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Kinderstemmen, wandplaten, 

inktpotjes

Herinneringen aan School-Zuid, 1961-1969

door Hans Werkman

Gefascineerd heb ik in de Kamper Almanak van 2019 de 28 foto’s van Ernst 
Hupkes bekeken over de afbraak van ‘mijn’ school aan de 1e Ebbinge-
straat, kortweg School-Zuid, officieel Gereformeerde Lagere School-Zuid.1 

Een vrijgemaakt complex
Bij het onttakelde gebouw op al die afbraakfoto’s kreeg ik behoefte aan vul-
ling, aan kinderstemmen, wandplaten, leesboekjes, volle inktpotjes, de bel 
van tien over half twaalf. De ochtendlessen eindigden officieel om kwart 

Gereformeerde School-Zuid (rechts) en Gereformeerde ulo (links) in 1987. Foto Walkateserie 1987. 
Collectie SNS Historish Centrum / Frans Walkate Archief.
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voor twaalf, maar meneer Schaafsma, het Hoofd der School, stuurde al vijf 
minuten eerder een van zijn leerlingen naar de drukknop in de gang om 
te bellen. Wij hadden dan de tijd voor opruimen, dankgebed en rijvorming 
van de kinderen naast hun banken. Om kwart voor twaalf stonden we met 
die rijen op de gang, volgens instructie muisstil. In die stilte slopen wij naar 
de buitendeur aan het achterplein. De middagpauze was begonnen, de kin-
deren renden luidkeels naar huis om te eten. Alleen de Kampereilanders en 
IJsselmuidenaars bleven op school hun boterham eten. 
Vanuit mijn bovenlokaal keek ik uit op het voorplein. Het achterplein deelden 
we met de Gereformeerde ulo, waar meneer Sierksma (‘de Sik’) de directie voer-
de. Zijn ulo-voordeur was aan de 1e Ebbingestraat. Daar was nóg een voordeur, 
die van het wijkgebouw van de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt), de Nieuwe 
Kerk aan de Broederweg. Het was een vrijgemaakt complex, drie in één. 
School-Zuid was, samen met School-Noord aan de Wilhelminalaan en de 
ulo, opgericht vanuit de triangelgedachte: eenheid van gezin, school en 
kerk. Beide scholen waren ontstaan als gevolg van de scheuring in de Gere-
formeerde kerken in 1944, de Vrijmaking.  

Ida Gerhardt
Onder de lessen stond ik graag even voor het raam uit te kijken over het 
voorplein, waar lang geleden de Joodse begraafplaats lag. Met enige jaloezie 
keek ik naar de ruiten van de kolos aan de andere kant, waar dr. R.J. Dam La-
tijn en Grieks had onderwezen, evenals Ida Gerhardt, de één in de afdeling 
Johannes Calvijn Lyceum, de ander in de afdeling Stedelijk Gymnasium. Het 
voorrecht van zulke lessen was aan mij voorbijgegaan. Dan kwamen regels 
van Ida Gerhardt in mij op, uit haar Kamper bundel Sonnetten van een leraar: 
‘Het mooiste werk: Grieks in het eerste jaar’ en: ‘Het is mijn prachtige, mijn 
hondse baan.’ Als daar aan de overkant een valraampje geopend werd, zag ik 
in mijn verbeelding haar dagpauwoog naar buiten fladderen: ‘Onaangerand 
was hij ontweken naar het blauw.’ 
Met minder jaloezie zag ik aan de zijkant van het ziekenhuis af en toe een 
broeder een grijs overhuifde brancard wegrijden met een overleden patiënt. 
Een enkele keer droegen wij in een rotanstoeltje uit onze hal een leerling de 
straat over, omdat hij bij een val op onze schooltrap een been had gebroken.  

