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De Nijverheidsschool voor Meisjes

Een sfeerbeeld

door Willem van Halem

In 2015 kreeg het SNS Historisch Centrum van mevrouw Tiny van ’t Hul-
Kapenga (Kampereiland) een forse stapel foto’s ten geschenke. Die gaven een 
indruk van de sfeer en de omstandigheden die in de jaren vijftig en zestig 
van de vorige eeuw het leven op de Gemeentelijke Nijverheidsschool voor 
Meisjes, later Hanzeschool (Rondweg/Oostzeestraat) bepaalden. Foto’s van 
uitstapjes, modeshows en bonte avonden. De meesten werden gemaakt door 
haar man Gerrit van ’t Hul. Aanleiding genoeg dus voor een gesprek met de 
schenker. Ware het niet dat deze afspraak uitliep op een complete reünie. 
Want niet alleen Tiny van ’t Hul troffen we aan in haar woning op het 
prachtige Kampereiland, maar ook oud-collega’s Janny Veenhof-Holwerda, 
Janny Visser-Terpstra en Dini Zwart schoven aan. De meesten vergezeld van 
hun echtgenoten. Uit de spontane ‘weet-je-nog-wels’ en de daarmee gepaard 
gaande hilariteit probeerden we een indruk te destilleren van het reilen 
en zeilen van deze Kamper gemeentelijke onderwijsinstelling in de jaren 
zestig. Een gesprek met vier vitale tachtigers. 

