebouw hiernaast, waar nu mensen wonen,

medelevend. Dat is ze, op de foto, met dat jasschort. Mijn favoriete

want de school werd nog gebouwd. In de tweede gingen we naar

leraar was meneer Hoogstad, die had ik in de vierde. Later zijn ze

het nieuwe gebouw. We begonnen altijd met gebed en Bijbelse

nog een echtpaar geworden. In de klas was het altijd stil. Als je

geschiedenis. Niet de Bijbel lezen, want daar snapte je natuurlijk

iets wilde zeggen, moest je je vinger opsteken. Als je naar de wc

niets van als kind. Tussen de middag ging iedereen naar huis.

wilde, twee vingers. En als er een leraar ziek was, gaf één leraar

Behalve Mien Kranenburg, die woonde te ver, bij de Hoge Limiet.

les aan twee klassen met de tussendeur open. Jongens zaten altijd
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achteraan in de klas, meisjes vooraan. We

niet mee. In de laatste jaren kreeg ik twee

droegen ons haar in vlechten of in een strik.

keer per week na school Frans van meneer

Anders hing het voor je gezicht, dat was

Huisman. In de hoogste klassen kregen we

niet netjes.’’

ook scheikunde. Pas in klas zeven kregen
we gymnastiek, op zaterdag. Naar die

Strenge man

gymnastieklessen moesten we lopen langs

“Je moest opstaan als het schoolhoofd de

de Straatweg, netjes twee aan twee.’’
De eerste klas van Mini Bos (tweede bank, rechts)

klas binnenkwam. Meneer Huisman was
streng, daar hadden we ontzag voor. Hij

Spelletjes

stond ’s ochtends bij de ingang met zijn

“Van kwart over tien tot half elf mochten

hoed op. Als je langs liep moest je groeten

we op het schoolplein spelen. Dan deden

‘dag meneer’. Een keer heb ik dat niet

we krijgertje, knikkeren of haasje over.

gedaan en moest ik terug komen. Ik voelde

Voor hoepelen of tollen was geen ruimte.

me in mijn kuif gepikt, want ik groette

Touwtje springen was al moeilijk. Als er

altijd! We hadden Huisman als leraar in de

sneeuw lag, gingen we glijden. Ik kon een

zesde en zevende. Als we gingen zingen,

goede glijbaan maken door heen en weer te

speelde hij viool. Nou ja, spelen… het was

hollen, zodat het glad werd. Daar kwamen

zagen. Hij was getrouwd met die viool! Op

veel kinderen op af. Als de glijbaan bot

een keer ging hij op een stoel staan om iets

werd, gooiden we er weer sneeuw op. In de

te laten zien. Maar het was een klapstoel en

pauze kregen we geen eten of drinken, zoals

zijn been kwam er tussen. Hij riep “jongens,

nu. Schoolmelk was er niet en je nam niets

help me, mijn poot, mijn poot moet eruit”.

mee van huis. Op dinsdagmiddag hadden

Maar wat konden wij doen? Hij heeft toen

we zingen. Piet van der MeWer moest zijn

zelf zijn been bevrijd. Wij moesten allemaal

mond houden, want die kon niet zingen.

lachen.’’

Ik had kennelijk een mooie stem en mocht

Lievelingsvak

vaak alleen zingen. Vaderlandse liedjes uit

met een griffel op een lei, daarna met een

weken vrij. Om te schaatsen of misschien

toen veel voor, maar voor een meisje van

Kun je nog zingen, zing dan mee.’’

kroontjespen en inkt. Als iemand vreselijk

omdat ze het gebouw niet warm kregen.’’

negen was het nieuw.’’

zat te vervelen, ging-ie de hoek in. Slaan

“Mijn lievelingsvak was handwerken. Taal
vond ik grappig en ik kon goed rekenen.

Feestdagen

heb ik nooit meegemaakt. Ik heb een keer

Schoolreis

Rapport

Ik had mooie rapporten. Ik had na de

“Als je jarig was, kreeg je een zakje bonbons

in de hoek gestaan en moest naar de muur

“We gingen voor de eerste keer op

“Bij een goed rapport kreeg ik een gulden.

Emmaschool best naar een hogere school

voor de leraren. In de klas trakteerde je

kijken. Maar ik voelde me zo beledigd dat

schoolreis in de derde. Naar Marken en

Die moest ik op mijn spaarbankboekje

gekund, maar ik had een hekel aan huiswerk

toffees uit een papieren zak. Er werd nooit

ik me heb omgedraaid. Pesten bestond niet.

Volendam, met de trein. Je moest zelf brood

zetten. Er waren ouderavonden op school

maken. Op de lagere school hadden we niet

gezongen, je mocht alleen trakteren. En

Ja, Piet van der Meer stopte mijn vlecht in

meenemen en snoep en drinken. Dat zat in

maar als kind ging je nooit mee. We hadden

veel huiswerk, gelukkig. Ik had handwerkles

dan was er Koninginnedag, op 31 augustus.

de inktpot maar dat deed-ie bij iedereen.

mijn schooltas die ik in het bagagenet had

geen toneel of andere uitvoeringen. Aan

van juffrouw Zonne. Ze was een beetje

Met sjerp om en een grote vlag liepen we

Een keer moest ik een week lang iedere

gelegd. Op een gegeven moment had ik

het eind van de zevende klas zei je de

saai. Een stijve tut eigenlijk. Zo zagen wij

naar het stadhuis aan de Straatweg om

middag nablijven bij meneer Van Saanen.

trek in een snoepje. Om bij het bagagenet

onderwijzer gedag en ging je van school.

het tenminste. We moesten een merklap

te zingen. Na afloop gingen we naar de

Ik weet niet waarom. Ik weet wel dat mijn

te komen ben ik op de bank gaan staan en

Klaar. Er was verder geen ophef zoals

maken, mazen en breien. De jongens deden

Adriaanstichting om voor de zieke kinderen

vader naar school is gegaan. Daarna was het

greep me vast aan een handvat. Maar dat

tegenwoordig. Je kreeg je rapport en kon

afgelopen. Ik was een voorbeeldig kind, al

was de noodrem! De trein stond stil en de

gaan. Mijn moeder zei, als je kiest voor

zeg ik het zelf.’’

conducteur kwam kijken. Juffrouw Blonk

het naaivak, kun je ook je brood verdienen

legde uit wat er was gebeurd. We zijn toch

als wij er niet meer zijn. Dat heb ik

IJsvrij

in Marken aangekomen. Daarna zijn we

gedaan, ik ben op mijn veertiende naar de

“In de winter, we hadden toen strenge

met de trekschuit naar Volendam gegaan.

industrieschool gegaan. Ik heb er nooit een

winters, kregen we ijsvrij. Soms een uurtje

Die werd getrokken door een man, met

hekel aan gehad om naar de school te gaan.

maar soms ook de hele middag. Een keer, in

zo’n riem over zijn borst, kilometers heeft

Je wist niet anders. Maar ik ging graag naar

de winter van 1928 tot 1929 kregen we zes

hij gelopen. In landelijke streken kwam dat

school.’’

die er een kuur ondergingen Wnog meer
te zingen. Daarna gingen we naar het
Plaswijckpark. Daar kregen we limonade en
snoep.’’
Straf
“Je kreeg straf als je bijvoorbeeld de inktpot
omgooide. In de eerste klas schreven we
6
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“Ik kon
goed
leren,
had
mooie
rapporten”
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Column door Kees Keller

MIJN EMMA
Na het melken, vanmorgen om vijf uur, gleed ik in het steegje,

kleine boerderij. Hoe kon ik het hoofd boven water houden?

op weg naar de Hillegondakerk, pardoes uit over een berg

Dan breekt deze wonderlijke droom over het verleden abrupt

geitenkeutels. Mijn spontane reactie was niet bestemd voor

af als de wekker van mijn mobiel afgaat. Ik droom helaas elke

dominee. Nadat ik tot tien had geteld, veegde ik mijn klompen

nacht. En altijd in vrij heldere beelden. Daar zou ik best vanaf

schoon aan het gras. Dat groeide overdadig aan weerskanten

willen. Nadenken over de historie van de Emmaschool is vast de

van het pad. In de verte

oorzaak van de drukke

klonken geluiden van

nacht. Vandaag breng

spelende kinderen bij
de school. De paarden,
koeien, varkens en kippen
van boer Dijkshoorn
waren te horen tussen het
klokgelui van de kerk. Een
zachte bries waaide over
mijn zweethoofd. Ik ging
zitten op een bankje bij de
lindeboom op de hoek van
de Kerkstraat. Tussen de
paar huizen door zag ik de
weilanden.
Nog een half uur voordat
ik de slager zou spreken
over een van mijn varkens.
Goed opletten was
nodig. De man was een

“Nadenken
over de
historie
van de
Emmaschool
is vast
de oorzaak
van de
drukke nacht”

ik de oudste zoon naar
school. Hij blijft langer op
school om mee te werken
aan de schoolkrant.
Zaterdagmiddag heeft de
jongste telg, een meisje,
een musicaluitvoering
van haar klas. Vanavond
is mijn vrouw bij de
medezeggenschapsraad.
Morgen heb ik in de
lunchpauze voorleesdienst
in de jongste groep. En
morgenavond hebben
wij spreekuren met de
leerkrachten. Ten slotte
heeft de oudercommissie
volgende week een themaavond over de ‘Dictatuur

ervaren onderhandelaar.

van Internet’. Deskundigen

Hij dreef een winkel op

leren ons dan over risico’s

een paar honderd meter

en kansen voor kinderen.

afstand van de Hillegondakerk. Problemen had ik nooit met deze

Ook de sociale media staan op de agenda. Over een week met de

Hillegersbergse vleeshouwer. Overigens wist hij dat ik goed kon

hockeyploeg van de oudste naar Zeeland, terwijl mijn vrouw het

lezen en schrijven. Daar zien mensen, zo merkte ik, toch altijd

balletclubje van dochterlief vervoert naar Oudewater.

tegenop. Aan de overkant liep de kruidenier met zijn hondenkar

8
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met grutterswaren. De honden blaften luid; zij leken goed

Mijn vrouw, het is zonde dat ik het zeg, dat is een prachtmens. Zij

doorvoed. Dat was niet bij elke hondenkar het geval, zo wist ik. De

bezit, als ik dat mag zeggen, vorstelijke waardigheid gecombineerd

klok op de kerktoren galmde door de stilte heen. Ik dacht weer na

met humor en fantasie. . Een bofkont ben ik. Even later steekt zij

hoe verder te gaan als weduwnaar met twee opgroeiende zoons.

haar krullenkop om de hoek van de badkamer. ‘Ik ben zo gereed,

Beiden gingen af en toe naar de Emmaschool. Maar ik had ook een

Emma’, zeg ik.
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VERHALEN EN ANEKDOTES VAN OUD-EMMAGANGERS

MIJN
EMMAGEVOEL
door Gre van der Does
Ik heb het rapport en de foto opgezocht van mijn moeder,

Waarschijnlijk heeft zij de school verlaten toen het gezin Muit van

Cor Muit, uit de laatste klas van de Emmaschool, die toen nog

de Strekkade naar Rottekade, Bergschenhoek verhuisde. Altijd had

Kerkstraatschool heette, cursus 1923-1924. Cornelia Muit geboren

zij het nog over die tijd op school.

22-9-1911 en overleden in 29 april 2007 had mooie cijfers in de
laatste klas.

Dat de meester de zevens voor geschiedenis in een zes veranderde,
zat Cor nog altijd dwars.

Alles wat mijn moeder in haar lange leven leerde, heeft zij zichzelf
aangeleerd. Behalve de basis, die had zij op de “Kerkstraatschool”

Op de binnenzijde van de kaft staat:

te Hillegersberg meegekregen. Zij had ook een mooi handschrift.

Leer den jongen de eerste beginselen naar den eisch zijns wegs,

Het hoofd van de school was De heer. J de Jong, over wie zij altijd

als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.

lovend sprak.

Spreuken 22: 6.

Tot grote
ergernis van
Cor Muit
veranderde de
onderwijzer
het cijfer
voor ‘Vad.
Geschiedenis’
tot twee keer
toe van een
zeven in een
zes.
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Een unieke foto: de
allereerste klassenfoto van de
Emmaschool uit 1911, met
meester Roosjen. Het huidige
schoolgebouw bestond nog
niet: dat dateert van 1929.

Meester Roosjen en zijn gezin.

Achterkant school van Roosjen

Gedtuigschrift

Het landje naast de school van meester Roosjen. Op de achtergrond: het huidige
dependancegebouwtje aan de Kerkstraat.
12
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In 1911 vliegt de
eenentwintigjarige Anthony Fokker
met zijn zelfgebouwde vliegtuigje op
Koninginnedag (31 augustus) een
rondje rond de toren van de Sint
Bavokerk in Haarlem: een sensatie!

Het Rietveld
Schröderhuis wordt
in 1925 gebouwd
door architect Gerrit
Rietveld volgens geheel
nieuwe ideeën over
bouwen. Het huis is een
aaneenschakeling van
horizontale en verticale
vlakken en doet in 2011
nog steeds modern aan.

Ook in 1911 wordt de bekende
kinderboekenschrijfster Annie MG
Schmidt geboren.

The Jazz Singer
uit 1927 is de
eerste succesvolle
speelfilm met
geluid en betekent
het begin van
het einde van de
stomme film.

DE JAREN
1911 TOT 1931
In de zomer van
1914 begint de Eerste
Wereldoorlog, waarin
alleen al rond de tien
miljoen soldaten
het leven lieten.
Nederland deed niet
mee, maar had wel
last van de oorlog:
levensmiddelen
werden schaars. Je
kon ze alleen met
bonnen kopen.

14
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In 1929 blijkt de markt
verzadigd geraakt. Er
wordt geproduceerd,
maar mensen kopen niet
meer: ze hebben alles
al. Als gevolg hiervan
gaat bedrijf na bedrijf
failliet en kelderen de
aandelenkoersen op
Wall Street dramatisch
op zwarte donderdag 24
oktober 1929. De crisis van
de jaren 30 met wereldwijd
miljoenen werklozen en
diepe armoede, begint.