De onrustzaaier
Ons schoolgebouw was nog maar zes jaar oud toen ik er in augustus 1961 
kwam werken. Het oogde nieuw en fris. Voorheen lagen hier de tuinen van 
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bloemisterij Brinkman en stond er een oud, hoog herenhuis. In dat huis, 
1e Ebbingestraat 12, was de romanschrijver Willem G. van Maanen (1920-
2012) geboren. Toen hij tien jaar was verhuisde hij naar Rotterdam.2 In 1954 
publiceerde hij zijn roman De onrustzaaier, die in Kampen speelde en zijn 
bestverkochte boek werd. Door zijn sympathie te leggen bij de hoofdfiguur, 
het hoofd van de openbare school, toonde hij zich een groot voorstander 
van het openbaar onderwijs. Hij had ooit over zijn geboortehuis geschreven: 
‘Het is er niet meer. De grond is daar eindelijk gekerstend, en onderworpen 
aan de druk van een groot, nieuw gebouw: een school met de bijbel. Wie De 
onrustzaaier heeft gelezen zal mij het weemoedige glimlachje vergeven dat 
ik voor die verandering over heb.’3 Toen ik eens een essay schreef over De on-
rustzaaier, citeerde ik dit en ik voegde daar een plaagstootje aan toe: ‘In die 
school met de bijbel gaf ik negen jaar lang les.’4 

Vrije woensdagmiddag
Ik kwam van een school in Ommen met vijf volle schooldagen. Kampen was 
een echte stad, vond ik, daar hadden de scholen een vrije woensdagmiddag. 
Minder leuk was dat de zaterdagmorgen nog een schoolmorgen was. Tot aan 
1966, toen de vijfdaagse schoolweek werd ingevoerd, ondanks principiële 
protesten (‘zes dagen zult gij arbeiden’) van collega Lagendijk en schoolbe-
stuursvoorzitter W.C. van Dijk, de directeur van Van Dijks Boekhuis.   
Buiten stond de school er strak bij, echt zo’n functioneel naoorlogs gebouw 

Achterplein School-Zuid, 
gezien vanaf de trap in de 
school. September 1963. 
Foto: Hans Werkman.
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uit de jaren vijftig. Als ik via het achterplein de hal binnenkwam, snoof ik 
de schoolgeur op: een mix van bordkrijt, schoonmaakmiddel en kinderjas-
sen. Ook binnen was het allemaal rechttoe rechtaan, maar de bescheiden 
Mondriaankleuren zorgden voor een heldere toets. De streng rechthoekige 
pilaren waren helgeel of helblauw. Op de trap gleed mijn hand langs de 
leuningen, geel, rood, blauw. De lokalen kregen veel buitenlicht. Ook in de 
trapopgang zorgde een groot raam voor een overvloed aan licht. Erdoorheen 
kreeg je een panoramaview van de kinderen op het plein.
Ieder lokaal had drie rijen moderne tweepersoonsbanken van harde kunst-
stof, maar niet zo hard dat leerlingen er hun naam niet clandestien konden 
inkrassen. De banken hadden inktpotjes, we schreven begin jaren zestig nog 
met de kroontjespen. Pas eind jaren zestig werd na lange discussie de ‘bal-
pointpen’ ingevoerd, onder protest van meneer Schaafsma die de balpen 
een bederf voor het handschrift vond.
 
Meneer Schaafsma
Van de collega’s die ik daar meemaakte waren er drie de meest markante: 
Schaafsma, Lagendijk en Berger. Toen de school in 1952 geopend werd en 

Klas 3 School-Zuid. 9 april 1964. Foto: Hans Werkman.
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daarna drie jaar lang in noodlokalen zat, was Tj. Schaafsma (1913-1986) het 
eerste Hoofd der School.  Een statige man die gezag uitstraalde en bedacht-
zaam sprak. Hij heette Tjerk, maar het kwam in ons hoofd niet op om dat 
hardop te zeggen. Het bleef altijd ‘u’. Pas na een jaar zei hij wel voorzichtig 
‘jij’ tegen mij. Toch was Schaafsma geen afstandelijke man. Hij was enerzijds 
een vormelijke Piet Precies, maar anderzijds een mens die een band wist te 
scheppen.
Stoornis en wanorde maakten hem oprecht boos. Schoolschoonmaker Wes-
sels kwam hem eens verontwaardigd vertellen dat hij bij de jongens-wc’s 
een gebroken wc-bril had aangetroffen en dat een jongen de binnenkant 
van een wc-deur had ‘gewassen’. Meneer Schaafsma bezocht persoonlijk alle 
klassen met een ernstige toespraak. Vinger op wie dit onheil gesticht had! 
Niemand. Toen moesten wij onze klas onder druk zetten. Ik deed het, ook 
zonder resultaat, maar inwendig lachte ik om die ophef. 
Een keer of zes per jaar kregen we schriftencontrole. Ik schrok toen meneer 
Schaafsma op een morgen onverwacht zei: ‘Meester Werkman, wilt u mij na 
vieren uw netschriften brengen?’ Ik was er niet gerust op. Het interieur van 
mijn schrijfschriften was hier en daar getroffen door een vlek en de lijntjes 