Van links naar rechts 
de dames Tiny van ’t Hul-
Kapenga, Dini Zwart, 
Janny Visser-Terpstra en 
Janny Veenhof-Holwerda. 
Foto Freddy Schinkel. 
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Tiny van ’t Hul-Kapenga (*1933) werkte van 1954 tot 1960 als lerares gym-
na stiek (nu het vak lichamelijke opvoeding) aan de Nijverheidsschool, later 
Huishoudschool genaamd. Terugkijkend: ‘Het was een machtig mooie tijd 
met mooie collega’s. Ik had dit niet willen missen! Ook wat faciliteiten 
betreft had ik het werkelijk heel goed getroffen met een eigen gymzaal, 
kleedkamer en douches. Dat laatste was in de jaren vijftig bijzonder, want 
heel veel leerlingen, vooral die in het buitengebied woonden beschikten 
thuis niet over een douche, dus die konden zich drie keer per week wassen 
en afspoelen.’ Tiny van ’t Hul kon daarbij bogen op eigen ervaring. ‘Op het 
Kampereiland hadden we tot 1959 geen gas, water of elektra. Dat was ronduit 
een primitieve bedoening, maar we wisten niet beter. Wassen? We sprongen ’s 
morgens gewoon in het Ganzendiep, waren we ook weer schoon. Zo ging dat 
toen. En als ik water nodig had voor koffie of eten koken pompten we het water 
uit een put. Maar toen die vervuild bleek moest ik met een melkbus elders 
mijn drinkwater halen. Dat was gelukkig een maand voordat we werden 
aangesloten op het leidingwaternet. In december 1959 werd de woning in 
het kader van de ruilverkaveling aangesloten op het elektriciteitsnet.’ Ze 
had leerlingen uit de polder Mastenbroek en het Kampereiland in haar klas, 
die zich thuis niet alleen niet konden douchen, maar die ook nog nooit in 
hun leven gymnastiek hadden gehad. ‘Die meiden genoten!’ 
De gemeentelijke Nijverheidsschool had de beschikking over maar liefst 
veertien lokalen, voor elk vak een eigen lokaal: naaien, knippen, gezond-
heidsleer, in totaal voor pakweg driehonderd leerlingen. Eén daarvan werd 
gebruikt door Janny Holwerda (*1935), nu woonachtig in Heemstede. Zij 
werkte van 1958 tot 1963 aan de Nijverheidsschool in de vakken lichamelijke 
gezondheidsleer en strijken in de zogenaamde vormingsklas. Naar aanleiding 
van het laatste vak (strijken) wil ze met nadruk de naam van de heer Van den 
Belt, de conciërge vermelden. ‘Maar eigenlijk was hij de onderdirecteur. Hij 
zorgde voor alles! Hij zorgde uiteraard dat de school goed verwarmd werd 
(kolenkachels!), maar ook dat onze strijkbouten op temperatuur waren. In het 
klaslokaal stonden 24 strijkplanken. De helft werd gebruikt voor elektrische 
strijkijzers, de anderen door strijkijzers die op het gas moesten worden 
verwarmd. En natuurlijk zorgde hij ervoor dat we de kolenfornuizen konden 
gebruiken, maar dat was uiteraard in een ander lokaal.’ 
Al direct bij haar introductie zorgde Janny Holwerda voor de nodige hilariteit, 
want zij was de vijfde Janny. ‘Het wemelde in die tijd van de Jenny’s, Grietjes 
en de Janny’s.’ De speciaal ingerichte lokalen hadden tot gevolg dat niet de 
leraar of lerares van lokaal wisselden, maar de leerlingen. Tiny van ’t Hul: 
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‘Je kunt je voorstellen dat dat natuurlijk gepaard ging met heel veel herrie, 
gehol en geschreeuw op de gang. De directrice had daarom besloten om de 
meisjes te disciplineren. Ik moest een groep van twintig leerlingen leren 
hoe ze rustig een trap op en af moesten lopen en hoe ze zich in de gangen 
moesten gedragen. Kun je het je voorstellen? Een stoet van twintig meiden 
die om de beurt twee-aan-twee rustig naar boven liepen en naar beneden. 
Netjes en beschaafd.’ 
Janny Terpstra (*1936) verhuisde in 1957 vanuit het noorden van Friesland 
naar Kampen. ‘Ik wilde gewoon weg daar. Een baan zoeken in het westen 
van het land zag ik niet zitten en Limburg was te ver. Kampen leek me een 
prachtige gelegenheid, niet te ver van de familie.’ Ze kwam samen met 
nog vele anderen als 21-jarige binnen en kreeg een contract voor twintig 
uur per week voor textielles en sokken breien. ‘Het leeftijdsverschil met de 
leerlingen was natuurlijk minimaal, dus moest ik zorgen dat ik altijd goed 
voorbereid was. In mijn vrije uren zat ik daarom alle opdrachten voor de 
meisjes van tevoren uit te voeren. Dan kon ik de meisjes ten minste goed 
instrueren. Als zij klaar waren moesten ze in de rij staan en werd al het 
werk door de directrice nauwgezet geïnspecteerd: knoopjes goed vast, de 
zoom mooi recht? Dat soort dingen.’ Ze heeft altijd heel veel plezier gehad 
in haar werk: ‘Ik ben een nogal nieuwsgierig type en vond het prachtig om 
met verschillende stoffen te werken.’ Onderdeel van haar werkzaamheden 
was ook ‘kleurenleer’: wat past wel en wat past niet bij elkaar. Net als de 
voorgaande drie dames kijkt ook Dini Zwart (*1938) terug op een mooie tijd 
aan de Nijverheidsschool. Zij werkte vanaf 1960 maar liefst dertig jaar in het 
Lager Beroepsonderwijs, zoals deze tak van onderwijs later werd genoemd, 
in de vakken huishoudkunde en gezondheidsleer. Later kwamen daar 
jeugdverzorging en voedingsleer bij. ‘Bij mijn aanstelling kreeg ik te horen 
dat ik vooral niet mocht verwijzen naar godsdienst of seks. Maar daar heb 
ik me niets van aangetrokken natuurlijk.’ Dat de godsdienstige achtergrond 
van de leerlingen een niet te onderschatten factor was op een gemeentelijke 
onderwijsinstelling bleek wel uit het bezoek van enige heren, die het niet 
nodig vonden dat leerlingen uit hun gezindte les kregen in gezondheidsleer. 
Ook lange broeken waren uit den boze. Over gezondheidsleer gesproken: in 
de jaren zestig was de petticoat in de mode… ‘Een van onze leerlingen kwam 
uit een gezin met dertien kinderen dat woonachtig was in het buitengebied. 
De luizen nestelden zich in de plooien van de petticoat en die moesten 
we dan wel verwijderen. Onbegonnen werk, want thuisgekomen sliep het 
kind weer bij haar broertjes en zusjes en liep zo weer de nodige luizen op.’ 
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Wat ze zich vooral herinnert zijn de toneel- en cabaretvoorstellingen door 
leerlingen en personeel. 
Wat bijdroeg aan de onderlinge sfeer was de gezamenlijke lunch. ‘De meesten 
van ons woonden op kamers in de stad. Dan bleef je op school over, samen 
met je collega’s. Daarmee kweekten we een band voor het leven!’

