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Peter van Eijkelenburg

‘Mijn eerste buitenlandse leerling was een meisje uit 
Spanje. Echt ‘n bijdehandje. Vanaf begin jaren zestig 
kwamen langzaam de Marokkaanse leerlingen. Later ook  
Turkse kinderen, maar veel minder. Toen kwam eigenlijk 
al vrij snel de grote ommekeer voor het openbaar onder-
wijs. We groeiden ineens niet meer, ondanks de komst 
van de allochtone kinderen.

Die vormden op zeker moment de meerderheid op de 
openbare lagere scholen. Omdat minder Nederlandse 
ouders hun kinderen bij ons op school deden. Ook niet-
gelovige mensen kozen vanaf toen voor een van de chris-
telijke scholen. Omdat daar ook goed onderwijs gegeven 
werd, maar toch vooral omdat daar veel minder buiten-
landse kinderen zaten.

De onderstroom is hier vanaf het begin geweest : ‘Wij 
motten de Marokkanen niet’. Het is echt mijn overtui-
ging dat bij heel veel mensen dat het overwegende sen-
timent was en nog is. Ze vonden: ‘Zij horen hier niet, laat 
ze opdonderen’.

En wij merkten dat al veertig jaar geleden op de open-
bare scholen. Christelijke scholen, het bijzonder onder-
wijs, mogen leerlingen weigeren. Het openbaar onderwijs 
mag dat niet en dat is een groot goed. Maar het beteken-
de dat de confessionele scholen een halt toeriepen aan 
de instroom van buitenlandse kinderen. Die jeugd was 
daardoor dus op het openbaar onderwijs aangewezen. 
En ons publiek was daar weer niet blij mee en stuurde 
hun kinderen naar het bijzonder onderwijs. Daarom zeg 

‘Strijd om het  
openbaar onderwijs  
in Gouda hebben we 
wel verloren’

Jan Wilterdink vertelt
De historie van Gouda, verteld door mensen die het 
verleden zelf beleefd hebben en meegebouwd hebben 
aan de ontwikkeling van de stad. Dat is de essentie van 
een serie interviews onder de titel Gouwe Verhalen.

gouwe verhalen Jan Wilterdink (1923 )

ik dat we in Gouda de strijd om het openbaar onderwijs 
hebben verloren.

Met de gemeente hebben we geprobeerd die ontwik-
keling om te draaien. De laatste vijf, zes jaar voor mijn 
pensioen heb ik gewerkt bij de opvang voor anderstalige 
kinderen. Een opvangklas van één leerjaar, voordat ze 
naar de basisschool zouden gaan. De Opvang, dat was 
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ook de naam van het instituut, en het was gevestigd in 
de Patersteeg. We probeerden de kindjes in dat ene jaar 
al zoveel mogelijk Nederlands te leren, zodat ze niet met 
een enorme achterstand naar de basisschool zouden 
gaan.

Kweekschool

Ik ben een boerenzoon uit Kotten, een buurtschapje bij 
Winterswijk. Mijn vader had een gemengd bedrijf: hij 
hield koeien, varkens en kippen, en verbouwde rogge, 
haver, aardappelen en bieten. Hij deed alles met één 
paard en ‘n ploeg.

De meeste mensen in die streek waren vrijzinnig her-
vormd, niet streng gelovig dus. Wij ook niet. Af en toe op 
zondag naar de kerk, afhankelijk van welke predikant de 
beurt had. Voor het eten heel snel even bidden, alleen 
maar: ‘’Here, zegen deze spijzen amen’’.

Kotten had een eigen openbaar schooltje. Daar ging 
ik naar toe, dat was vanzelfsprekend. De paar gerefor-
meerde kinderen in de omgeving gingen in Winterswijk 
naar school, de paar katholieken net over de grens, in 
Duitsland dus.

Ik was het oudste kind thuis. De gewoonte in boeren-
gezinnen was dat de oudste zoon de vader opvolgde. 
Maar mijn jongere broer zag slecht, had al vroeg een bril 
nodig en had het moeilijker op school. Daarom ging hij 
bij mijn vader op de boerderij werken en mocht ik naar 
de ULO in Winterswijk. Dat was echt vrij uitzonderlijk in 
die tijd.