Klas 4 School-Zuid. 
14 februari 1966. 
Foto: Hans Werkman.
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waren ook niet steeds in acht genomen. Enigszins nerveus bracht ik hem 
de stapels van rekenen, taal, schrijven, dictee, aardrijkskunde. De volgende 
dag riep hij me bij zich in ‘het kamertje’ (naast zijn lokaal). Het werd een 
kritisch gesprek, maar zijn stem klonk vaderlijk. Hij legde de vinger bij de 
schrijfletters van de achtjarigen in mijn derde klas. De ‘a’ en de ‘o’ waren te 
spits, die moesten vooral ovaler. De ‘l’, de ‘k’ en de ‘h’ waren niet even lang 
en de lussen liepen wel eens dicht. ‘Denk aan de lussen!’, sprak hij ernstig. 
Hij gaf mij goede lessen in omgaan met boze ouders. Een moeder was woe-
dend omdat ik haar dochtertje een te harde oorvijg had toegediend (over 
gepaste beperkte lijfstraffen deed niemand toen moeilijk). De moeder belde 
me in mijn kosthuis (Vloeddijk 56, familie Meijer). ‘Waarom slaat u kinde-
ren?’ Ik reageerde geïrriteerd. Zij belde Schaafsma en die zei de volgende 
dag: ‘Je moet even excuus aanbieden, maar niet telefonisch, ga erheen, het 
is beter dat je elkaar bij zoiets in de ogen kijkt.’ 
Ik had een jongen niet naar de wc laten gaan, hoewel hij al een tijdje met 
zijn vinger had gehengeld. Opeens zag ik iets waterigs onder zijn bank. De 
vader schreef me een kwaaie brief. ‘Wat denkt u wel van de schade voor dat 
kind, geestelijk en materieel?’ Meneer Schaafsma stuurde me eropaf. Het 
werd een stuurs gesprek, maar ik bood mijn excuus aan en we dronken het 
af met koffie.
Soms bracht een kind uit klas 6 een briefje van meneer Schaafsma langs de 
lokalen. ‘De inspecteur is in de school!’ Meteen stress, maar gelukkig kon ik 
nog snel wat opruimen en opeens streng zijn. De onderwijsinspecteur wilde 
je schriften zien, zat achter in de klas naar je les te luisteren, bracht rapport 
uit bij het schoolhoofd. Het liep meestal goed af. Eén keer zei hij tegen me-
neer Schaafsma: ‘Die jongeman in het bovenlokaal doet het aardig, maar ik 
vind dat hij niet in trui voor de klas behoort te staan.’ 
Aan het einde van de maand kwam de penningmeester op school om in het 
kamertje de salariszakjes te overhandigen. Ook dan kwam er een briefje van 
Schaafsma langs: ‘Om 12 uur salaris. Goed om afspraak denken: pas na de 
bel (11.40 uur) danken, in rijen naar gang en naar buiten.’ Mijn eerste Kam-
per maandsalaris bedroeg 385,19 gulden netto.
Eind 1968 werd meneer Schaafsma, na enkele hartinfarcten, afgekeurd, 55 
jaar oud. Collega Lagendijk volgde hem op als hoofd. Ik vond Schaafsma’s 
precisie overdreven, maar hij was een oprecht mens. In mijn Kamper roman 
Het hondje van Sollie heb ik hem, min of meer waarheidsgetrouw, laten voort-
leven als ‘meneer Korporaal’.5
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Lagendijk en Berger
Jo Lagendijk (1910-1987), eind-veertiger, was aan School-Zuid ‘eerste onder-
wijzer’. Dit hield onder meer in dat hij bij afwezigheid het hoofd verving en 
in de pauze voor koffie zorgde in het kamertje. Het was een amicale man, 
die op z’n tijd ook ongenaakbaar kon zijn. In zijn eerste Kamper jaren fietste 
hij met een zwarte hoed op door de stad. Je kon met hem lachen, maar hij 
nam het leven wel ernstig. Nog altijd doet in Kampen het verhaal de ronde 
dat hij op de dag vóór een zomervakantie tegen zijn klas zei: ‘Ik hoop dat ik 
jullie hier niet meer zie, maar dat Jezus in de vakantie terugkeert op aarde.’ 
Ook Jo Berger (1900-1968) van klas 4 (naast mij) was al een oude rot in het 
vak. Lagendijk en hij verzetten veel werk voor de zending van de vrijgemaak-
te kerk. Vaak vertelden ze hun klassen over Zoeloes en ze lieten de kinderen 
een zendingsschrift maken met tekst en plaatjes. 
Berger vertelde ons en zijn klassen ook over Nederlands-Indië, waar hij vanaf 
1928 scholen en een internaat had gesticht en inspecteur van zendingsscho-