In 1959 betrokken Gerrit en Tiny van ’t Hul het woonhuis van de voormalige School-E 
aan de Nesweg 13 op het Kampereiland. De school had in 1957 de deuren gesloten 
(het aantal leerlingen bedroeg toen zeven). De gemeente Kampen stelde wel als 
voorwaarde om ‘iets met de school, het huis en het erf’ te ondernemen. Dat werd dus 
een camping. ‘Op ’t Eiland’. Gerrit van ’t Hul vertelt: ‘Aanvankelijk organiseerden 
we ook groepsovernachtingen in de school, maar dat verdroeg zich niet met de 
campinggasten, die op hun rust waren gesteld. Vooral de vakantie-activiteiten van de 
NCSV (Nederlandse Christelijke Studenten Vereniging) waren in dat opzicht berucht. 
Aanvankelijk was de camping gesitueerd op het erf voor de school, later breidde die 
zich noordwaarts uit met uiteindelijk zestig staanplaatsen. Allemaal gesitueerd aan 
het water van het Ganzediep. Dat duurde tot 1 januari 1998, omdat het te duur werd 
om zelf een riolering dan wel een zuiveringsinstallatie te financieren. Die verplichting 
werd ons door de gemeente Kampen opgelegd.’ Om in hun levensonderhoud te 
voorzien werkten zij daar naast nog in het onderwijs. Gerrit als leraar lichamelijke 
opvoeding in Ommen en Heino en aan de Lagere Landbouwschool in Kampen, Tiny 
als lerares handwerken aan de mavo in IJsselmuiden.

Zie ook: J. de Groot Hzn. en G. Knol (samenst.), School-E. Openbare School aan de Nesweg op het 

Kampereiland [Kampereiland  2012].

Huishoudkundige Hanny Timmermans zorgt voor de 
bestellingen voor de kooklessen.

Modeshow van op school gemaakte kleding.
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Tekenleraar A. Brouwer bij het door hem vervaardigde 
herinneringsbord dat in mei 1955 door het personeel werd 
aangeboden bij de opening van de school. Het bord maakt 
inmiddels deel uit van de collectie van het SNS Historisch 
Centrum.

Knotsoefeningen tijdens de gymnastiekles.

De jaarlijkse schoolavond in de Stadsgehoorzaal. 
Het slotstuk van de leerkrachten.

Bezoek van de Begum Aga Khan. Op de achtergrond de 
sculptuur van beeldhouwer Corinne Franzén-Heslenfeld 
die speciaal was vervaardigd voor de school.
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‘Modellen’ gekleed in op school vervaardigde kledij.

Sfeerimpressie van de werkweek van de kinderverzorg-
sters in spe. Verzamelen voor vertrek aan de Vloeddijk.

Een groep leerling-
kinderverzorgsters levert 
hun maandtaak in.

Naailes.