Na die vierjarige ulo wilde ik nog doorleren. Maar met 
ULO kon je toen niet veel andere opleidingen doen dan 
de kweekschool. Dus ik ging naar de rijkskweekschool in 
Doetinchem, 30 kilometer met de bus of de trein. Maar 
wilde ik toen eigenlijk echt wel onderwijzer worden? Ik 
kan me niet herinneren dat ik toen al een actieve keuze 
voor dat beroep gemaakt heb. Wel waren drie broers van 
mijn vader onderwijzer. Het zat dus al in de familie. Mis-
schien hebben die drie ooms een rol gespeeld bij mijn 
gang naar de kweekschool, denk ik achteraf.

Ik weet wel dat ik heel bewust verkeersvlieger wilde 
worden, bij de KLM. Dat heb ik ook geprobeerd, maar bij 
de medische keuring viel ik door de mand vanwege mijn 
kleurenblindheid. Ik kon de drie heel kleine lichtjes aan 
het eind van het lokaal niet van elkaar onderscheiden. 
Afgekeurd.

Ligthartschool 

Zo rolde ik dus eigenlijk een beetje ongemerkt het on-
derwijzersbestaan in. Het diploma van de kweekschool 
haalde ik in 1943 en al twee dagen later stond ik voor de 
klas. Dat was in Leiden, op een school waar een van m’n 
ooms werkte. Ik kreeg er de klas van een onderwijzer die 
had moeten onderduiken.

Leiden, dat was een totaal andere wereld voor mij. Ik 
had bijvoorbeeld nog nooit van mijn leven een vlo gezien. 
Nou, op die school zaten ze volop. De school was op de 
Binnenvestgracht, een buurt met nou niet het allerbeste 
publiek. Ik woonde in bij een van mijn tantes. Als zij een 
vlo bij me ontdekte, werd ze ontzettend woest.

Na een paar jaar solliciteerde ik in Gouda. Gewoon de 
eerste onderwijzersvacature op een openbare school 
die ik in de krant zag. Natuurlijk koos ik wel bewust voor 

Per roeiboot tijdens schoolreisje:  staand met zonnebril waarschijnlijk 
docente Johanna Schoen (collectie Wilterdink)
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openbaar. Ik had elders trouwens ook weinig kans, want 
je moest als onderwijzer de beginselen van de school on-
derschrijven. Maar mijn band met Gouda ontstond dus 
geheel toevallig, net zoals ik min of meer bij toeval on-
derwijzer was geworden.

Het ging om de Jan Ligthartschool in de Prins Hendrik-
straat, onder schoolhoofd Swanenburg. Op mijn eerste 
dag kwam ik voor een dichte schooldeur. Prinses Marijke 
was net geboren. En de kinderen van alle scholen in Gou-
da waren die dag naar de Schouwburg, om de geboorte 
van het nieuwe prinsesje te vieren.

Ik kreeg op de Ligthartschool de vierde klas. Met hoofd 
Swanenburg kon ik het erg goed vinden. Vooral door 
hem was de Ligthartschool vernieuwend bezig voor die 
tijd. We lieten de kinderen toen al werken in groepjes, in 
plaats van dat alles klassikaal ging. Meer zelfwerkzaam-
heid dus voor de leerlingen. En dat sloeg aan. We kregen 
er meer leerlingen door. Die school was nogal in. Het was 
echt een kei van een school. Mede daardoor werd Swa-
nenburg later gevraagd in Den Haag te komen werken, 
als inspecteur gemeentelijk onderwijs.  

De Ligthartschool kende een heel goede sfeer onder-
ling, ook met de kinderen. We gingen elk jaar een week-
je op schoolreis, met de fiets naar Noordwijkerhout. 
Schoolknecht Slobbe ging dan mee en regelde onderweg 
het verkeer. Met zo’n pannenkoek, net als de oversteek-
moeders toen. Een goeie kracht, beetje laconieke man. 
Hij droeg altijd een heel mooie cape, die hij nonchalant 
over z’n fiets hing. Als iemand ‘m steelt, heeft die per-
soon de jas kennelijk harder nodig dan ik, zei hij.

Schoolparkieten

In 1958 werd ik hoofd van de Springplank, toen nog een 
houten noodschool aan de Willem de Zwijgersingel. In de 
winter nauwelijks warm te stoken. Ik heb meegemaakt 
dat ’s ochtends vroeg de inkt in de lessenaarpotjes be-
vroren was. Een keer was de hoofdkraan van de water-
leiding bevroren, die zat buiten in een put. De gemeente 
stopte de put vol met stro en stak dat aan, om de kraan 
te ontdooien. Maar door de rookontwikkeling overleef-
den de schoolparkieten in hun kooi dat niet.