JUBILEUMMAGAZINE EMMA

15

1931
1951

“SPELEN EN LEREN
TIJDENS DE BEZETTING”
Niemand die zo alle hoekjes en plekjes van de Emmaschool kende als conciërgezoon Pieter
As. Hij was leerling in de oorlogsjaren. Levendig haalt deze kwieke zeventiger herinneringen
op. Een boeiend verhaal over onvergetelijke indrukken, een geklapte ballon, een zoekgeraakte
kerstboom, een vioolspelende onderwijzer en een ‘bleekneusje’.

door Kees Keller

dag in maart 2011 beelden van de Emmaschool van ruim
zeventig jaar geleden. Op het gebouw stond toen nog geen

De grote zolder van de Emmaschool waar in donkere

verdieping. Wel was er de grote zolder met zijn geheimzinnige

hoekjes verboden radio’s opgeslagen lagen tijdens de Duitse

hoeken en gaten. Als zoon van de conciërge kon Pieter daar

bezetting. Duitse oorlogstekens aan de binnenkant van

buiten schooltijd denkbeeldige avonturen beleven. Als bijzonder

ramen in gevorderde lokalen. Het gezang ‘Komt nu met zang’,

schieten hem beelden te binnen van de jaarlijkse schoonmaak.

voorgezongen in Zeeuws dialect. Urenlang spelen in een leeg

Zijn vader, geassisteerd door zijn moeder, haalde dan het

schoolgebouw. Maar vooral herinnert Pieter As (1933) zich de

complete gebouw overhoop. De grondige schoonmaak bood

Emmaschool als leerplek. Vooral gericht op basisvaardigheden.

Pieter extra speelgenot. Zo herinnert hij zich nog met plezier

Zo herinnert Pieter zich de Emmaschool tijdens de

de grote platenkast met afbeeldingen van Isings. Moeder stofte

oorlogsjaren. En hij kan het weten. Pieter was voor zijn pensioen

zorgvuldig de veel gebruikte schoolplaten af. Was de kast leeg,

onderwijzer, schoolhoofd, en directeur van een school voor

dan kon Pieter zichzelf achter de twee deurtjes in een huis

schipperskinderen.

wanen. Of hij speelde er verstoppertje. Uit zijn tijd voordat hij
naar school ging, schiet hem peilloos verdriet te binnen over

16
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Speelplek

een kapot geknalde luchtballon. De ballon ging ter ziele na

De goedlachse en vitaal ogende Pieter As schetst op een zonnige

confrontatie met een ijzeren verwarmingsbuis.
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uur ’s avonds de tijd. Pieter: “Uit solidariteit

onderduik, werd dan gefluisterd. Pieter nu:

Meester is’. Dus moesten wij hem meneer

gingen wij op een avond ook om zeven uur

“Waarschijnlijk waren op de Emmaschool

noemen. Net zoals wij de onderwijzers Van

naar binnen.” Veel later bleek deze familie

de meeste onderwijzers boven de 45

Saanen en Huisman toespraken.’

in Sobibor te zijn omgekomen. Veel indruk

jaar. Dus werden zij niet gezocht om in

maakte ook de dood van een achttienjarige

Duitsland te werken. Enkele onderwijzers

Bijbels

jongen door vuur van een Engelse Spitfire.

zaten blijkbaar toch in de gevaarlijke

De protestants-christelijke signatuur van de

Pieter: “Dat drama speelde zich in 1944

leeftijdsgroep.”

Emmaschool leverde ook andere verhalen
op, die nog steeds scherp op het netvlies

af. De jongen kon niet in de schuilkelder

“VROEGER
KOMT
STEEDS
MEER
TERUG”

terecht en stond met mijn vader tegen de

Meester

van Pieter As staan. In de zogeheten

muur geleund te wachten tot de aanval over

Volgens Pieter kwamen er op de toenmalige

middenklassen hoorde hij de Bijbelverhalen

was. Op ons allen heeft deze gebeurtenis in

Emmaschool kinderen uit allerlei soorten

op indringende wijze vertellen. De kunst

die jaren blijvende indruk gemaakt.”

gezinnen. Zo mocht hij, verliefd als hij

van het vertellen was in die jaren hoog

was, in klas 1 van juffrouw Van den

ontwikkeld. De leerkrachten op de

Gaarkeuken

Houten naast zijn Mia Jongerius zitten.

Emmaschool wisten in de oorlogsjaren de

Door de oorlog vonden lessen in

Zij was een dochter van een dokter die

Bijbelverhalen op verantwoord theatrale

steeds wisselende locaties plaats. En op

in de Montignylaan woonde. ‘Bijzonder

wijze over te brengen. En wel zo goed, dat

verschillende tijden. Soms was er in de

dat deze juffrouw in ieder geval oog had

de kinderen even later op het schoolplein

ochtend school, dan weer in de middag. Of

voor mijn belangstelling voor dat meisje.

de verhalen gingen naspelen. Pieter: ‘Wij

de oorlogsjaren dreigend waren? Eigenlijk

Bedenk wel, het was een tijd van orde en

waren dan echt David, Goliath, Saul of

herinnert Pieter vooral een fijne jeugd.

gezag. Veel spielerei bestond er nog niet

Simson.’ En dan de muziek, waar Pieter

Zelf vindt hij dat wel wonderlijk. Maar

in het onderwijs. Aan de andere kant,

zijn verdere leven zoveel mee ging doen

zo was dat nu eenmaal voor kinderen

plezier hadden wij genoeg. Dat staat daar

als accordeonist en kerkorganist. Meneer

van die leeftijd. Natuurlijk, bepaalde

los van. Nog altijd schiet ik in de lach

Huisman in klas 6 was ook een inspirator

gebeurtenissen blijven je bij. Zo ziet hij

als ik in gedachten de onderwijzer P.J.

op dat vlak. Hij speelde bij zingen vaak de

ook nog de gaarkeuken voor zich, waar in

van de Ameele uit Zeeuws Vlaanderen

tegenmelodie op de viool. ‘Dat klonk echt
heel bijzonder’

Onderwijs

Emmaschool nog een ouderwetse leesplank

militairen verdwenen. Maar het boompje

gamellen voedsel werd aangeleverd. Langs

(Hoofdplaat) een gezang hoor voorzingen.

Als zesjarige ging Pieter naar de

in de archieven heeft.

was helaas nergens meer te vinden. Ook

een lokaal van de Emmaschool zag hij

‘Komt nu met zang, van zoete tonen’.

verbazing over bepaalde zaken uit die
Sentimenten

mensen langskomen om voedsel te halen.

Onvergetelijk. Zo ook zijn reactie op ons

Ten slotte

grote school’. Daarvoor was hij twee jaar

woelige periode komen boven. Zo weet

En inderdaad, af en toe waren er ineens

roepen ‘meester, meester’. Bars antwoordde

Het laatste schooljaar 1944 en 1945 op de

leerling van de fröbelschool van juffrouw

Terugdenkend komen steeds meer lang

Pieter nog beeldend te vertellen over de

onderwijzers verdwenen. Die zijn in de

Van de Ameele dan, dat ‘slechts één jullie

Emmaschool verliep voor Pieter anders. Als

Janzen en juffrouw Katrien. Geheel

geleden beleefde gevoelens terug. Zo weet

zondagschool in de Emmaschool. Deze

kind in de hongerwinter kwam hij via de

volgens de opvattingen van pedagoog

Pieter nog hoe verdrietig hij was over een

stond onder leiding van de heer Huisman.

diaconie van de Hillegondakerk terecht in

Fröbel maakten de kinderen kennis met

zoekgeraakt kerstboompje van karton.

Graag wilde Pieter naar deze zondagschool.

het Groningse plaatsje Den Andel. Tot eind

nieuwe methoden en speelvoorwerpen.

Deze was met glimmend groen papier

Hij vond wel eens boekjes met versjes in

augustus 1945 verbleef ‘bleekneusje’ Pieter

Daarna maakte Pieter de overstap naar de

beplakt. Ter verhoging van de sfeer kreeg

de schoolbanken. Maar vader As verbood

daar. Hij ging daar wel naar school. Maar

lagere school. De eerste twee leerjaren gaf

het werkje kerstballetjes en slingers. Diepe

het zijn zoon Pieter. De zondagschool, zo

het onderwijs dat jaar kende toch te veel

juffrouw A.H. van den Houten les. Lezen,

trots voelde Pieter in december 1939.

redeneerde hij, was bedoeld voor kinderen

onderbrekingen. Een achterstand was het

schrijven, rekenen, Nederlandse Taal, en

Zijn kerstboom, dat was de kroon op een

van de openbare school. Dus niet voor

gevolg. Toch kon hij via de ULO (Uitgebreid

Bijbelse en Kerkgeschiedenis. Taal ging

jaar. Daarna volgde een klein persoonlijk

een jochie uit een protestants nest. Pieter:

Lager Onderwijs) naar de Kweekschool en

volgens de nieuwe spelling: ‘Niet zoo,

drama. Zijn kerstboompje raakte zoek.

‘Wonderlijk, zo’n benadering’.

maakte hij later carrière in het onderwijs.

maar zo’. Tekenen en zingen kwamen ruim

Nederlandse militairen van een regiment

aan bod, waarbij de juffrouw de vocalen

artillerie vorderden de Emmaschool.

Oorlog

de Emmaschool uit zijn kindertijd, een

ondersteunde met een klein traporgeltje.

Leerlingen moesten daarom uitwijken naar

Het drama van de oorlog was zeker

onvergetelijke speelplek, de werkplek van

Pieter heeft nog steeds heldere beelden

de fröbelschool. Ook de openbare school

aanwezig. Een joods jongetje moest een

van de leesmethode. Voor ons gesprek

van het Nut, aan de overkant, bood in

uur eerder van de straat vanwege spertijd.

informeert hij gretig of de moderne

zo’n situatie plek. Na vele weken waren de

De niet-joodse kinderen kregen tot acht

Emmaschool. Voor hem was dat ‘de

18
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Voor Pieter As is ook na zoveel jaren,

zijn vader, en de inspirerende leerschool
Schoolfoto uit 1944. Pieter As is de jongen met donker pak en stropdasje,
achterste rij midden.

voor zijn verdere leven.
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1931
1951

Column door HENK SCHREUDER

BIJ LUCHTALARM
ONDER
DE BANKEN
Een soort gidsfossiel ben ik: geen honderd jaar, maar wel al

In de eerste klas zat ik bij juffrouw Van den Houten. Een vrouw met

driekwart. In het verre jaar 1942 werd het voor mij menens: ik

karakter: midden in de oorlog liet ze haar huis oranje verven. Tegen

ging naar school. Niet naar het robuuste, bakstenen gebouw aan de

mijn moeder zei ik: ‘Het is niet erg als je doodgaat, want dan ga ik

Hilleniussingel, maar naar de Bergkapel, het kerkje dat verborgen

bij de juffrouw wonen.’ Dat gaf krassen op moeders ziel.

ligt achter de Oude Raadhuislaan. De Duitsers hadden de school

In de pauzes werd geknikkerd. Op de oude stenen van het muurtje

gevorderd.

langs de straat hebben generaties knikkerende kinderen hun sporen
achtergelaten.

In de noodschool waren de klassen min of meer van elkaar
gescheiden door gordijnen. Wie te laat kwam, wist alle ogen op

Bovenmeester Huisman, die in de Dorpsstraat woonde, gaf aan wie

zich gericht. We leerden schrijven met een kroontjespen en een

dat wilde na schooltijd Frans: ‘Papa fume une pipe’ - roken had nog

pot galnoteninkt, want

status. Het mooiste was

de potloden waren op.

zingen en het voorlezen

Wekenlang kwam ik

aan het einde van een

blauw thuis, maar het

lange schooldag. Het

lukte.
Wat minder goed lukte
was rekenen, vooral
hoofdrekenen, dat was
pingpong tussen een
paar vluggeriken. Ik
droomde dan vaak weg.
Van meester Van Saanen,

“HET GING
EROM TE
OVERLEVEN”

was echt een ouderwetse
dorpsschool, regelrecht
uit de boeken van Van
der Hulst. We kregen
les, verder niet. Er was
trouwens ruimte noch
materiaal voor iets
anders. We liepen op
klompen, want schoenen

die moeite had met orde,

waren niet te krijgen. Bij

mocht ik opstelletjes

luchtalarm kropen we

schrijven, dan had hij geen

onder de banken. Die

kind aan me. Tot mijn vader naar school ging om beleefd te vragen

hadden immers al zo veel doorstaan. In de Hongerwinter van 1944-

of ik ook rekenen mocht leren. Ik leerde het, maar niet zonder

45 ging de schooldeur lange tijd dicht. Er heersten besmettelijke

tranen en trauma’s.

ziektes en schoonmaakartikelen en leermiddelen waren op, er was
voedselgebrek. Het ging erom te overleven - tot het Zweedse meel

Diepe indruk maakte op mij de zendeling die ons op een keer

arriveerde en tot de voedseldroppings in Terbregge.

opwachtte om te vertellen over zijn werk, dat hij door de oorlog
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had moeten onderbreken. Een donkere man in een wit pak met een

En wat dat rekenen betreft: tussen de cijfers en mij is het nooit

tropenhelm, voor de ingang van wat een tropenkerkje had kunnen

helemaal goed gekomen. De letters hebben me gered; nog steeds

zijn. Alleen de palmbomen ontbraken.

ben ik werkzaam als vertaler.
JUBILEUMMAGAZINE EMMA
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VERHALEN EN ANEKDOTES VAN OUD-EMMAGANGERS

MIJN
EMMAGEVOEL
door Ineke van Yperen

1931
1951
Zesde klas 1953 met
meester Zoutewelle

Zo ging men toen op de schoolfoto: met jasje,
dasje en exotische achtergrond (Jan Leeflang)

Watersnoodramp
Na de watersnoodramp in 1953 werd ook in Hillegersberg een

September 1949

groot aantal evacués opgenomen. Zo lang ze niet terug konden,

De eerste schooldag. Verlegen en gespannen liep ik aan de hand

moesten de kinderen hier naar school. Ik herinner me nog goed dat

van mijn moeder naar de eerste klas van juffrouw Van den Houten.

er opeens veel vreemde kinderen in de school rondliepen.

Er waren nog veel meer kinderen met hun moeders. Vaders deden

Aan sommige lessen denk je later nog met plezier terug. En

nog niet mee. Een paar kende ik al en dat gaf moed. Wij mochten

dat temeer wanneer je er ook nog profijt van ondervond. Dat

in de bankjes schuiven. Grote kinderen huilen niet en dus slikte ik

was bijvoorbeeld aardrijkskunde van meneer Prins. Bij een

een paar keer dapper en begon moedig aan deze nieuwe fase in het

overhoring moest je voor de klas komen en liet hij je zonder kaart

leven.

in gedachten een reisje maken door het betreffende gebied, dichtbij

Schoolreisje naar Oud-Valkeveen 1953. schoolfoto (Jan Leeflang)

of ver weg. Bijbelse geschiedenis, nog zo’n vak. In de eerste klas
Mijn leren is spelen

van het Lyceum in Bussum leverde dat een rapportcijfer 10 voor

Ik kwam naast Corrie Jacobs te zitten. Wij begonnen met een

Godsdienstonderwijs op. Dat kwam onder meer doordat ik pijlsnel

gezang: Op bergen en in dalen….. Juffrouw Van den Houten

alle Bijbelboeken kon opnoemen. Overigens heb ik er mijn leven

begeleidde ons op een draagbaar orgeltje. In mijn herinnering

lang plezier van dat ik bijna alle psalmen uit mijn hoofd ken.

blijft dat ‘Het orgeltje van yesterday’. Na de kleuterschool begon
het echte werk: lezen, schrijven en rekenen. Onze lichting was de

Het Zwarte Plasje

laatste die nog schuin leerde schrijven.