Personeel School-Zuid, v.l.n.r. Jo Lagendijk, Jo Berger, Tj. Schaafsma, Riek Spijker, Joke Vredeveld, Hans Werkman. 
13 januari 1965. Foto: J. Lagendijk.
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len was geweest. Na een paar jaar Jappenkamp keerde hij naar Nederland 
terug en werd weer gewoon schoolmeester onder het veel jongere hoofd 
Schaafsma, met wie hij bevriend raakte. In 1965 ging hij met pensioen. In 
1968 reisde hij naar ‘zijn’ zendingsgebied in Zuid-Afrika, kreeg een auto-on-
geluk en stierf in een ziekenhuis in Pietermaritzburg. 
Berger was Kampenaar van geboorte, net als andere collega’s aan mijn school: 
Marie van Eunen, Joke Vredeveld, Riek Spijker, Hans Sollie. In Bergers herinne-
ringen, gepubliceerd in ons blaadje voor de ouders Van School tot Huis, vertelde 
hij dat hij als kind op de school in de Boven Nieuwstraat nog met de griffel op 
de lei schreef. Achterin zijn lokaal (met vijftig kinderen) gaf een deur toegang 
tot het ‘uussien’. Het was een donkere school die ook schemerig bleef als de 
vleermuisgasbranders waren aangestoken. Alle jongens kwamen met een pet 
op naar school. Zonder pet was je naakt. Omdat er geen kapstokken waren wer-
den de petten op een hoop gesmeten. Na schooltijd gristen de brutaalsten hun 
pet uit de stapel en schopten de rest de deur uit de Boven Nieuwstraat in, waar 
het grote zoeken begon. Zoiets zou meneer Schaafsma voorkomen hebben.  

‘mijn hondse baan’
Voor elk schooljaar maakte ik de lijst met namen van de kinderen klaar. Veel 
Kamper namen: Van Dijk, Dokter, Flik, Ten Hove, Hup, Kanis, Knoeff, Post, 
Riezebos, Schinkel, Selles, Sleurink, Sollie, Stoel, Vinke, Woning, Zwanepol. 
Soms zie ik er nog een gezicht bij. Wat ben ik veel leerlingen vergeten. Af 
en toe kruist een oud-leerling mijn pad: Peter Bos, Aebe Poutsma, Ali Knegt, 
Frans Tijssen, Jim Schilder, To Kroeze. Dat is altijd een mooie ontmoeting. 
Toch was ik geen volbloed onderwijzer. Ik hield wel van kinderen, maar orde 
houden op de manier van Schaafsma en Lagendijk was niet mijn sterke punt.
De Kamper kinderen waren aanzienlijk ongezeglijker dan mijn gehoorzame 
Saksische kindertjes in Ommen. Ik vond dat ik te veel straf gaf, maar ik kon 
er niet zonder. Nablijven, tafels schrijven, sommen maken, leeslesje over-
schrijven, straffen die ik nu verwerp als onfunctioneel. Ik leerde de wijsheid 
van Jan Ligthart uit het hoofd: ‘Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld 
en wijsheid. En de laatste twee groeien waar de eerste heerst.’ Soms hielp 
het, soms niet.  
Er zaten explosieve kinderen op school. Een jongen trok een mes en bedreig-
de mij. Toen ik ’s avonds bij hem thuis aanbelde, kreeg ik weinig aandacht 
van pa en ma: de tv stond aan met een voetbalwedstrijd (zwartwit). Wij wis-
ten nog niet wat ADHD was. Zelfs meneer Schaafsma diende soms een pak 
voor de broek toe, altijd beheerst, altijd met de vlakke hand. Ik deed het ook, 
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ik kon zelfs dreigen met de kaartstok. Maar ik was nooit tevreden over een 
lijfstraf, ik vond het een nederlaag voor mijzelf. Na schooltijd probeerde ik 
een babbel met zo’n kind te maken, en dat lukte soms.