In het begin waren we met drie onderwijzers, elk een ge-
combineerde klas dus. Mevrouw Van Vreumingen, me-
vrouw Roukema en ik. Pas in 1964 konden we het nieuwe 
schoolgebouw betrekken, ook aan de Willem de Zwijger-
singel. Een toen vrij nieuwe woonwijk. Dus het was pio-
nieren. We hebben ook daar geprobeerd vernieuwingen 
in het onderwijs aan te brengen. Alle kansen pakten we 
aan. De methode-Wilterdink? Nou nee, zo speciaal was 
het ook weer niet wat we deden. Maar we hadden zware 
concurrentie van drie confessionele scholen vlak in de 
buurt. De Calvijn, gereformeerd, de katholieke Bijenkorf, 
die toen nog een andere naam had, en de hervormde 
Wilhelminaschool.    

Lekkerste boterham

In Gouda heb ik eerst een paar jaar in de kost gewoond. 
Een gereformeerde onderwijzer woonde op hetzelfde 
adres op kamers. De hospita maakte ontbijt voor ons. En 
die collega at dan altijd eerst de lekkerste boterham op, 
daarna de andere. Ik deed het andersom; het lekkerste 
bewaarde ik voor het laatst.

Mijn latere vrouw, Lena Schraverus, woonde in Wou-
brugge. Ik had haar in mijn Leidse tijd leren kennen. 

Fragment van Springplank-bevolking: Jan Wilterdink (met bril) mid-
den boven, rechts naast hem docenten Johanna Schoen en mevrouw Van 
Vreumingen, links boven Hans van Esschoten, derde van rechtsonder 
Koos Boonstra  (collectie Wilterdink)
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Elke zaterdagmiddag, na schooltijd, fietste ik naar Wou-
brugge. Zondagavond terug, of pas op maandagochtend 
heel vroeg en dan meteen naar school. We trouwden in 
1951 en kregen van de gemeente een duplex-woning in 
de Busken Huetstraat. Er was toen nogal gebrek aan on-
derwijzers. Dus met de toewijzing van dat huis wilde de 
gemeente mij in Gouda vast houden.

Mijn vrouw is costumière, maakte kleren voor anderen, 
van huis uit. Kleine zelfstandige dus. We hebben vier kin-
deren. Ria is tandarts hier in Gouda, Mieke hoofd van een 
logopedische dienst, Pieta is directeur van een rusthuis 
en Joost leraar op een technische school op Bonaire.

Caravan

Naast mijn werk en na mijn pensioen heb ik geen bijzon-
dere dingen meer gedaan. Eigenlijk niet heel noemens-
waardig. Vijftien jaar bestuurslid van Huize Juliana , op 
het laatst als voorzitter. Ben ook een beetje actief ge-
weest in de plaatselijke afdeling van PvdA. Jellie Gorter 
hebben we een keer naar een hogere plek op de lijst voor 
de gemeenteraadsverkiezingen kunnen krijgen. Dat was 
wel nodig, vond ik. Zij werd te weinig gewaardeerd. 

De oude caravan op de foto heeft ons overal door Eu-
ropa gebracht. Veel naar Scandinavië, Frankrijk, en in de 
winter altijd naar Oostenrijk. Het is een klein ding, snel 
warm te krijgen. We reizen er nu nog steeds mee. Deze 
caravan heeft zeker al 100.000 kilometer gemaakt.

En thuis vind ik het leuk om aan de draaibank te staan, 
op onze zolder. Het is daar een permanente veldslag. 
Hout en metaal draai ik. Schaaltjes, kandelaars, hele se-
ries heb ik geproduceerd.

En verder? Leven, dat is belangrijk. Het bevalt me nog 
steeds.

Wilterdink schitterde elk jaar in het schooltoneel, hier als clown. Hij kan 
zich de titel van het stuk niet meer herinneren  (collectie Wilterdink)

Jan Wilterdink en zijn caravan: ,,Dit ding heeft zeker 100.00 kilometer 
aan onze trekhaak gehangen.” (foto Tidinge) >