In mei telden we de dagen af tot Het Zwarte Plasje open zou gaan.
Voor het ontbijt waren wij dan al in het zwembad te vinden. Aan

Ik had me erop verheugd om te leren lezen. De klas leefde mee met

de kant was het nog erg koud, maar als je eenmaal dóór was viel

de avonturen van Jaap en Gerdientje in het boswachtershuis. Wel

het wel mee. Gauw naar huis om te eten en dan naar school. Het

was het een probleem dat we met onze vinger bij de tekst moesten

toen behaalde Diploma Geoefend Zwemmer was mijn eerste door

blijven en niet stiekem verder konden gaan als we geen beurt

het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen erkende

hadden. De spanning was trouwens toch al weg omdat we alle

getuigschrift.

Kleuterklas met juffrouw Janzen

boekjes twee keer lazen. Soberheid was immers nog troef, zo kort
na de oorlogsjaren.

Zesde klas met meester Huisman

Schrijven ging als een trein, nadat we weer een nieuwe
kroontjespen hadden gekregen. Je moest er even aan likken en dan
was glanzend resultaat verzekerd. Sommen maken en tafels leren
vond ik echt leuk.
Ik weet nog goed dat mij het leren ook vaak verveelde. Vooral het
handwerken. Ik zat later naast Ineke van ‘t Veer. Zij (kleine Ineke)

Het bestuur moest van alles bedenken om
aan middelen te komen, zoals het uitgeven van
obligaties.

woonde helemaal op Terbregge en zij hielp mij (grote Ineke) altijd
met het ophalen van de vele verloren steken. Nu, ruim 60 jaar later,
laat ik het breien nog steeds graag aan anderen over.
22
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1931
1951
In 1933 benoemt
president Hindenburg
Hitler tot ministerpresident. Vrij snel daarna
grijpt Hitler de macht en
begint een sterk leger op
te bouwen.

Op 10- mei 1940 vallen de
Duitsers Nederland binnen.
Nederland is in oorlog. Na het
bombardement op Rotterdam
geeft Nederland zich over. De
rode gloed van de vlammen was
vanaf de Hilleniussingel te zien.
Tot 1945 houden de Duitsers
Nederland bezet.
De winter van 1944-1945 wordt
de Hongerwinter genoemd.
Mensen in de stad hadden
ernstig gebrek aan voedsel en
brandstof.
Op 5 mei 1945 komt voor
Nederland een einde aan de
oorlog.

In 1948 treedt
koningin Wilhelmina
af. Juliana wordt
Koningin. In
datzelfde jaar wordt
de Franse auto de
Lelijke Eend ten
doop gehouden.

DE JAREN
1931 TOT 1951
In 1935 wordt
Max Eeuwe
wereldkampioen
schaken.

24
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In 1949 wordt
Indonesië
onafhankelijk. Tot
die tijd hoorde het
bij Nederland als
Nederlands-Indië.
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1951
1971

“Op de
Emmaschool
was geen plek
voor poeha”
Oma Johanna Molenaar (77) maakte haar huiswerk met een griffel, zoon Paul (46) gebruikte
een vulpen en kleindochter Kiki (6) kruipt straks achter de computer. Drie generaties Molenaar
blikken terug op hun Emmaschool-periode.

door Andreas Kouwenhoven

Emmaschool belandde. Tijdens de Duitse bezetting moesten de
lessen gewoon doorgaan. Ook een bombardement, het uitvallen

Die karakteristieke voordeur, de scherpe bel en de twee donkere

van de verwarming en een groep Duitse legerofficieren die de

gangen die beneden alle klaslokalen met elkaar verbinden.

school dagenlang bezet hield, konden daar geen verandering in

Eigenlijk, dacht Paul Molenaar toen hij onlangs terug was op de

brengen. Zelfs tijdens de Hongerwinter gingen de leraren stug

Emmaschool, is er in twintig jaar tijd nauwelijks iets veranderd.

door. ‘In die periode gingen we met z´n allen naar de Bergkapel’,

En dat was de reden dat hij graag wilde dat zijn dochtertje

herinnert Hans zich. ‘Daar werden we met vier klassen in één

Kiki op de school kwam. ‘Je bent als ouder toch op zoek naar

grote ruimte gepropt. Terwijl wij wiskundesommetjes aan het

stabiliteit. En het feit dat zo’n Henk Diemer hier nog steeds

maken waren, kregen de kinderen een paar meter verderop

werkt – die liep al rond op deze school toen ik er nog leerling

geschiedenisles. Die rommelige tijd heeft enorm veel indruk op

was – zegt wel iets over de Emmaschool: een vertrouwde

mij gemaakt.’

omgeving.’
De oorlog liet ook in de buurt haar sporen na: sommige
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Stabiliteit: ook de moeder van Paul, Johanna (‘zeg maar Hans’)

gezinnen hadden ’s morgens letterlijk geen brood op de plank,

Molenaar, kreeg er mee te maken toen ze in 1940 op de

weet mevrouw Molenaar nog. ‘Je had nette kinderen en je had

JUBILEUMMAGAZINE EMMA
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1971
arme kinderen. De arme kinderen zagen

Dan hing hij een plaat uit en vertelde

er onverzorgd uit en waren kaalgeschoren

spannende verhalen over woeste Bataven

vanwege de luizen. Landjesvolk werden

en wrede Noormannen. Of het allemaal wel

ze genoemd. Die kinderen moesten

waar was, kon ons niets schelen. Het was

ook achterin de klas zitten, volgens de

spannend.’

school vanwege de luizen. Niet echt een

Na haar basisschooltijd volgde Molenaar

christelijke gedachte, maar destijds was het

de huishoudschool en liep H.J.(Henk)

de normaalste zaak van de wereld.’

Molenaar tegen het lijf. Henk Molenaar
werd in 1970 penningmeester van de

Krassende viool

Emmaschool . Het echtpaar kocht een

Het christelijke karakter van de school

huis in oud-Hillegersberg. Daar werd zoon

uitte zich vooral ’s morgens: de leerlingen

Paul geboren die, niet toevallig, ook op de

begonnen iedere dag met een gebed en

Emmaschool terecht kwam. De jonge Paul

een psalm, begeleid op een krassende

deed het goed in de klas en kreeg al gauw

viool. Wekelijks zongen de klassen liedjes

extra taakjes naar zich toegeschoven. ‘Zo

van Johan de Heer met meester Van de

mocht ik de deur open doen als de bel ging’,

Ameele. Molenaar: ‘Die man had een

weet Paul nog. ‘Dat beschouwde ik als een

stem als een orgel. En hij kon eindeloos

erefunctie. Het maakte mij extra ambitieus.’

vertellen over zijn geschiedenisplaten.

Dat kregen ook de leraren al gauw door.

“De
armste
kinderen
achterin
de klas”

Zo nodigde meester Van Vliet hem daarna

reclamebureau in Utrecht. Is dat

die op de Emmaschool zit. Nu al ziet vader

uit om het schoolkamp helpen voor te

allemaal dankzij de Emmaschool, die zijn

Paul veel gelijkenissen. Zo zit Kiki in een

bereiden. ‘Daardoor werd ik uitgedaagd

commerciële vernuft op jonge leeftijd al

speciaal groepje voor extra uitdaging. Paul:

om extra mijn best te doen’, vertelt Paul.

triggerde? Niet helemaal, vindt Paul. ‘Iets

‘Ik kreeg zelf ook altijd extra sommetjes

‘Op een gegeven moment ging ik overal

presenteren, het naar voren treden, dat

mee.’ Ook bespeurt hij al enig commercieel

een handeltje in zien. Als mijn vader

heb ik zeker niet van school meegekregen.

vernuft bij zijn dochtertje. Zo vroeg Kiki

uitnodigingen moest versturen voor een

Op de Emmaschool was het meer:

hem laatst hoe je eigenlijk aan geld komt.

schoolvergadering, ging ik die bezorgen en

bescheidenheid met vlijt. Geen poeha,

Voor geld moet je iets doen, antwoordde

kreeg ik het geld dat hij had bespaard aan

vooral niet opvallen. Die levenswijze heb ik

Paul, en daar krijg je voor betaald. Waarop

postzegels.’

later recalcitrant van mij afgegooid. Nu is

Kiki hem met een grijns vroeg: “Aha. Wat

‘Dat commerciële zat er bij Paul al vroeg in’,

het meer: geld moet rollen.’

kan ik dan voor jou doen?”

vult zijn moeder aan. ‘Zo stonden we een

Hans knikt instemmend. ‘Soberheid is nu

keer met autopech langs de weg, en was het

een woord waarmee je Paul de gordijnen in

Paul lacht. ‘Ja, ze is al best gehaaid voor haar

reservewiel weg. Die bleek Paul stiekem te

jaagt.’

leeftijd. Ik denk dat zij de opvolger wordt
voor mijn reclamebureau.’

hebben verkocht.’
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Paul: ‘Dat eh… ging wel redelijk ver, ja.’

Gehaaid

Mevrouw Molenaar: ‘De geschiedenis

Inmiddels runt Paul een eigen

De 6-jarige Kiki is de derde Molenaar-telg

herhaalt zich.’
JUBILEUMMAGAZINE EMMA
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1971

Column door REnée postma

Rust, reinheid
en regelmaat

Ik denk dat de zon scheen toen ik in 1958 voor het eerst de

beetje een buitenstaander, hoe spannend ik de Bijbelverhalen ook

Emmaschool binnenliep. En ik denk dat de lange gang glom en naar

vond. Meepraten over wat er op zondag in en om de kerk was

lysol rook. Maar zeker weten doe ik het niet meer. De herinnering

gebeurd, kon ik niet. Niet wie er geweest was, wie wie gegroet had

aan die eerste kennismaking is vooral een gevoel van rust, reinheid

en welke gezangen en psalmen er gezongen waren.

en regelmaat.
Toen er thuis een keer
Buiten was het Koude

iemand op bezoek was

Oorlog, soms ving

die ter kerke wilde, bood

je daar als kind iets

ik me onmiddellijk aan

van op. Er was veel

om mee te gaan naar

geschiedenis. Uit de
Bergse Voorplas, waar
wij aan woonden,
werd soms een granaat
opgevist. Als je naar de
stad ging, zag je overal
de lege gaten van het
bombardement.
Binnen leerde juffrouw

“Ademloos
zaten
we te
luisteren…”

de Hillegondakerk.
Eindelijk zou ik ingewijd
worden in het zondagse
kerkgeheim.
Maar het werd een
grote teleurstelling. We
moesten plaatsnemen
op een bankje voor
bezoekers, zodat de
hele kerk kon zien dat

Franken ons geduldig

we er eigenlijk niet

lezen en schrijven.

thuishoorden.

Aanvankelijk alleen

Bovendien zaten er

met potlood. De

allemaal vreemde

inktpotjes in de

mensen in de kerk. Mijn

schoolbanken die in strenge rijen stonden opgesteld, bleven

klasgenootjes bleken naar een heel andere kerk te gaan! Een echt

voorlopig leeg. De echte inkt en kroontjespennen zouden nog

kind van de School met Den Bijbel ben ik dan ook nooit geworden.

genoeg geknoei geven!
In de vijfde klas ben ik van school gegaan. De laatste twee jaar van
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De dagen begonnen met een Bijbelverhaal. Uit het Oude

mijn lagere schooltijd heb ik doorgebracht op de Montessorischool

Testament tot Kerst en daarna uit het Nieuwe Testament.

in een weiland in Schiebroek. Er volgde een strenge winter, we

Ademloos zaten we te luisteren naar de verhalen over Jakob en

schaatsten en deden waar we zin in hadden. Van leren kwam weinig

Esau en de wrede broers van Jozef. We mochten ook plaatjes

meer terecht. Gelukkig was mijn Emmaschoolbasis zo stevig dat

plakken met lijm die je op kon eten, al was dat niet de bedoeling.

ik er nog jaren op heb kunnen teren. En menigeen heb kunnen

Omdat de Postma’s niet naar de kerk gingen, voelde ik me een

verrassen met mijn bijbelkennis!
JUBILEUMMAGAZINE EMMA
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VERHALEN EN ANEKDOTES VAN OUD-EMMAGANGERS

MIJN
EMMAGEVOEL
door Fenneke van Hartingsveldt

Van
Hartingsveldt
schreef
eigenhandig een
reclamefolder voor
de Emmaschool:
Dit is het land waar
kinderen wonen.

Van Hartingsveldt leerde de kinderen zingen en zorgde voor de
kerstviering met een vertelling en gezang in de Hillegondakerk.
Kees de Bruijn stond op de preekstoel en vertelde, De kinderen

Adriaan van Hartingsveldt wordt in 1958 hoofd van de

in de banken stonden en zongen, gekleed in witte bloesjes. De

Emmaschool. Onze vader volgt daarmee de heer W.J.Zoutewelle

ouders zaten er omheen en genoten. Met Frans van der Vlist heb

op, die hoofd wordt van de basisschool aan de Teldersweg in

ik nog een stukje muziek gespeeld: hobo en viool, begeleid door de

Rotterdam Schiebroek

organist.

Voor Van Hartingsveldt brak er een nieuwe tijd aan: het was hard

Of het ook mooi klonk, weet ik niet meer.

werken in een zesde klas met 42 leerlingen, die allemaal werden

Wel weet ik, dat we op school een bijzonder jaar beleefd hebben.

opgeleid voor het toelatingsexamen voor de middelbare school, de

We hadden een kamp in Lunteren als afsluiting van de schooltijd.

MULO, huishoudschool, of de LTS. En dan nog de klassen 1 t/m 5,

Met de zesde klas van toen hebben we nog verschillende keren

die werden voorbereid op het volgende leerjaar.

een reünie gehouden. Dat was heel gezellig en vertrouwd. Telkens
merk ik welke band wij met elkaar hebben. Het is een vorm van

Gelukkig waren er op de school goede onderwijzers, zoals Kees

begrijpen.

de Bruijn, Klaas van Vliet, Meneer Saane, Juffrouw Van Houten,
Juffrouw Franken. In de loop van de jaren kwamen er nieuwe

Ik hoop dat meer oud-leerlingen van de Emmaschool dit

leerkrachten bij. Van Hartingsveldt kreeg de bijnaam Haring, een

herkennen: saamhorigheid die nooit verloren gaat!

naam die wij niet begrepen, of de verklaring is dat hij graag een

Mijn vader werkte tot zijn grote geluk tot zijn 65ste jaar aan de

visje lustte.

Emmaschool. Meneer Diemer kwam in zijn plaats.