‘mijn prachtige baan’
Ik was het met Ida Gerhardt eens: onderwijs geven kon ‘een hondse baan’ 
zijn. Maar zij begon deze dichterlijke uitspraak met een ander woord: ‘mijn 
prachtige, mijn hondse baan’. Ik was te weinig schoolmeester om mijn vak 
prachtig te vinden. Wel zaten er prachtige accenten in. Een jongen nam in 
een doos met luchtgaatjes een gele muis mee. Al die kinderkopjes dromden 
rond en boven die doos, nieuwsgierig, een beetje bang ook. Een meisje van 
het Kampereiland kwam me vertellen: ‘Onze kat moet kalven.’ Ik had de 
klas verteld over de mooie kleren van de hogepriester en vroeg het de vol-
gende dag terug. Wim wist het nog: ‘Die had een pet op en op de klep stond: 
Heilsleger.’ Albert-Jan van het Kampereiland stak mij eens een blikken doos-
je toe, voor de meester. Er zaten moten vis in. Hij wees het aan: snoek, baars, 
karper, gevangen door zijn vader, gebakken door zijn moeder. Ik werd daar 
warm en dankbaar van.
De vader van Rietje was overleden. Meneer Schaafsma tikte zacht aan mijn 
deur, wenkte mij naar de gang, vertelde het mij. Hij nam Rietje mee om het 
haar op de gang te vertellen. Het was de eerste keer dat de dood een klas 
van mij binnendrong. Met een brok in de keel legde ik uit wat er gebeurd 
was. De klas luisterde doodstil. Huilend kwam Rietje terug. Stil bleef het de 
hele morgen. Het laatste kwartier stond er zangles op het rooster. De zang-
boekjes, achter in het lokaal in een rij op de lage kast, werden uitgedeeld. 
Ik vroeg de klas een lied op te geven dat we kenden. Een meisje stak haar 
vinger op: ‘Daar boven is een heerlijk oord.’ Ze zongen het heel lief, met de 
ogen verlegen in het boekje. 
Al die dingen zijn gebeurd op de plek waar eens School-Zuid stond, en als 
ik het nu niet had opgeschreven, zou het allemaal vergeten worden en niet 
meer bestaan. Dat zou toch zonde zijn. 

De lessen
Vertellessen vond ik leuk. Dagelijks het Bijbelverhaal, wekelijks Vaderlandse 
Geschiedenis. Bij de tussendeur naar de Ulo stond een kist met de complete 
platenreeks van Isings. Ik tilde het scharnierende deksel op en zocht mijn 
vertelplaat: de ijsbeer op Nova Zembla, de stad in de Middeleeuwen (dat was 
Kampen, compleet met het Oude Raadhuis), Luther op de Rijksdag. Die pla-
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ten van dik karton stonden rechtop in hun kist. Als ik bij het zoeken een 
plaat tegen de staande stapel liet vallen, zuchtte de kist. De duffe lucht van 
stof en karton die dan tegen mijn gezicht blies, zette ik voor de klas om in 
een verhaal. Soms bedacht ik zelf iets: Eelco woonde op een terp, hij zou 
met zijn vader gaan jagen als de voorspellingen van de Wodanpriester goed 
waren, enzovoort. Ook bij aardrijkskunde gebruikten we wandkaarten. Ik 
hield niet van die dingen, ze waren blind en volgens mij daarom ook stom. 
Hoe kon je nou van de kinderen vragen om op zo’n provinciekaart Hengelo 
te onderscheiden van Almelo? Liever liet ik de kinderen werken aan hun 
aardrijkskundeschrift met tekst en plaatjes. Aan Kampen besteedde ik na-
tuurlijk extra aandacht. Ik haalde folders van het VVV, en de klas knipte en 
plakte plaatjes van de lange brug, de Cellespoort, het Gotische huis. De geur 
van gluton hing dan in de klas.
Lezen deden we uit de serie Ha lezen… en uit sfeervolle boekjes als Jaap en 
Gerdientje van Anne de Vries en Bello van W.G. van de Hulst. En ik las de reeks 
Snufboeken van Piet Prins voor.  