Van Hartingsveldt in het doel

Het afscheid
van Van
Hartingsveldt. Hij
werd als Hoofd der
School opgevolgd
door Henk Diemer.
32

JUBILEUMMAGAZINE EMMA

Van
Hartingsveldt
spreekt de
belangstellenden
toe bij het bereiken
van het hoogste
punt van weer
een nieuwe
aanbouw van de
Emmaschool.
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33

1951
1971
Kerstviering in Hillegondakerk

Sommige Emma-leerlingen vertrekken wel
naar heel ver, zoals de familie Van Bockel, die
in de jaren 50 naar Australië vertrekt.

Kamp

Wow! Een echte kerstboom in de klas.

Bij sportdagen, kampen en andere evenementen was ook altijd het busje van
meneer Van Vliet aanwezig.

Dierendag

Emmakleuterschool
34
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Met dierendag mocht je je dier mee naar
school nemen. Of alle dieren weer heelhuids
thuiskwamen valt, gezien de blik van de kat op
de goudvis, te betwijfelen.

Een van de vele kampen.
JUBILEUMMAGAZINE EMMA
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1951
1971
In 1951 werd
Nederland 1 het
eerste Nederlandse
televisiestation.

In 1955 wordt het
kleuteronderwijs voor
het eerst officieel
geregeld: het Rijk gaat de
bekostiging overnemen
van gemeentes en
kerken. Het Rijk gaat ook
toezicht uitoefenen en
stelt eisen aan personeel
en gebouwen.

Er wordt maar door
weinig mensen
gekeken: er zijn
nog te weinig tvtoestellen en vooral
zijn deze erg duur

Eind jaren 50 wordt Elvis
Presley populair bij de
jeugd. Oudere mensen
vinden zijn muziek
en heupwiegen vaak
schandalig.

Ook komt
er in 1958 het eerste
Dafje op de markt,
een piepklein autootje
met als primeur
een automatische
versnelling.

DE JAREN
1951 TOT 1971

In 1970 wint Feyenoord, met spelers als Moulijn en
Van Hanegem, als eerste Nederlandse club de Europacup.

In 1953 vindt de watersnoodramp plaats. Overal in Zeeland en
Zuid-Holland breken in de nacht
van 31 januari op 1 februari de dijken door. Meer dan 1800 mensen
verliezen hun leven en 100.000
mensen raken alles kwijt: huis,
spullen, bedrijven, en vee.
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In 1966 trouwt
prinses Beatrix met
Claus von Amsberg.
Er zijn protesten,
omdat Claus een
Duitser is, wat bij
veel mensen nare
herinneringen
aan de Tweede
Wereldoorlog
oproept.
Tijdens de rondrit
door Amsterdam
ontploft vlakbij de
gouden koets een
rookbom.
JUBILEUMMAGAZINE EMMA
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“Op school
dacht ik al aan
promoveren”

Oud-Emmaschoolleerling Rob Metselaar is inmiddels gepromoveerd KNO-arts. Hij dacht dat
zijn vroegere onderwijzer Henk Diemer inmiddels stokoud moest zijn: ‘Voor je gevoel is die
basisschooltijd eeuwen geleden’. Tot zijn verbazing echter bleek Diemer nog steeds rond te
lopen als directeur van de Emmaschool, ‘met dezelfde snor en hetzelfde lachje’. Alle reden dus
voor een hernieuwde kennismaking.

door Shari Kiljan

is. “Om dat te bewijzen zei hij dat je een glas water in het gezicht
van de professoren zou kunnen gooien. Ik moest daar onwijs om

Veel van zijn tijd op de Emmaschool kan Rob Metselaar (41), die

lachen. Stel je eens voor: professoren kleddernat gooien. Ik ben

inmiddels gepromoveerd is aan de Erasmus Universiteit, zich

die opmerkingen nooit meer vergeten.”

niet meer herinneren. Maar wat de KNO-arts nog bijstaat als
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de dag van gisteren zijn twee opmerkingen van zijn leraar uit

Omdat hij het verhaal van Diemer niet meer uit zijn hoofd

de zesde klas. “Meneer Diemer legde ons uit wat promoveren

kreeg, ging Metselaar vorig jaar toen hij zelf promoveerde

inhield.” De eerste opmerking van Diemer was dat je een boekje

op gehoortoestellen, terug naar de Emmaschool om zijn

moest schrijven over een onderwerp waar nog nooit iemand

proefschrift aan de schooldirecteur te laten zien. “Ik had

iets over had geschreven. “Ik dacht dat dat onmogelijk was en

inderdaad een boekje geschreven over een onderwerp waar

dat je daarvoor wel onvoorstelbaar intelligent moest zijn.” De

nog nooit iemand op die manier over had geschreven. Mijn

tweede opmerking vond Metselaar nog mooier. “Meneer Diemer

proefschrift gaat over hoe je hoortoestellen precies moet

vertelde dat je bij zo’n boekje ook een aantal stellingen moest

afstellen op gehoorverlies. Daar heb je allerlei manieren voor.”

bewijzen.” Als voorbeeld gaf zijn leraar de stelling dat water nat

Tijdens zijn promotieonderzoek vergeleek Metselaar de
JUBILEUMMAGAZINE EMMA
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verschillende manieren. “Ik heb met andere

Gedurende zijn Emmaschooltijd had

universiteiten samengewerkt en subsidie

Metselaar er nog geen idee van dat hij

gekregen van het Rijk. Uiteindelijk werd

keel- neus- en oorarts zou worden. Hij was

het een heel groot project dat zes jaar heeft

altijd geïnteresseerd in techniek en ging er

geduurd.”

vanuit dat hij op de Technische Universiteit
terecht zou komen. “Ik weet nog dat ik

Metselaar twijfelde eraan of hij Diemer

onderweg naar school een bandrecorder

kon terugvinden. “Voor je gevoel is die

op straat vond. Er zat geen kast meer

basisschooltijd eeuwen geleden en als kind

omheen, het was alleen het geraamte.” Op

had ik het idee dat hij een oudere man was.

school aangekomen gaf hij de bandrecorder

Ik vroeg me af of hij nog zou leven en als

aan meneer Van Look, de conciërge. “Ik

dat het geval was, ging ik ervanuit dat hij

wilde mijn ouders er eerst op voorbereiden

ergens ver weg van zijn pensioen aan het

dat ik dat ding zou meenemen en dacht

genieten zou zijn.” Maar via de website van

dat de bandrecorder bij Van Look wel

de Emmaschool kwam Metselaar erachter

veilig zou zijn.” Een tijdje later kwam de

dat Diemer nog steeds schooldirecteur is.

kleine Metselaar bij de conciërge om de

“Ik ben langsgegaan. Hij is trouwens niets

bandrecorder op te halen. “Toen ik ernaar

veranderd. Zijn snor, datzelfde lachje….

vroeg, keek hij me verbaasd aan. Hij had

Echt precies hetzelfde.”

dat ding waarschijnlijk weggegooid. Ik denk

“VAN
LOOK,
WAAR IS
MIJN
BANDRECORDER?”

Klassenfoto uit 1981-1982 met helemaal links Rob Metselaar.

dat hij het een onooglijk stuk afval vond,

had. Lekker technisch weer. Achteraf gezien

brengen we die aan in het slakkenhuis.

terwijl ik het uit elkaar wilde halen, wilde

heb ik ontzettend veel mazzel gehad. Elk

Die prothese zorgt er simpel gezegd voor

onderzoeken en kijken of ’ie nog werkte.”

jaar komen hier tientallen gemotiveerde

dat er bepaalde stroomstootjes aan de

mensen solliciteren terwijl ik van tevoren

gehoorzenuw worden gegeven en op die

Die affiniteit met techniek is nooit

helemaal niet wist, dat ik dit zo’n leuk vak

manier kunnen mensen weer horen. Als die

verdwenen. Op zijn kantoor in het Erasmus

zou vinden.”

mensen bij je binnenkomen, praten ze met

MC, waar Metselaar zijn herinneringen aan
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handen en voeten. Een paar maanden na

de Emmaschool ophaalt, staan op boeken

Metselaar, die vader is van twee kinderen,

de ingreep, kun je een gewoon gesprek met

na weinig spullen, maar op een plank

heeft het soms wel erg druk. “Ik mag niet

hen voeren. Dat vind ik echt spectaculair.”

pronkt wel een grote glimmende radio uit

klagen hoor. Ik maak werkdagen van acht

de jaren vijftig. “Die heb ik gekocht als oud

uur, maar het schrijven van onderzoeken en

Momenteel is Metselaar bezig aan een

wrak. Ik heb de radio weer glimmend en

artikelen doe ik thuis in de avonduren. Daar

onderzoek naar kloppend oorsuizen.

netjes gekregen en hij speelt weer. Daar

gaat veel tijd in zitten.” Eén keer in de tien

“Sommige mensen horen hun hartslag in

zit een half jaar werk in. Boenen, poetsen,

weken heeft hij ook nog dienst. “Dat is één

hun oor en dat is natuurlijk heel irritant.

zweten en dan begin ik weer aan een

week, waarin je ook ’s avonds, ’s nachts en

Wij proberen dat hoorbaar te maken met

volgend technisch project. Maar eigenlijk is

in het weekend met spoed opgeroepen kan

een zeer gevoelige microfoon die we in het

het oor ook heel technisch, daarom ben ik

worden om naar het ziekenhuis te komen.

oor stoppen.” Op die manier proberen ze

uiteindelijk KNO-arts geworden.”

Dat kan soms zwaar zijn.” Extreme dingen

de oorzaak van het kloppend oorsuizen

maakt hij echter zelden mee. “KNO-arts

uiteindelijk op te lossen. “Hopelijk vinden

Door een overbuurman die oogarts

is niet zo’n extreem vak. Ik heb weinig te

we iets dat we nog niet wisten.”

was, raakte Metselaar geïnteresseerd in

maken met dramatische ziekenhuisverhalen

geneeskunde. Hij werd in één keer ingeloot

zoals je die in de televisieseries ziet.” Wat

Ondanks alle onderzoeken die Metselaar al

voor de studie, maar toen hij daarmee

Metselaar zelf het meest extreme van

heeft gedaan, is hij nog niet tevreden. “Er

klaar was, had hij nog geen idee wat hij

de oorheelkunde vindt, is het cochleair

zijn altijd dingen die je niet snapt en waar

precies wilde. “Na mijn coschappen bleef ik

implantaat voor mensen die compleet

je een keer onderzoek naar moet doen. Ik

hangen op de KNO-afdeling. Hier was een

doof zijn. “Het is een soort elektronische

ben eigenlijk nooit tevreden. Als je tevreden

onderzoeksproject dat met geluid te maken

binnenoorprothese. Met een operatie

bent, moet je met pensioen gaan.”
JUBILEUMMAGAZINE EMMA
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Column door MIRJAM VAN DEN BERG

SCHOOLLEED
EN ANDER KLEIN
ZEER
Twee dagen. Twee hele dagen duurde de bloedneus die ik ergens in

Ook leuk: de horrorverhalen over wat er al dan niet op andere

groep zes opliep. Resultaat van een welgemikte klap van iemand uit

scholen gebeurd zou zijn met ploppers; die rubberen zuignappen

een hogere klas. Luid snikkend liep ik naar ome Jan, die met watten

die je binnenstebuiten draaide zodat ze vanzelf omhoog schoten.

probeerde de boel te stelpen. ‘Zo, nu lijk je net op Sinterklaas,’

Of, zoals het gerucht ging: oogbollen eruit zogen.

bewonderde hij de witte plukken die uit beide neusgaten staken.
M’n snikken ging over in gehuil. Op Sinterklaas lijken, als meisje?

En wat te denken van de (volle!) eetlepels zand die je als

In het voorjaar nota bene? En bedankt.

welwillende kleuter bij het ‘vadertje en moedertje spelen’ bij
wijze van tandenborstel naar binnen kreeg geschoven? Vingertjes

Nee, als je indruk wilde maken, dan deed een tand door je lip het

die ‘opeens’ klem kwamen te zitten terwijl je alleen maar het

beter. Wie echt stoer was, gaf daarbij geen kik, althans, dat

deurscharnier van dichtbij wilde bekijken. ‘Scootertje spelen’ op

beweerden ze dan altijd achteraf. Geen detail werd gespaard. In

de fiets en je voort laten trekken door een ander – totdat je over

gedachte zag ik de

je stuur klapte en nog

opengespleten lippen

nét niet de Molenlaan

waar tanden doorheen

opstuiterde.

priemden al voor me.
Het slachtoffer had
vast quasinonchalant
het bloed afgeveegd en
was doorgegaan met
buitenspelen alsof er
niks aan de hand was.

“OCH JA,
EEN TAND
DOOR JE LIP”

Pièce de résistance was
het schoolkamp. In het
rijtje patat, droppings en
bonte avond mocht de
kampverkering als vast
onderdeel natuurlijk
niet ontbreken.

Totdat iemand op het

Eindeloos gesmoes in

schoolplein, jawel, een

de rij, gevolmachtigde

tand door z’n lip kreeg. Nog voor er goed en wel een druppel bloed

boodschappers die via-via aan elkaar vroegen of die-en-die

te bekennen viel, had ‘ie het al op een krijsen gezet. ‘Och ja, een

misschien verkering met elkaar wilden. Hopeloos ingewikkeld.

tand door je lip,’ concludeerde de juf. Niks geen gapende wonden,

En waarvoor? Om elkaar de hele week vooral niet aan te kijken

de tand zat niet eens los. Wég heroïsche illusie.

(stel je voor zeg, straks krijgt iemand nog wat in de gaten!) en de
maandagochtend erna bijzonder stellig te verkondigen dat je je als

De keer dat er dan echt iets te melden viel, moest er gelijk een

elfjarige nog niet wilde binden. Dat begreep de ander, waarna je

tandarts aan te pas komen. Begin jaren ’90, de tijd dat iedere

weer normaal tegen elkaar kon doen.

fiets minstens één, maar liever twee wielen had die dicht waren
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gemaakt om nog harder te gaan. Ook de tijd van 21 versnellingen

ADHD, ADD, HSP, PDD NOS en andere afkortingen waar de

op je city- of mountainbike. Flinke zijwind, verwarring over de

gemiddelde klas nu in schijnt te grossieren hadden hun intrede nog

voor- danwel achterrem en klasgenoot F. was wat tanden armer.

niet gedaan. Maar een onbezorgde schooltijd? Alles is relatief.
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VERHALEN EN ANEKDOTES VAN OUD-EMMAGANGERS

MIJN
EMMAGEVOEL
Door Stephan Lam

Schoolzwemmen

Intussen werd het stiller en stiller. Mijn vriendjes waren naar
huis en in het lokaal hoorde ik wat geschuifel. ‘Vlieto’ (zoals we

Na schooltijd bleef ik graag hangen, zo leuk vond ik het op school.

hem noemden als hij er niet bij was, net als meneer Van Drunen

Als ik een klusje kon doen, deed ik dat met plezier. Iets opruimen

omgedoopt was tot ‘Drubibu’) was zo te horen teruggekeerd naar

of iets halen voor de juf: prima. Eenmaal heeft mij dat bijna een

zijn bureau om met rode pen forse krullen te geven, maar zeker was

trauma opgeleverd. Na mijn vraag of ik kon helpen, antwoordde de

ik niet. Omdat het keukenkastje niet bepaald comfortabel zat en het

juf: “Je kunt me helpen door nu naar huis te gaan.” Verbolgen liep ik

verdacht stil begon te worden, besloot ik dat het tijd was om maar

naar huis.

eens uit het kastje te komen. Stel je voor, dat ik als enige over zou
Voetballen op kamp

blijven in een leeg schoolgebouw.