Koninginnedag 30 april 1963, aubade op de Nieuwe Markt. Vooraan de klassen van School-Zuid met midden meester Hans 
Werkman. Rechts naast hem meester Mans Velvis (de latere romanschrijver Mance ter Andere) van de Wilhelminaschool aan de 
Noordweg. Foto onbekend, mogelijk Kamper Nieuwsblad.
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Bij zingen werd vooral flink geoefend voor de Kamper aubade op Koningin-
nedag. Ik mocht met meneer Schaafsma mee naar de Stadsgehoorzaal, waar 
de hoofden van scholen en een aantal gewone leerkrachten jaarlijks verga-
derden met het bestuur van de Oranjevereniging over de keuze van de auba-
de-liederen. Het Wilhelmus stond vast, en verder werden het vooral liederen 
uit Valerius ‘Gedenck Clanck’: ‘Wilt heden nu treden’, ‘Gelukkig is het land’, 
maar ook ‘In een blauwgeruite kiel’. Toen sommige schoolhoofden pleit-
ten voor meer liedjes als ‘’t Zonnetje schijnt zo heerlijk schoon’ en ‘Daar 
was een wuf die spon’, protesteerde meneer Schaafsma: het moesten vooral 
vaderlandslievende en Oranjegezinde liederen zijn. Zo’n bijeenkomst gaf 
mij ook de kans om even te ruiken aan het brede Kamper scholenbestand. 
Onze school was uit één kerk voortgekomen en leefde daardoor tamelijk 
geïsoleerd. In de Stadsgehoorzaal zag ik de openbare hoofden in het wild (ik 
moest dan wel denken aan De onrustzaaier van Willem G. van Maanen) en ik 
weet nog hoe zuster Catharina van de rooms-katholieke school het kruisje 
om haar hals even optilde om ermee aan haar neus te krabben. 
Aan de tekenles had ik een hekel. Ik kon niet tekenen. Dus liet ik meestal vrij 
tekenen, soms met een opdracht, zoals: teken de steur die door Zwollenaren 
geroofd is en nu met een helikopter terug is gebracht (1962), of: teken de 
meester. Dit laatste leverde enkele inkijkjes in mijn status: links mijn grote 
glimlach, rechts het zwarte bord en de kaartstok.  

Onze Eigen Krant
In de jaren vijftig en zestig was School-Zuid de bakermat van Onze Eigen Krant. 
Meneer Schaafsma was hoofdredacteur, al sinds de oprichting in 1945. Het 

Het jaar 1962; de Kamper Steur is door Zwolle ontvoerd 
en keert per helikopter terug. Kindertekening School-Zuid. 
Collectie Hans Werkman.

Meester Werkman getekend door een leerling van 
School-Zuid. Collectie Hans Werkman.
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was een landelijk maandblad voor leerlingen van klas 5 en 6 en het maakte 
de actualiteit behapbaar voor pakweg twaalfjarigen. Er stonden stukken in 
over politiek, toerisme, uitvindingen, dierenleven, kunst, een verhaal, een 
puzzel, alles vriendelijk geïllustreerd. Na zijn vervroegde pensioen bleef 
Schaafsma tot aan zijn dood in 1986 de leider en mede-eigenaar van OEK. 
Daarna bestond het blad nog tot 2008. De laatste achttien jaargangen ver-
schenen bij Kok in Kampen. 
Schaafsma vroeg mij ‘eens een stukje in te leveren op proef’. Het werd ge-
plaatst. Hij wilde vooral dat de kinderen er iets van leerden, maar ik vond 
OEK nogal cognitief. Daarom leverde ik als tweede artikel een verhalend stuk 