Klas van juffrouw Tineke

Twee jaar later was mijn drang om te blijven hangen nog niet
verdwenen. Niet in het minst om meneer Van Vliet. Een voor mij

Met weinig bombarie stapte ik uit het kastje. En inderdaad,

reusachtige leraar met een zacht karakter. Meneer Van Vliet - ik

meneer Van Vliet bevond zich, licht gebogen, achter zijn bureau.

sprak hem aan met ‘meneer’ - was aan het einde van de dag druk

Het leek erop dat hij enkele seconden in het luchtledige hing, zo

met het gedagzeggen en praatjes maken met mijn klasgenootjes. Ik

schrok hij van het blonde ventje dat rechtsachter hem verscheen.

zat nog in het lokaal, aan het einde van de lange gang.

Ik heb het de beste man nooit nagevraagd, maar het zal mij niets

Paniek! Het slot van de school is defect. Daarbij kan de brandweer nuttig zijn. Op het balkon rechts is de leiding, waaronder (brand)
meester Diemer nog in druk overleg. Links klimt een brandweerman al op eigen initiatief naar binnen. Zo is het probleem snel opgelost.

verbazen als hij de rest van zijn carrière nooit meer het lokaal zou
Opeens kwam het zomaar, zonder nadenken, in mij op om in het

verlaten zonder als standaardprocedure eerst het keukenkastje te

keukenblokje te kruipen. Het was een beetje vouwen, maar ik paste

controleren. Heel misschien dacht hij dan even aan mij, het jongste

prima in het witte blokje.

mannetje van de familie Lam.

De klas van Klaas van Vliet
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Herkennen wij hier niet meester en
juffrouw Diemer? Ja, ze zijn het!

Sinterklaas op de Emmaschool

Musical

Bosspel tijdens kamp.

“Ja, u ziet het goed; we zijn op kamp!”

Het busje van meneer Van Vliet duikt overal op..
46
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Schoolreis: altijd een feest.
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In 1973 draaien olieproducerende landen de
kraan voor Nederland dicht. Om olie te besparen
voert de regering de autoloze zondag in: het was stil
op straat.

1971: Pluk
van de Petteflet
van Annie M.G.
Schmidt,met
illustraties
van Fiep
Westendorp,
verschijnt.

In 1977 is de
gijzeling door ZuidMolukkers van een
lagere school in
Bovensmilde en een
treinkaping bij De
Punt.

1988 – Door
een schitterend
doelpunt van
Van Basten
wordt Nederland
Europees
kampioen
voetbal.

DE JAREN
1971 TOT 1991
In 1975
wordt Suriname
onafhankelijk van
Nederland.
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In 1980 wordt
Beatrix Koningin

In 1989 valt
de Berlijnse muur.
Oost-Duitsers
kunnen na jaren
weer vrij naar
West-Duitsland
reizen en
andersom.
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“NA DRIE
KLEUTERSCHOLEN
EINDELIJK RAAK”
De 27-jarige Jochem bezocht samen met zijn jongere broers Reinoud en Bernard in de jaren
negentig de Emmaschool. Na de middelbare school, het St.-Laurenscollege in Hillegersberg,
studeerde hij in Utrecht economische geschiedenis en rechten. Nu werkt hij bij het ministerie
van Economische Zaken. Voor zijn werk onderhoudt hij veel contacten met buitenlandse
collega’s en geregeld reist hij af naar Brussel om hen daar te ontmoeten.

door Jan Vermaak

de Bijbelboeken aan met een liedje, ik ben dat nu even kwijt,
maar ik vond het toen wel handig….”

Wanneer Jochem op zaterdag 19 maart in de school wandelt
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en terugblikt op zijn basisschoolperiode, zegt hij: “Wat mij nu

Wanneer hij al die bankjes in de lokalen bekijkt en ergens

ineens binnenschiet is dat mevrouw Diemer een keer bij een les

een vulpen ziet liggen, vertelt hij lachend: “Een van de vakken

aardrijkskunde vertelde dat een kennis als afstudeerthema een

waar ik een hekel aan had, was schrijven…! Altijd zaten mijn

land in Afrika had. Na zijn studie, kon hij gelijk bij het ministerie

handpalmen onder de inkt, vaak tot ergernis van de leerkrachten

van Buitenlandse Zaken als specialist aan de slag; hij kreeg er

en mijn moeder….”. Rekenen en taal vond hij leuk. Wanneer

een goede baan met verantwoordelijkheden. Dat verhaal heb ik

we langs kindertekeningen lopen, vertelt hij resoluut:“ Meester

goed onthouden. Ik wilde toen ook student worden en reizen.

Van Asperen, maar ook meester Delhaas brachten mij de liefde

Mevrouw Diemer leerde ons bijna elke ochtend de volgorde van

bij voor het vak geschiedenis, zij vertelden inspirerend, leuk en
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twee jaar opgevoerd in een grote zaal van

kleuterscholen bezocht, maar daar werd

het Albeda College. Later als 14-jarige

ik niet…. eh…gewenst….! Later hoorde

tiener zat hij nog op het jeugdtheater

ik dat ik te druk was. Mijn moeder vond

Hofplein. Elke woensdagmiddag en

haar dan ook een geweldige juf.” Wanneer

zaterdag ging hij naar de repetities.

we ten slotte in de personeelskamer een
broodje nuttigen, schiet hem nog wat te

Wanneer we de school bijna hebben

binnen: “Meester Van Drunen heb ik zeer

doorlopen, komen we bij het keukentje

gewaardeerd om zijn geduld. Verder heb

beneden, naast de personeelskamer.

ik nog les gehad van juf Trude, juf Femke

Jochem denkt met weemoed aan de

en een juf met een kunstbeen, haar naam

toenmalige conciërge, Ome Jan van Look.

weet ik niet meer.”

“Ik mocht altijd helpen met diverse klusjes,
omdat ik bij de zwemles op school bleef

Gouden herinneringen zijn de tekenlessen

vanwege mijn buisjes in mijn oren. Ik

van meester Van Asperen over kleuren

vond dat een prachtig moment in de week.

en stillevens. “Ik herinner me dat we een

“Maar ook had ik een klik met Araya. Op

stilleven moesten tekenen met vier rode en

het grote schoolplein mocht ik regelmatig

drie groene appels. De kleurtegenstellingen

schoffelen in de schooltuintjes, geweldig.”

werden in die les geleerd. Later volgde een

Wanneer we nog wat lokalen van de

les over contrasten. Klasse”.

kleuters bekijken, zegt hij:“Juffrouw

levendig!” Over de werkwoordspelling

het typen, toen nog in Wordperfect . Voor

knakworstje of soep tussen de middag.

in groep 8 moet hij achteraf lachen.

schrijfvaardigheid had je dan meteen een

Er was een heel groot plein, dus elke dag

“We moesten elke week een blad vol met

tien….!” Jochem kan zich de cito-toets niet

voetbalden we daar. Groep 7 zat ook in dat

kruisjes invullen, de meester keek dat na

meer herinneren, volgens hem bestond

pand en verder waren alle andere lokalen

met een rood antwoordblad met vierkante

die nog niet. Wel waren er altijd een paar

helemaal leeg. De musical oefenden we

gaten. Hij deed dat zeer snel, dus we zetten

leerlingen die extra moeilijke sommen

in kleine groepjes, allemaal in een ander

meerdere kruisjes met het gevolg dat we

kregen, dat boekje heette Elftal. Hij wilde

lokaal.”

meestal alles goed hadden!”

natuurlijk ook bij dat groepje horen…..En
dat is hem ook gelukt.

Op het gymnasium heeft hij voordeel

Haar zal ik ook nooit vergeten. Zij heeft

dag van de reünie. Hij is zeer benieuwd

ervoor gezorgd dat ik op de Emmaschool

naar sommige klasgenoten, hoe het met ze

kon blijven, ik had namelijk al drie andere

is vergaan in de laatste vijftien jaar.

speelde hij mee in de musical “De kip
Bijzonder was zijn jaar in groep 8. De

met de gouden eieren” en in groep 4

Emmaschool. Veel leerlingen van andere

Emmaschool had toen een dependance

kreeg hij een hoofdrol als Apekoolaap, de

scholen waren dat niet gewend. Ook de

aan de Hillegondastraat. Hij herinnert zich

burgemeester in het zwarte bomenbos, in

werkstukken op school waren een succes,

dat iedereen moest overblijven vanwege

de musical “Miezert Muis”.

vertelt Jochem. “In groep 7 moesten we

de afstand naar huis. “Regelmatig bakten

alles nog schrijven, in groep 8 mocht je

we daar een pannenkoekje, aten een
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Jochem kijkt met veel plezier uit naar de

Jochem hield van toneelspelen, als kleuter

gehad van het huiswerk op de
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Kreukniet was een kleuterjuf uit duizenden.

“IK WAS
Apekoolaap in de
musical
Miezert
Muis”

De onderbouwmusicals werden om de
JUBILEUMMAGAZINE EMMA
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1991
2011

Column door STIJN BURMANJE

HOLLYWOOD
IN DE KLAS
“Jongens, leg allemaal even jullie spullen neer. Er is hier een man,

met zijn/haar rol, dus die kinderen (een stuk of 20) mochten om de

die jullie iets gaat vertellen.”

beurt even de videocamera vasthouden. De film speelde zich af op

”Waarover?” 					

het schoolplein en in een café. Ik moest mijn pokerspel meenemen,

“Dat horen jullie zo. Eerst gaat hij zich even voorstellen.”

en de anderen lege flessen bier.

Er kwam een man naar voren en hij schreef “Hollywood in de

Toen het script helemaal verfilmd was, de scènes in de goede

klas” op het bord. Hij vertelde ons dat we met onze klas een film

volgorde stonden en een stem voor de verhaallijn was ingesproken,

konden maken. We mochten zelf een script voor de film schrijven,

gingen we naar een bioscoop. Daar kregen we ons eigen filmpje te

en er ook zelf in spelen. We waren heel erg opgewonden, vooral

zien, en die van negen anderen. De beste drie mochten door naar

omdat we met de film (“Als hij echt heel goed is”) een prijs konden

de Schouwburg, waar honderden jongens en meisjes bij elkaar

winnen.

kwamen om hun filmpje te zien. Spandoeken werden gemaakt,
iedereen moest in pak, en vraag me niet hoe we het gedaan hebben,

We werden verdeeld in groepjes van vijf. Elk groepje moest een

maar we hadden een Tiger Award gekregen voor beste verhaal en

script schrijven, dat daarna werd voorgelezen. Het beste verhaal

we waren genomineerd voor beste filmpje.

werd uitgekozen voor de film. Daarna werden de rollen verdeeld. Ik
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heb nu nog medelijden met de juf die boven al het geschreeuw uit

We hebben toen een foto gemaakt, die nu (ongeveer vijf jaar later)

iedereen een rol kon geven. Natuurlijk was niet iedereen even blij

nog steeds boven mijn bed hangt.
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1991
2011
VERHALEN EN ANEKDOTES VAN OUD-EMMAGANGERS

MIJN
EMMAGEVOEL
Donderdag 27 september 2001, een dag in groep 2b die begon als

laten zien dat hij een ‘goede’ reden had om langs te komen. “Maar

andere dagen. Totdat er iemand binnenkwam…

waarom met twee leerlingen?” dacht zij nog…

Juf Lianne was deze ochtend door haar verkering Maarten van der

Toen hij binnen was, riep hij alle kinderen van de groep bij elkaar.

Kooij bij school afgezet. Bij het uitstappen vergat zij haar vest, maar

Toen ging hij voor juf Lianne op zijn knieën en vroeg of zij met

dit had zij niet gemerkt.

hem wilde trouwen. Juf Lianne wist niet wat haar overkwam en

Halverwege de ochtend stond Maarten ineens met twee van zijn

stond hard te lachen, maar haar “ja!” was duidelijk.

leerlingen voor het raam van het lokaal. Juf Lianne was verbaasd
dat hij niet op zijn werk was, maar daar zo stond te koekeloeren.

Op dinsdag 25 juni 2002 is Juf Lianne met haar Maarten getrouwd.

Toen ze naar het raam liep, hield hij haar vest omhoog om te

Een groot feest, waar de hele klas bij mocht zijn.

DE ‘MUUR’ VAN
HILLEGERSBERG
door Bernard Sprenger

mijn moeder was hier doorgaans al ver achterop geraakt
en reed al in de spreekwoordelijke ‘bus’. Na de eerste test
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Nederland, een vlak land, op de fiets, lange halen snel thuis.

op de Weissenbruchlaan boog de koers rechtsaf door de

Echter is dit een misvatting, men ziet de ‘Muur’ van Hillegersberg

Freericksplaats, een stuk vals plat omhoog waarna je de drukke

over het hoofd. Elke ochtend was het dan zover: ik mocht naar

Bergse Dorpsstraat overstak. Je reed rechtdoor de Kerkstraat

de Emmaschool. Maar eerst moest er gepresteerd worden:

in en daar was hij dan: de Muur van Hillegersberg! Maar liefst

de Muur moest beklommen worden. Deze zware opgave was

veertig meter steil omhoog. Het leek wel een hellingpercentage

alleen te doorstaan door een goede samenwerking binnen het

van 35 procent (de Alpe d’Huez heeft een gemiddeld

peloton. Het peloton bestond uit mijn vader, een conditioneel

hellingspercentage van 10 procent, kinderspel dus vergeleken

welgesteld man, mijn moeder, een geweldige vrouw maar met

met de Muur van Hillegersberg). Bovenop de berg schitterde de

nadruk op vrouw want sportief was ze niet, mijn broer Reinoud

Hillegondakerk en daar tegenover lag de finish, de Emmaschool.

en mijn oudste broer Jochem. Mijn broers reden in dienst van

Doodmoe parkeerde ik mijn fiets in het rek, zette mijn

mij. Ik reed uit de wind achter mijn twee broers op derde positie

stopwatch stil en noteerde de nieuwe recordtijd. Vervolgens

en mijn vader reed oplettend achter mij. Mijn vader gaf mij af

zwaaide ik naar mijn vader en de dag op de Emmaschool kon

en toe een klein zetje in de rug om de eerste berg te doorstaan,

weer beginnen!
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1991
2011
Musical Jackpot

Schoolkamp

Nationaal Schoolontbijt

De juffen trouwen wat af.
58
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Nationaal Schoolontbijt

Voetbaltoernooi

De beroemde teamfoto met
juf Hermien en het ‘been’.
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1991
2011
In 1991
brengt Microsoft
Windows 3.1 uit,
dat minimaal 1Mb
intern geheugen
nodig heeft. Een
jaar later komt de
eerste browser
voor het world
wide web uit.

In 2001 vliegen
op 11 september
twee vliegtuigen de
Twin Towers in New
York in. In totaal zijn
2974 slachtoffers
te betreuren.
Aanvallen op
Afghanistan en Irak
zijn het gevolg.

In 2002 wordt
de euro ingevoerd.
De gulden verdwijnt
als betaalmiddel.
De school moet
nieuwe rekenboeken
aanschaffen. WillemAlexander trouwt met
Maxima.

DE JAREN
1991 TOT 2011
In 1994 Nelson
Mandela wordt
de eerste zwarte
president van
Zuid-Afrika.

In 2008 Barack Obama
wint de Amerikaanse
presidentsverkiezingen
en is de eerste gekleurde
president van de VS.

2011:
Emmaschool
bestaat 100
jaar!
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INTERVIEW MET JAN VAN LOOK

De sleutelbewaarder
van de
Emmaschool

Koffie rondbrengen, pleisters plakken en de schoolkrant
stencilen. Jarenlang was dat het exclusieve domein van ‘ome Jan’.
Maar ook voor inbrekers verjagen of Sinterklaas in de maling
nemen, draaide de voormalig conciërge z’n hand niet om.

door Mirjam van den Berg

en na. Maar verder heb ik nooit last gehad met
kinderen. Nooit.”

“Eén keer heeft een kind het echt te bont
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gemaakt. Dat was ook gelijk de laatste keer. Hij

Want zeg nou zelf, wie wilde er nu ruzie met

had ruzie gemaakt met andere kinderen en toen

ome Jan? De ome Jan bij wie je een kaart uit

ik ingreep, kreeg ik me toch een grote mond.

mocht zoeken als je jarig was en die schalen vol

Toen heb ik ‘m even bij z’n kladden gepakt en

patat bakte op schoolkamp. Maar ook de ome

‘m stevig toegesproken. Dat heeft ‘ie goed in z’n

Jan die op miraculeuze wijze ervoor zorgde dat

oren geknoopt en daarna was het ome Jan voor

je bebloede knie een stuk minder zeer deed.
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“Och jee. Dan kwam er weer eentje brullend

Inbreker

post uit de brievenbus. De lieve jeugd had

ik ook wel.’ Nou, die bakte er dus mooi niks

en huilend bij me binnen en wist ik ze altijd

Officieel heeft ome Jan, ondanks dat hij

namelijk de gewoonte om daar vuurwerk in

van. Ik had het natuurlijk ook al 40 jaar niet

weer lachend de deur uit te krijgen met een

sinds z’n zesde in de Kerstant van den Ber-

te stoppen. Maar ook daar hadden we een

meer gedaan, maar ik pakte die hoepel en

grapje en af en toe een snoepje erbij. Zelfs

gelaan woonde, nooit op de Emmaschool

oplossing voor: de brievenbus eruit halen

dat stokje, en weg was ik. Jong geleerd, oud

nu word ik in de Bergse Dorpsstraat nog wel

gezeten. “Wij waren thuis katholiek, dus

en een plankje ervoor timmeren. Was het

gedaan, zeggen ze.”

eens op m’n schouder getikt. Staat daar een

sprak het voor zich dat ik naar de katholieke

leed weer geleden.”

kerel van twee meter die vroeger op school

Liduinaschool aan de Montignylaan ging.

heeft gezeten: ‘Ha, ome Jan’. De gezichten

Maar in de Tweede Wereldoorlog hadden

Bakkie troost

herken ik meestal nog wel, maar de namen...

de Duitsers gebouwen nodig en werd de

Door de jaren heen zette ome Jan liters thee

geintje. Ome Jan presteerde het zelfs om

Door de jaren heen heb ik natuurlijk ook

Liduinaschool ingenomen. Toen werden de

en koffie voor de juffen en meesters. Het

Sinterklaas in de maling te nemen. “Sinter-

duizenden kinderen meegemaakt.”

klassen, inclusief leraren, ondergebracht bij

perfecte kopje thee is gewoon een kwestie

klaas kreeg altijd een fles drank als bedankje

andere scholen in de buurt. Zo heb ik toch

van aanvoelen volgens hem. “Soms merk je

voor z’n komst. Een keertje heb ik die fles

nog een jaartje op de Emmaschool gezeten.”

dat iemand niet zo lekker in z’n vel zit. Dan

omgewisseld voor een plantenspuit. Sin-

Geraniums
Van oorsprong was Jan van Look (1934)

Plaagpiet
En natuurlijk was er altijd wel tijd voor een

bracht ik ze een extra kopje. Het was altijd

terklaas had niks in de gaten, maar ik had

kok. Daarna werkte hij ruim 20 jaar als

Jaren later, toen hij er eenmaal werkte, was

de truc om geruisloos de klas binnen te ko-

een lol! Tot het jaar erop, want Sinterklaas

banketbakker bij Van der Helm. Zijn spe-

ome Jan de oren en ogen van de school. “Ik

men en dan ongemerkt wat neer te zetten.

was er natuurlijk achter gekomen en had

cialiteit: de beruchte rumtaart, waar naar

zat altijd op een plek in de lerarenkamer

Hoe Henk Diemer z’n koffie drinkt? Zwart,

mijn streken in z’n boek geschreven. Ik

eigen zeggen ‘half Rotterdam dronken van

waar ik alle deuren in de gaten kon houden.

vermoed ik. Van Asperen ook denk ik, al

moest bij Sinterklaas komen en werd streng

is geworden’. Een dubbele hernia maakte

Op een dag kwam er een type de school

weet ik het niet meer zeker. Maar vroeger

toegesproken. Zelfs van de Zwarte Pieten

echter een abrupt einde aan zijn bestaan in

binnen om te kijken of er nog wat te halen

wist ik het precies.”

kreeg ik op m’n kop. De juffen en meesters

de keuken. “Dan ben je dus nog geen vijftig,

viel. Hij stond in de garderobe in jaszakken

en word je afgekeurd. Maar ja, om dan

te snuffelen. Ik vroeg wat ’ie deed en kreeg

Een van de hoogtepunten in z’n ‘school-

ik, als pestkop, nu ook eens terug gepakt

achter de gordijnen te zitten met een bosje

een of andere vage smoes dat hij op zoek

carrière’ was het 75-jarig bestaan van de

werd. Sindsdien heb ik Sinterklaas nooit

geraniums...”

was naar een lucifer. Dus ik zeg: ‘Meneer,

school. Leraren en leerlingen kwamen in

meer geplaagd.”

wij roken hier niet, dus of u weer naar bui-

kleding uit begin 1900 naar school. Ome

ten wilt’. En dat deed ‘ie dan maar.”

Jan had een pofbroek en pet op de kop

Het afscheid van de Emmaschool in 1999

kunnen tikken. “Maar het mooiste was

viel ome Jan zwaar. “Dan moet je na 17 jaar

Het toeval wilde dat juist die avond een
vergadering op de Emmaschool was. Op de

moesten stiekem wel een beetje lachen dat

agenda: het aantrekken van een conciërge.

“‘s Avonds ging ik altijd nog een blokje om

nog de hoepel die ik bij een fietsenmaker

toch van school af. Niet dat ik wilde, maar

Via-via wisten zowel Henk Diemer als een

om te kijken of er geen licht was blijven

gehaald had. Al hoepelende kwam ik het

ja, ik was inmiddels 65. Ze hebben een knal

bestuurslid wel iemand die geïnteresseerd

branden. En met de feestdagen haalde ik de

schoolplein op. ‘Och,’ zei er eentje, ‘dat kan

van een feest voor me georganiseerd, dat de

was. Juist: Jan van Look. De twee zoons

hele dag duurde. Daarna kwam er eventjes

van Van Look hadden de laatste jaren op
de Emmaschool gezeten, dus Henk Diemer

letterlijk om de hoek, in de Kerstant van

wist volgens Van Look ‘welk vlees hij in de

den Bergelaan. Dan ging ik even thuis eten

kuip had’. In 1982 deed ome Jan zijn intrede.

en om een uur of zeven, halfacht ging ik

De eerste maanden vrijwillig, later in vaste

weer naar school.”

dienst.
“Zeker als de schoolkrant gedraaid moest
“In het begin wist ik van lieverlee gewoon

worden was dat handig. Dat ging in die

niet wat ik moest doen. Maar gaandeweg

tijd nog met een toner. Die dingen moest

trok ik steeds meer klussen naar me toe en

je inbranden dus dan stonk de hele school.

kwam ik zelfs tijd te kort. Dan kijk je op de

Maar goed, ik zette gewoon lekker de ra-

klok, blijkt de dag alweer bijna om te zijn

men en deuren open voor wat frisse lucht,

terwijl ik nog een berg dingen af moest ma-

en draaien maar. Ouderwets ja, maar die

ken. Maar dat vond ik niet zo erg, dan ging

schoolkrant is er al die jaren gekomen.”

ik ‘s avonds gewoon weer verder. Ik woonde
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“ZELFS
van de
Zwarte
Pieten
kreeg ik
op m’n
kop”

een grote leegte. Opeens hoef je niet meer
iedere dag om 08.00 uur op school te zijn.
Dat was wel raar, ja. Maar na verloop van
tijd went het, en af en toe ga ik nog steeds
langs.”
“Vroeger had ik alle sleutels, zelfs die van
de kluis. Ook na m’n afscheid heb ik ze nog
jaren gehouden. Dat vond Henk Diemer
wel handig, iemand die zo dichtbij woonde.
Maar toen ik uit de Kerstant vertrok, vond
ik het zelf een fijner idee om de sleutels in te
leveren. Henk Diemer stond erop dat ik er
eentje hield: die van de voordeur, zodat ik er
altijd in kan.”
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INTERVIEW MET HENK DIEMER

VAN
BROEKIE
TOT
BURGEMEESTER

Met argusogen werd Henk Diemer aangekeken toen hij in 1976 werd
aangesteld als Hoofd der School. “Op juffrouw Tineke na waren alle
leerkrachten een stuk ouder. Ze vroegen zich af wat ik hun als 26-jarig
broekie kwam vertellen.” Het eerste jaar was lastig: “Ik had te maken met
een klein team van zeven mensen. Het werd makkelijker toen ik langzaam
maar zeker een eigen team kon samenstellen. Vandaag de dag zijn we met
35 collega’s”, vertelt Diemer in zijn kantoortje op de Emmaschool.

door Shari Kiljan

het vijfde jaar, de hoofdakte, erbij. Daarmee
kon je Hoofd der School worden.” Aangezien

Voordat hij aan de Hilleniussingel aan de slag

hij in het Kleiwegkwartier woonde, leek het

ging, had hij al vijf jaar in Rotterdam-Zuid

hem wel makkelijk om op de Emmaschool te

voor de klas gestaan. “In de Millinxstraat, een

gaan werken. Uit maar twee sollicitanten werd

dynamische volksbuurt. Als je het op zo’n school

Diemer, die als kind trambestuurder wilde

redt, kun je overal lesgeven.” In het voorjaar van

worden, gekozen.

1976 zag hij een vacature als Hoofd der School
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voor de Emmaschool in de krant staan. “De

In die tijd waren de kleuterschool en de

PABO, die in die tijd nog Kweekschool heette,

basisschool nog gescheiden. “In het gunstigste

duurde vier jaar. De meeste jongens deden ook

geval gingen we bij elkaar op de koffie maar het
JUBILEUMMAGAZINE EMMA
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waren eigenlijk twee aparte werelden. Pas in

zag ik het dak onverwachts instorten. Mijn

eindverantwoordelijke locatiedirecteur

Maar nieuwe situaties, nieuwe mensen,

1985 gingen we echt samenwerken.” Vooral

hart stond even stil. Toen hoorde ik achter

voor de Emmaschool, want sinds 2000 is

nieuwe tijden… Er wordt al duizenden

de kleuterjuffen moesten zich aanpassen.

me: ‘We zijn er maar vanaf gekomen.’ En

Henk Diemer bovenschools directeur van

jaren onderwijs gegeven en dat gaat ook

“Zij waren gewend aan grote lokalen

daar stonden de twee. Wat een opluchting

de Emmaschool, de Goede Herderschool,

wel door zonder mij.” Hij verwacht wel

en werden ineens in een klaslokaaltje

was dat.”

de Hildegaertschool en de Heijbergschool.

dat er de komende jaren nog veel gaat

van 48 vierkante meter gestopt.” Allerlei

“Maar omdat de Emmaschool mijn

veranderen. Zo is hij ervan overtuigd dat

listen werden bedacht. Uiteindelijk werd

In de loop der tijd is de functie van Diemer

basisplek is, voer ik hier nog parttime

er meer digitale hulpmiddelen komen.

besloten dat de ramen van de kleuterklassen

sterk veranderd. Tot 1990 stond hij zelf voor

directiewerkzaamheden uit.” Na de

Bijvoorbeeld stemkastjes. “Ieder kind krijgt

uitgezaagd moesten worden zodat de juffen

de klas. “Ik was streng, maar gaf wel les

zomervakantie verandert zijn functie

er één. Als de leerkracht dan een vraag

een beter zicht op de gangen hadden en de

met een flinke dosis humor.” Tegenwoordig

wederom. “Bestuur en toezicht worden

stelt, geven de leerlingen antwoord via dat

kinderen ook daar konden spelen. “Daar

merkt hij dat de kinderen nog steeds tegen

dan compleet gescheiden. Vanaf dan houd

kastje. Daardoor kunnen leerkrachten beter

waren ze tevreden mee.”

hem opkijken. “Je bent toch de directeur. De

ik me helemaal niet meer bezig met de

registreren wie de stof snapt en wie niet. Nu

kopieermachine staat naast mijn kantoor.

uitvoerende kant van de school.”

kunnen kinderen nog wegduiken als ze een

Maar niet alle veranderingen sinds het

Kinderen vinden het vaak spannend om

begin van het schoolleiderschap zijn

kopieerwerk op te komen halen en ik vind

Nog vier jaar heeft Diemer te gaan

positief te noemen. “Schooldirecteur

het altijd wel gezellig als ze langskomen.

voordat hij met pensioen gaat. “Het zal

Hoe het onderwijs er over honderd jaar

is tegenwoordig een dynamisch, maar

Eén jongetje uit de eerste groep blijft maar

moeilijk worden om afscheid te nemen,

uitziet? “Bestaan er nog scholen over

ook een lastig beroep. Zo nu en dan kun

burgemeester tegen me zeggen. ‘U bent

want dingen die je met plezier doet,

honderd jaar?” reageert Diemer. “Misschien

je het bestempelen als een aangename

toch de burgemeester van de school?’ vraagt

geven energie en inspiratie.” Hij maakt

leert iedereen wel thuis. Dat is niet te hopen

hondenbaan.” Vooral de voorschriften en

hij dan. “Zulke situaties blijven zelfs na 35

zich echter geen zorgen over wat er na die

want dan missen de kinderen een hoop

beperkingen die op de scholen afkomen,

jaar nog leuk”, zegt hij met een glimlach.

tijd met de Emmaschool gaat gebeuren:

sociale vaardigheden, maar wie zal het

frustreren Diemer wel eens. “Een

Inmiddels is Femke ten Cate de

“Ik denk er natuurlijk wel eens over na.

zeggen?”

antwoord niet weten.”

stukje vertrouwen is weggevallen in de
hedendaagse maatschappij. Voortdurend
moeten we als school verantwoorden dat
we alles volgens de regels doen. Daardoor
zit je te vaak in de achteruitkijkspiegel
te kijken, terwijl er zoveel nuttig werk
aan de voorkant te verrichten valt. Dat
is buitengewoon frustrerend. Op zich is

geleden nog een andere bezigheid erbij.

verantwoording niet verkeerd en ook wel

Ruim dertig jaar zat hij bij de vrijwillige

begrijpelijk, maar je moet ook toekomen

brandweer. “Mijn ouderlijk huis was naast

aan het onderwijs van alledag.”

een brandweergarage. Vanaf mijn twaalfde
mocht ik meerijden op de brandweerwagen.