Onze Eigen Krant (juni 1966) met artikel van Hans Werkman over de kauw van Jim Schilder. Collectie Hans Werkman.
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in. Eén van mijn leerlingen, Jim Schilder, nam geregeld een kauw mee naar 
school, Corax, zijn pootjes in Jims haar geklemd. Hij mocht wat rondvliegen 
in de klas, deed hier en daar een poepje, pikte krijtjes en gummetjes en 
verstoorde de rust. Dan liet Jim hem door het valraampje naar buiten, en ik 
sloot het raampje onder protest van de klas. (Later heb ik Corax nog eens als 
figuur gebruikt in Het hondje van Sollie).
Schaafsma bevorderde mij na enkele jaren tot redacteur van OEK. In ruim 
dertig jaar schreef ik ongeveer 250 artikelen over een ratjetoe aan onder-
werpen. Honderden christelijke lagere scholen in Nederland hebben hun 
hoogste klassen mede opgevoed met wat twee onderwijzers van School-Zuid 
inbrachten, bijgestaan door een handjevol medewerkers. In de jaren zestig 
en zeventig steeg de oplage tot enkele tienduizenden.

De ouders
Onze jaarlijkse ouderavond werd gehouden in het kerkelijk gebouw aan 
de Broederweg of, bij een afscheid, in de Stadsgehoorzaal. Zo’n avond trok 
altijd zo’n tweehonderd ouders. Een van de leerkrachten hield een lezing, 
kinderen zongen liederen. 
Bijna alle ouders ontmoetten wij ook op de kijkavonden, rondom de rappor-
ten. De schriften lagen op de bank, de ouders schoven het krappe school-
meubel in of bleven liever staan als ze te veel omvang hadden. Mijn collega’s 
tekenden iets moois op hun schoolbord, maar daarin bleef ik achter. Ik kon 
immers niet tekenen. Eén keer waagde ik me eraan in het kader van de 
verkeersles: kinderen die gevaarlijk blindemannetje speelden op een straat 
met naderende auto’s. Het lag er dik bovenop. Trots op mijn prestatie liet ik 
de tekening wel twee maanden staan. Totdat meneer Schaafsma er voor de 
zoveelste keer naar keek, zijn wenkbrauwen optrok en zei: ‘Hans, zou je dat 
nu maar niet eens uitvegen?’ Ik deed het, maar eerst vereeuwigde ik mijn 
kunstwerk op een foto.
En dan waren er de briefjes van ouders met klachten of verzoeken. Ik heb 
een enveloppe vol van die kattenbelletjes bewaard. Hier zijn er een paar (de 
namen zijn gewijzigd): 

‘Mijnheer. Nogmaals wil ik de moeite nemen om aan Hannie een 
briefje mee te geven. aangezien U haar zelf niet geloofd. Wij eten om 
12.15 en willen dit graag gezaamelijk doen. Als U het nodig acht om 
haar na te laten blijven doe dit dan om 4 uur. Hopende dat dit vol-
doende is.’ 
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‘Mijnheer Werkman. Zou U zo vriendelijk willen wezen om Willie een 
rekenboekje mee te geven. Ik wil zelf wel eens proberen of ik haar in 
de laatste 3 maanden nog wat kan bij schaven.’ 

‘Hierbij verzoek ik u beleefd, om vrijstelling van gymastiek. Op he-
den is Jan vanochtend op zijn stuit gevallen, hiervoor gaarne uw aan-
dacht.’

Ten slotte een fakebriefje dat ik - met toestemming - niet geanonimiseerd heb. 
In mijn laatste Kamper jaar 1969 had ik Jon en Hans Schilder in de vierde 
klas, de tweeling van professor H.J. Schilder. Op een keer moesten ze vanuit 
school haastig naar het treinstation in IJsselmuiden, waar ze, voordat de 
trein zou vertrekken, aan hun oudste zus Aleid haar tas met inhoud moes-
ten overhandigen. Door hun haast vergaten ze hun eigen tas mee te nemen 
uit school, zodat ze hun huiswerk niet konden maken. Hoe moesten ze zich 

Deel van klas 4 bij bordtekening met verkeersles. Op tafel de schoolattributen: boekjes, potloodslijper, bordenwisser. 
Ik herinner me alle gezichten en van de drie jongens rechts ook de namen: Niek van Dooren (1976 overleden), Heine Siebrand 
(werd remonstrants predikant) en Frans Tijssen (werd redacteur van het Nederlands Dagblad). Maart 1962. Foto: Hans Werkman.
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daar uitredden? Ze maakten zich meester van vaders schrijfmachine. Alleen 
het rode lint werkte mee en produceerde een wiebelende tekst. Dit kreeg ik 
te lezen: 