Hoewel zijn werkweken nooit korter dan

Een droom van veel jongens.” Van het één

vijftig uur zijn en hij nooit verlofdagen

kwam het ander en toen hij 22 jaar was,

opneemt, is Diemer gelukkig met zijn baan.

ging hij daadwerkelijk aan de slag bij de

“Hard werken vind ik niet erg want ik doe

vrijwillige brandweer, niet veel later werd

het met plezier. De Emmaschool is als het

hij zelfs brandweercommandant. In al die

ware mijn zaak, mijn toko. Daar ben ik trots

jaren maakte hij ongeveer zevenduizend

op. Als iets niet in orde is, ga ik door tot het

incidenten mee. “Het meest geschrokken

voor elkaar is. Als dat lukt, ben ik weer een

ben ik van een brand bij de Technische

tevreden man.”

School in Schiebroek. Er was een pyromaan

“Ik was
streng,
maar
gaf les
met
humor”

actief, die regelmatig scholen in de brand
Ondanks dat hij het druk heeft als

stak. Bij zo’n incident stuurde ik twee

schooldirecteur had Diemer tot zes jaar

mannen het dak op en tien minuten later
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INTERVIEW MET ROSALINDE KIKSTRA

EINDELIJK HET
MOOISTE MEISJE
VAN DE KLAS
Op de Emmaschool stond ze nooit in de spotlights, maar ruim tien

jaar later behoort Rosalinde Kikstra (23) tot Nederlands meest gewilde
modellen. De voormalig winnares van tv-show Benelux’ Next Topmodel
over vleeskeuring, slakroppen als dieet en haar basisschooltijd.
door Andreas Kouwenhoven

ook weleens mee met elastiekspringen. Maar
niet te lang.’

Het mooiste meisje van de klas is ze nooit
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geweest. Deborah heette het meisje waar

Het contrast kan haast niet groter. Het

iedereen verliefd op was. Voor verkering

verlegen meisje van vroeger werd in 2009 een

was Rosalinde veel te verlegen. In de pauze

landelijke bekendheid door haar winst in het

voetbalde ze wel met de jongens. En na school

RTL-programma Benelux’ Next Topmodel.

speelde ze niet met barbiepoppen, maar met

Inmiddels draait ze haar hand niet meer om

speelgoedauto’s. ‘Ik was altijd meer een jongetje.

voor de catwalk. ‘Het geef een goed gevoel als

Niet dat ik een pot in de dop was, hoor. Ik deed

alle ogen op je gericht zijn. Ik hou wel van de
JUBILEUMMAGAZINE EMMA
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de sportschool. ‘Ik had het gevoel dat ik

Nuchterheid

geen plaats voor haantjesgedrag. Jezelf beter

mij dubbel moest bewijzen. Omdat iedere

Inmiddels heeft Rosalinde een betere

voordoen dan je bent - dat liet je wel uit je

opdrachtgever mij binnenhaalde als ‘de

balans gevonden en timmert ze hard

hoofd. En omdat het zo’n klein schooltje

winnaar van’ heb je een naam hoog te

aan de weg als freelance model. Haar

was, hoefde je als kind ook niet tegen elkaar

houden. Na zo’n prijs kun je alleen maar

basisschoolperiode is op die keuze van

op te boksen.’

tegenvallen, dus ging ik extreme eisen aan

grote invloed geweest. ‘Na mijn doorbraak

‘Van die nuchtere houding pluk ik nu de

mijzelf stellen. Op een gegeven moment

ben ik mijzelf niet gaan overschatten. Mijn

vruchten. Je hoort vaak dat de concurrentie

leefde ik zelfs op één krop sla. Daar word

beste vrienden zijn nog precies dezelfden

moordend is in het modewereldje. Nou,

je vanzelf dun van – maar niet bepaald

als daarvoor. Ik ben met nuchterheid

daar maak ik mij dus nooit druk om. Het

gelukkig.’

grootgebracht. Ook op de Emmaschool was

kan mij niet schelen of een ander dunnere
knietjes heeft dan ik.’
Maar soms, als de zorgen haar te groot
worden, denkt Rosalinde stiekem terug aan
hoe het was op de Emmaschool. ‘Lekker
onbezorgd over het schoolplein rennen.

“JEZELF
BETER
VOOR
DOEN
LIET JE
WEL
UIT JE
HOOFD”
spotlights. Maar ergens in mij zit nog altijd

Miss Plussize-verkiezing, leidde dat tot

modellenwereld draait het om gewicht weet

wat verlegenheid. Diep van binnen ben

een golf van verontwaardiging in het

Rosalinde inmiddels. ‘Hoe dunner je bent,

ik nog steeds dat onzekere meisje van de

showbizzwereldje. Rosalinde kan het zich

hoe meer opdrachten je hebt. Zo werkt

basisschool.’

nog goed herinneren.

het gewoon. Kijk maar naar wat er op de

‘Ik werd in een bikini een ijskoude hal

catwalk loopt: bij sommige modellen kun

Bikini

ingestuurd. Daar zat een vierkoppige

je de ribben tellen. Met schoonheid heeft

Die onzekerheid werd tijdens het tv-

jury klaar om mij te beoordelen. Pure

het weinig meer te maken.’ Even verviel

programma danig op de proef gesteld.

vleeskeuring natuurlijk, ik kan er nog steeds

Rosalinde ook in dat patroon nadat ze het

Nadat jurylid Bastiaan van Schaik op

kwaad om worden.’

tv-programma won en onder contract

televisie opmerkte dat Rosalinde met
haar maten eerder thuishoorde in een
72
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Geen moeilijke gedachten. Dan denk ik:
Klassenfoto van groep 7 met
Rosalinde Kikstra, die liggend op de ‘Jongens, wanneer ben ik die onbezorgdheid
voorgrond, alvast oefent voor model. toch kwijtgeraakt?’

kwam bij een groot modellenbureau.
Niet dat Van Schaik geen gelijk had: in de

Zeven dagen per week was ze te vinden in
JUBILEUMMAGAZINE EMMA
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MELK
MOET?
BRRR!
Een stalen krat met flesjes schoolmelk, die naast de kachel in
het lokaal werd neergezet en daar bleef staan tot het pauze
was. Veel volwassenen denken nog vol afschuw aan hun
schoolmelk, die lauw en vet was (‘Met van die glibberige
vetdeeltjes. Brrr!’). Maar de tijden veranderen: in 2011 vinden
Floris (10), Jurriaan (12) en Carmen (8) schoolmelk lekker. Ze
drinken Optimel, Yogidrink en halfvolle melk.
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door Rob van Asperen

melk: ‘Driekwart kan per dag per man’. In

te laten drinken. Het draagt bij aan hun

Rotterdam werden in 1937 als proef de

gezondsheidstoestand”.

Van schoolmelk horen we voor het

eerste gesubsidieerde flesjes schoolmelk

eerst in 1929 (toen ook het huidige

uitgereikt in de armste wijken. Men

In het schoolbestuur ontstond een stevige

Emmaschoolgebouw geopend werd).

betaalde naar draagkracht; voor de armste

discussie. Men twijfelde eraan of het

Britse wetenschappers ontdekten dat

gezinnen was het gratis.

uitreiken van melk wel tot de taken van het
onderwijs behoorde.

melkverstrekking aan schoolkinderen goed
was voor hun ontwikkeling en groei.

In 1955 schreef de toenmalige wethouder
A.J. van der Vlerk de schoolbesturen een

Gevraagd werd hoe de hoofden der scholen

Het Crisis-Zuivelbureau, vijf jaar later

brief over de schoolmelk: “Het verdient

daarover dachten. De reacties waren divers:

opgericht, gebruikte dit onderzoek graag

alle aanbeveling om de leerlingen van

twee merkten op dat dit een zaak voor

om krachtig propaganda te maken voor

onze school ’s morgens in de pauze melk

de ouders was en niet van de school, één
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hoofdonderwijzer wilde erover nadenken

allemaal dankzij drie glazen melk per dag.

uit. De 10-jarige leerling Floris vindt de

wat de gevolgen zouden zijn in de klas,

Welk schoolkind zou niet graag net zo

plaatjes erg grappig.

vooral of de kinderen dan niet vaker naar

sterk als Joris Driepinter willen worden?

het toilet behoefden tijdens de les.

Dus: neus dicht en dapper opslurpen, die

Voor Jurriaan is het pakje niet het

En twee hoofden verrasten het bestuur door

schoolmelk.

belangrijkst, maar de inhoud: ‘Schoolmelk
is gezonder dan wat de kinderen vaak zelf

op te merken, dat zij al geruime tijd melk
aan de kinderen verstrekten.

De verpakking van de schoolmelk is in

meenemen. Ik vind het ook lekkerder dan

de loop der jaren fors veranderd. Eerst

Wiki, of zoiets.’ Carmen zou schoolmelk

Eind jaren vijftig ontvingen overigens bijna

waren er flesjes met aluminiumdoppen. De

niet willen missen. Tijdens het drinken leest

alle Nederlandse lagere scholen schoolmelk.

flesjes werden weer opgehaald, de doppen

de juffrouw altijd voor.

Om melk van haar kinderachtige imago te

waren voor de zending (Wat men ermee

ontdoen, werd in 1965 Joris Driepinter in

deed in verre streken, is een vraag die

Lauwe melk met vetbonkjes komt

de advertentiestrijd geworpen. Dit stoere

menig kinderbrein heeft beziggehouden).

gelukkig niet meer voor. Net als iedere

mannetje zag er niet tegen op om een schip

Vervolgens kwamen de piramidevormige

basisschool heeft ook de Emmaschool een

uit de golven op te tillen of glimlachend een

kartonnen pakjes. Tegenwoordig zien de

schoolmelkkoeling. De kinderen vinden

locomotief met de hand tegen te houden,

pakjes er fris, rechthoekig en aantrekkelijk

melk nu cool.

Joris Driepinter: een ijzersterk ventje door
het drinken van drie glazen melk per dag.
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TJA,
WIE WAS
EMMA?
Adelheid Emma Wilhelmina Theresia werd op 2 augustus 1858 in
Arolsen (Waldeck) geboren. Haar vader was George van Victor,
Vorst van Walkdeck-Pyrmont, en haar moeder was Helena,
Prinses van Nassau. Ze had vier zussen en een broer. Ze werd,
zoals dat heet, eenvoudig maar degelijk opgevoed. De kinderen,
dus ook Emma, kregen les van een gouvernante. Emma was
vooral goed in geschiedenis, tekenen en handwerken.
78
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door Henk Diemer

huwelijk. Sophie overleed in 1877. Reeds

Als vanzelf ging men in hogere kringen toen

kort daarna vond de koning een tweede

ook weer Nederlands spreken…….

Haar latere echtgenoot, Willem de Derde,

echtgenote in de persoon van de toen nog

werd in 1817 in Brussel geboren. Nederland

jonge Duitse prinses Emma.

In 1880 werd een dochter geboren:
Prinses Wilhelmina. De beide zonen van

en België vormden samen destijds nog één
land. Toen Willem de Derde in 1849 koning

Zij werd door haar huwelijk met Willem de

Willem de Derde overleden al op jonge

werd, was dat echter niet meer het geval. De

Derde al op twintigjarige leeftijd koningin

leeftijd, zodat Wilhelmina al als kleuter de

Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden

der Nederlanden. Zelf was de koning toen

troonopvolgster was.

waren uit elkaar gegaan. De eerste vrouw

61 jaar. Binnen drie maanden kende Emma

van Willem de Derde was Prinses Sophie

de Nederlandse taal. Ze sprak uitsluitend

Iedereen begreep dat de toekomstige

van Württemberg. Willem en Sophie kregen

Nederlands, terwijl er in hogere kringen

koningin van Nederland een goede

twee zoons, maar het was geen goed

juist ook vaak Frans gesproken werd.

opvoeding moest hebben. Die was in goede
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handen bij haar moeder Emma.

vrouw op de troon. Achteraf weten we dat

Emmabloemcollecte gehouden. De

Er werd een speciale wet door de regering

dat meer dan 120 jaar zou voortduren: niet

opbrengst hiervan was voor de bestrijding

aangenomen waarin het regentschap van

een koning, maar een koningin op de troon.

van deze ziekte. Inmiddels is de ziekte goed

Emma geregeld werd, voor het geval de

Emma was een geliefd persoon. Het hele

te beheersen en wordt niet meer gezien als

koning zou overlijden voordat Wilhelmina

volk hield van haar. Ze was zeer betrokken

een groot gevaar.

18 jaar oud was. Dat had men goed

bij de gebeurtenissen in het land. Ze werd

voorvoeld, want In 1890 stierf Willem de

omschreven als onbaatzuchtig, onpartijdig,

De Emmaschool werd geopend in

Derde. Wilhelmina was toen tien jaar oud

kundig en tactvol. Ze was daarmee een

1911 en kreeg aanvankelijk de naam:

en op die leeftijd kan je natuurlijk nog geen

uitstekend voorbeeld voor haar dochter

Kerkstraatschool. Toen het schoolbestuur

koningin zijn. Vandaar dat Emma van 1890

Wilhelmina.

in 1922 een tweede school stichtte aan de
Julianalaan (de latere Prinses Margrietlaan)

tot 1898 koningin-regentes werd, totdat
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Wilhelmina in 1898 18 jaar oud geworden

Doordat een ouder zusje van Emma

werd deze school de Julianaschool

was en zelf koningin kon worden. Emma

op vijftienjarige leeftijd de gevreesde

genoemd. De derde school volgde in

had in die jaren een driedubbele taak:

ziekte “tering” had opgelopen en daaraan

1924: de Wilhelminaschool aan de

Wilhelmina opvoeden, haar voorbereiden

was overleden, heeft Emma altijd een

Lisbloemstraat. Twee scholen dus met een

op de taak van koningin en daarnaast ook

bijzondere belangstelling gehad voor de

koninklijke naam. In datzelfde jaar besloot

nog zelf het land besturen.

tuberculosebestrijding. Emma heeft zich

het schoolbestuur om de Kerkstraatschool

intensief ingezet voor het stichten van

te vernoemen naar Emma, die toen

Het was in die tijd wel iets bijzonders:

klinieken voor tuberculosebestrijding. Ook

inmiddels koningin-moeder geworden.

na vijf stadhouders en drie koningen een

is door haar initiatief heel lang de jaarlijkse

Emma, een naam om trots op te zijn.
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UIT DE
NOTULEN
VAN TOEN...
Een schoonmaakster voor 1,50 gulden per week. Tegenwoordig

door Rob van Asperen en Henk Diemer

is het ondenkbaar, maar bij de oprichting van de Emmaschool

De eerste notulen doen verslag van de

om een opdracht te kunnen geven tot de

oprichting van de school in 1886. De

bouw van een school met drie lokalen en

Schoolgeld

volledige naam luidde “Vereniging tot

een onderwijzerswoning aan de Kerkstraat.

‘Na eenige bespreking’ besloot het

Stichting en Instandhouding van eene

Dit alles werd voor een totaal bedrag

schoolbestuur het schoolgeld vast te

School met den Bijbel te Hillegersberg”.

van 14.950 gulden gegund aan de heren

stellen op 30 cent voor het eerste kind uit

In die tijd was er nog geen sprake van

Heijkoop en Jiskoot uit Barendrecht.

een gezin en voor de volgende kinderen

kostte een schoonmaakbeurt de school dit luttele bedrag. Dat
blijkt uit de goedbewaarde notulen van bestuursvergaderingen
van toen. Een kleine greep uit de stoffige logboeken van de
Emmaschool.
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Op 10 december 1910 was het zover. Er

worden toegekend voor het bezit van de

waren voldoende middelen bijeen vergaard

akte ‘Bijbelkennis’ van de Schoolraad.

respectievelijk 25, 20, 15 en 10 cent.

gelijkstelling van het christelijk onderwijs
en het kapitaal voor een schoolgebouw

Besloten werd om de heer Roosjen aan te

Wekelijks werd er per kind betaald.

moest komen van giften, legaten en

stellen als het ’Hoofd der School’. Aan hem

De werving van leerlingen kon nu beginnen:

collectes.

zou jaarlijks een toelage van vijftig gulden

‘Besloten wordt om op Zondag 16 april
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1911 van den kansel bekend te maken dat

week. Het bestuur hield ook de financiën

jaar en hij mocht de tuin gebruiken zolang

aangifte om plaatsing van kinderen op de

scherp in het oog. Zo staat in de notulen

de grond niet nodig was voor de uitbreiding

christelijke school vóór 1 mei bij één der

vermeld dat de collecte bij de opening van

van de bewaarschool.

bestuursleden zal moeten geschieden.’

de school in 1911 ruim 32 gulden opbracht.

Omdat vakanties nu eenmaal onlosmakelijk

Ook de dames van de meisjesvereniging

De bouw van de nieuwe Emmaschool aan

aan school verbonden zijn, moest het

‘Martha’ deden een duit in het zakje. Na

de Hilleniussingel werd gegund voor het

bestuur zich ook hierover beraden: ‘De

een toespraakje overhandigden de vrouwen

bedrag van 51.950 gulden. De bouwtijd werd

volgende vacanties worden vastgesteld:

een bedrag van 1842 gulden aan de

geschat op vijf maanden, maar de aannemer

de algemeen erkende feestdagen. De

Emmaschool, ingezameld bij een bazar voor

bleek de school zelfs enkele weken eerder te

vrijdag voor Paaschen tot dinsdag na den

de christelijke school.

kunnen opleveren.

Schoolhoofd

Op donderdag 28 maart 1929 werd de

Paaschweek. Twee weken in augustus. Van
zaterdag voor Kerstmis tot 3 januari.’

In 1926 moest de school op zoek naar

school geopend. Ter gelegenheid van de

Salaris

een nieuw hoofd. De sollicitanten die

opening schafte men een nieuwe piano aan

Wegens het aanzienlijk toegenomen aantal

niet in het bezit waren van ‘de akte

ter waarde van duizend gulden. De oude

leerlingen werd nog in 1911 besloten een

Fransch’ werden op voorhand afgewezen.

bankjes van de school mochten verkocht

advertentie te plaatsen voor een onderwijzer

Met algemene stemmen werd de heer

worden, maar moesten minstens 0,50 gulden

als derde leerkracht, tijdelijk en met een

Huisman uit Schipluiden benoemd, onder

opleveren.

salaris van ‘niet meer dan vijfhonderd

voorwaarden dat hij de ‘drie formulieren

gulden per jaar’.

van eenigheid’ zou tekenen en dat hij

Commandant

zich een geneeskundig onderzoek zou

De secretaris van het schoolbestuur

Als schoolschoonmaakster werd mejuffrouw

laten welgevallen. De huishuur van de

was tevens commandant van de BB, de

Groeneweg benoemd, tegen 1,50 gulden per

onderwijzerswoning bedroeg 100 gulden per

toenmalige civiele beschermingsorganisatie.

Afzegging
bestuursvergadering door
een hoofdkleuterleidster:
‘Mijn collega’s laten mij in
de steek en nu vind ik het
niet prettig om tussen al
die Heren te zitten. Zou u
het verslag voor mij willen
voorlezen?’

Hij vroeg op de zolders wapens te mogen
opslaan. Tevens vroeg hij om in de gang
van de bewaarschool schietoefeningen te
mogen houden. Dit werd toegestaan tegen
een vergoeding van 25 gulden per jaar.
De geschiedenis zou zich enkele decennia
later gaan herhalen, toen schooldirecteur
Henk Diemer hoofd van de vrijwillige
brandweer werd. Met enige regelmaat werd
hij weggepiept uit een les om ergens een
brandje te blussen.
De herfstvakantie werd voor het eerst in
het jaar 1929 ingevoerd. Voor veel ouders
was deze vakantie nogal bezwaarlijk. Toen
de ijsbanen op de Bergse Plassen officieel
werden vrijgegeven, kregen de kinderen
twee middagen per week ijsvrij.
Helaas, tweemaal ijsvrij per week is
er tegenwoordig niet meer bij op de
Emmaschool. Maar, misschien toch
een leuk agendapunt voor de volgende
bestuursvergadering...?

Personeelsfoto ter gelegenheid van de opening van de Emmaschool op 28 maart 1929. Van links naar rechts: W. Hoogstad,
mejuffrouw J. Blonk, mejuffrouw Van Kempen, mejuffrouw A. van der Houten, J. Van Saanen en G.L. Huisman.
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LEERKRACHTEN
DOOR
DE JAREN
HEEN...
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Voorzitters schoolbestuur

Mw. E.G. van der Aa- Weimar 2001-2004

Schoolhoofden bewaarschool/k.s.

Ds. Dielh			1886-?

Mw. G.E. de Hoog -Aalders

Mej. J. Boogertman 1920-1923

Ds. J.C. Klomp		

1906-1916

R. Beens			2006-2009

Mej. M. Morijn		

1923-1924

Ds. H.H. van Ameide

1916-1919

J. M. Tromp		

Mej J.J. Janzen		

1929-1942

Ds. H. van Reeuwijk

1919-1929

Mej. M. Scholden		

1942-1949

Ds. D.M. Blankhart 		

1929-1939

Schoolhoofden lagere school / directeuren

Mej. F.H.H. Vos		

1949-1974

H. Postuma		

1939-1945

W. Roosjen		

Mw. J.C. van Tijn Hesterman 1974-1978

2004-2006
2009-heden

1911-1921

C. Bakker			1645-1950

C.J. Vink			1921

Mw. A.M. Kreukniet -

P. Kootstra		

1952-1970

J. de Jong			

1921-1926

van der Valk		

C. H. van den Hoek 		

1970-1975

G.L. Huisman		

1926-1948

Mw. H.C.A. Hoogeveen-

W.J. Zoutewelle		

1948-1958

Leidsters bewaarschool/kleuterschool

Schroot			1975-1981

A. van Hartingsveldt

1958-1976

Mej. M. Morijn		

1920-1923

Mw.. A. Hage-Lamfers

1981-1988

H.A. Diemer		

1976-heden

Mej. Den Boer		

1945-1947

C. Zeelenberg		

1996

Mw. F.A. ten Cate		

2007-heden

Mej. T.P. van der Poort

1947-1950

Mej. R.C. van Put		

1950-1958

J. Koolen			1996-2001

1978-1992
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Mej. M. Kegel		

1955-1958

Mw. C. Blaakman -

Mej. P.L. de Graaf		

1958-1960

Schoonhoven		

1961-1963

- Vermeer			2004-heden

Mej. L. Gebuis		

1959-1962

P.C. Bezemer		

1962-1964

Mw. N. Klapwijk		

2003-2008

Mej. L. van Wijk		

1960-1965

H.C. van der Wal		

1965-1967

Mw.J.C. Mollema		

2004-2010

Mej. AE. B. Bachman

1962-1963

Mw. C.A. Bloemendaal

Mw. C.T. Kramer - Punt

2004-heden

Mej. J. Groeneweg		

1966-1973

-Hakbijl			1965-1967

Mw. R. Jansen		

2006-heden

Mw. J.A.H. v. Faassen -

Mw. M.J. Visser - Springer

1965-1968

mw. C. Klein-Suur		

2006-heden

v.d. Poort			1974-1983

K. Aardse			1967-1971

mw. K. Zegelaar		

2007-heden

Mej. L.C. Veldkamp		

1968-1969

Mw. T. el Gherbi-Engelberts

2008-heden

Handwerken

A. van Leeuwen		

1971-1974

mw. D. van Brummen

Mej. Zonne		

1922-?

Mw. E.C.E. Batist - Kleine

1971-1977

-van ‘t Veer		

2008-heden

Mej. J.M. van Tongeren

?-1937

Mej. Zegwaard		

1972-1975

mw. M.W.Kool		

2008-heden

Mej. A.M. van Toor		

1952-1959

Mw. W.J. Schipper

mw. J. Koolhaas-den Ouden

2008-heden

Mej. G.A. Troost		

1959-1964

- Brackman		

1975-1976

mw. E. Oversier - de Waard

2008-heden

Mw. J. Woudstra		

1965-1970

Mw. M.J. van Walsum

1975-2002

mw. J. Berghout

Mw. G.E. Gramsma		

1969-1975

Mw. J.C. Fokkinga-Reitsma

1977-1991

-Schouwenaars		

2010-heden

Mw. C.C.E. Hartman

1971-1983

Mw. J.C. Kalis - Berkman

1977-1992

mw. J.M. Lans		

2010-heden

Mw. B.M. Lengkeek		

1977-1989

H. van Drunen		

1977-heden

mw. B. Spenkelink		

2010-heden

Mw. W. van Agthoven

1984-1996

Leerkrachten lagere school
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Mw. I. van der Stoep

Mw. G.A.M. Hardenbol

Gymnastiek

Mej. A. v.d. Spek		

1911-1922

-Dikken			1984-heden

J. Felius			1938-?

F.H. Roelse		

1911-1912

Mw. D.H. Schipper		

1988-1990

Mw. A.M. Gaslinga - Bender 1973-1979

H.F. Roosjen		

1912-1914

Mw. A.E. Diemer-de Waard

1988-heden

Mw. M.J. der Reijer		

W. Faber			1914-?

Mw. C. Prink		

1989-1991

C. Möhle			1915-1921

J.F. Delhaas		

1989-heden

Conciërges

N.M. Berghout		

1915-1916

2009-heden

Mw. G.G.W. Goudzwaard

1989-1999

D.B. As

J. Kors			1916-1918

Mw. A. Hieminga		

1990-1994

J. de Ruiter

Mej. A. v.d. Perk		

1918-1924

R.P. van Asperen		

1991-heden

J.T. van Look		

1982-1999

W. Verburg		

1919-1921

Mw. B. de Heus-Pranger

1991-1997

A. Woldebruk		

1998-heden

J. van Saanen		

1921-1962

Mw. A.H. de Jong		

1992-1996

T.J.M. Zwaaneveld		

1999-heden

M. v.d. Berg		

1921-1923

Mw. B.C. van Ree- Lengkeek

1993-1996

Haaijer			1922-1923

Mw.E.J. Jansen		

1993-1999

Schoonmakers

W. Hoogstad		

1923-1932

Mw. F.A. ten Cate		

1994-2007

E.S. Blatter Duarte		

1986-2003

Mej. J.E.H. Blonk		

1924-?

Mw.W.F. Lam		

1996-2001

R.A.B. Blatter		

1986-2003

Mej. A.H. v.d. Houten

1928-1965

J. Vermaak		

1996-heden

mw.Z. Elgarchouhi		

2004-2009

Mej. Van Kempen		

1931-1934

Mw. N. Visscher		

1996-1998

P.J. v.d. Ameele		

1939-1946

Mw. M.J. Stuurstraat

Mw. Beintema - Gerhard

1946-1948

-van der Hoeven		

1997-heden

mw. S. Gokoel		

1998-heden

Mej. P. Francke		

1948-1977

Mw. C.H.A.Kindt		

1997-2000

mw. W. van Niewland

2002-heden

Klassenassistenten

B. Prins			1948-1958

Mw. G.J. van Veelen 1998-2000

mw. M. Van Mecheelen

L. Berghout		

Mw.I.S. Gevers		

1998-heden

-van der Kam		

P. Hordijk			1953-1958

Mw. P.M. Smits		

1998-heden

K. van Vliet		

1955-1988

Mw. M.J.M. Dubbelman

Mej. M.J. Blok		

1955-1957

- Pranger			1998-2001

mw. L. Ates		

1996-2004

Mw. A.P. de Bruin - Verhaar

1956-1958

Mw. W. Pronk-Schillern

1999-heden

mw. L. Hepsakker - Van Eijk

2002-heden

C. de Bruijn		

1956-1961

Mw. A.P. Jessurun		

1999-heden

mw. T. van der Harst - Colaris 2006-heden

D.C. van Vliet		

1957-1958

Mw. R.A. van Dijk		

2000-2004

Mw. E.W. Kiers - Seijn

1957-1959

J.P.C. Middel		

2001-2010

Op deze lijst staan alleen degenen die minstens een jaar

Mej. S.L. van Gemert

1959-1961

Mw. H.A. Faber		

2002-2008

op de Emmaschool gewerkt hebben en een taakomvang

Mej. P.J. van Hul		

1961-1965

Mw. W.E. van ‘t Hof - Meijer 2002-heden

1952-?

2002-heden

administratie / secretariaat

van meer dan twee dagen hadden.
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