Kerk en school
Midden jaren zestig kwam op onze school de triangelgedachte (eenheid van 
gezin, school en kerk) onder druk te staan, doordat in de vrijgemaakte kerk 
meningsverschillen ontstonden die in 1967 tot een pijnlijke scheuring leid-
den. Het grootste deel van de Nieuwe Kerk raakte buiten het verband van de 
vrijgemaakte kerken en kreeg een nieuwe naam: Nederlands Gereformeerd. 
Meneer Schaafsma drukte ons op het hart die kerkelijke splijtzwam buiten 
de lessen te houden. We hielden ons aan zijn instructie. Toch kreeg het be-
stuur een boze brief van een vader: zoontje had thuis verteld dat meester 
Lagendijk in de klas kwaad had gesproken over de vrijgemaakte synode. La-
gendijk verklaarde aan het bestuur dat hij bij het vak Geschiedenis ook deed 
aan Kerkgeschiedenis. Hij had zijn vijfde klas verteld over de synode van de 
Hervormde kerk die in 1834 dominee Hendrik de Cock geschorst had en over 
de synode van 1944 die professor K. Schilder afgezet had. De kwestie werd 
gesloten.  
Enkele jaren na de kerkscheuring van 1967 werd er een nieuwe vrijgemaak-

Fake-briefje van Hans en Jon Schilder. 1969. Collectie Hans Werkman.
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te school opgericht, De Mirt. Reden: nu School-Zuid en School-Noord groten-
deels Nederlands Gereformeerd waren georiënteerd, was de triangelgedach-
te niet meer gewaarborgd.  

Afscheid
Per 1 januari 1970 werd ik benoemd tot leraar Nederlands aan het Baudarti-
us College in Zutphen. In de zomer van dat jaar verhuisden we. Maar Kam-
pen was voor mij onvergetelijk, tot vandaag aan toe. Enkele keren kwam 
ik terug in dat gebouw en dan dacht ik aan meneer Schaafsma, gebakken 
karper, Mondriaan, blinde kaart, kijkavond. Bij het laatste bezoek stond het 
er verwaarloosd bij. De lokalen waren ateliers voor kunstenaars geworden. 
In het lokaal van Jo Berger zat een fotograaf, in dat van Joke Vredeveld stond 
een schildersezel. Mijn lokaal zat op slot. Ik keek door de ramen en zag een 
drumstel staan. Mijn schoolbord staarde onbeschreven voor zich uit. 

Klas 4 School-Zuid, de laatste klas van Hans Werkman in Kampen. Juni 1969.
Onderaan zittend v.l.n.r.: Jeannet Afman, Ria Hamer, Stieneke de Wilde, Marianne van de Kamp, Henk Esenkbrink, ?  
2e rij zittend v.l.n.r.: Hans Werkman, Aebe Poutsma, Gerrit Last, Jenny Leene, Trudy?, ?
1e rij staand v.l.n.r.: Harry Stalknecht, drie keer ?, Maria Heinen, Litty Haan, Alie Knegt, twee keer ?, Greetje Bos, Coby Boerman, 
Trudy van Heerde, Johan de Kroon, Pieter Treep.
Bovenste rij v.l.n.r.: Tonny de Jager, Hans en Jon Schilder, ?, Jonneke van de Weerd,
Coby Korenberg, Henny Vrieswijk. Foto: onbekend. Collectie Hans Werkman.
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In 2018 werd het hele gebouw gesloopt: lagere school, Ulo, wijkgebouw. De 
grond is er nu, zou Willem G. van Maanen zeggen, ‘onderworpen aan de 
druk van een groot, nieuw gebouw’, een appartementencomplex van Phila-
delphia, voor mensen met een beperking. 
Zestig jaar na mijn laatste klas denk ik aan School-Zuid met een zeker heim-
wee terug. De dingen gaan voorbij, ze zijn vervlogen op de wind, samen 
met het puinstof op de foto’s van Ernst Hupkes. Wie denkt er nog aan dat 
daar aan het begin van de 1e Ebbingestraat eens kinderen met de tongpunt 
tussen de lippen een mooie hoge ‘h’ met een open lus probeerden te fabri-
ceren?
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