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Op de hoek van de Hazen-
kampseweg en de Mar-
terstraat, waar nu het roc 
staat, werd in 1922 de pro-
testants-christelijke Ha-
zenkampschool geopend. 
Adri Luyendijk, geboren 
Van der Veen, vertelt over 
haar eerste klas.  

“Juffrouw Maatjes heeft altijd 
voor de eerste klas gestaan. 
Dat wilde ze. Ze woonde in de 
Hertstraat. Ze was heel goed, 

wel pittig hoor, en behoorlijk streng. Als we netjes moesten zit-
ten, moest dat zo, met de handen op de rug. Ook als we zongen, 
moesten we zo zitten. De banken stonden met twee naast elkaar, 
met een kastje erin.” 

“Dat ben ik, achterste rij derde van links. Mijn moeder had de 
strik heel mooi in mijn haar gedaan. Als de fotograaf kwam, 
moest ik even aan de juffrouw vragen of de strik nog goed zat. 
Maar ze was zo druk met alles, dus ik dacht: dan doe ik het zelf 
wel. Ik heb zelf geprutst met als gevolg dat die strik helemaal 
raar stond, hier hoog en daar plat. Kijk, allemaal strikken hadden 
we toen in die tijd. Ik had een hele strikkendoos.”

Drie Jannies
“Keesje van den Berg (rechts aan het gangpad, met riem schuin 
over de borst) herinner ik me nog, een klein opdondertje. Die 
woonde in de Nimrodstraat. En dit was Jannie de Roos (schuin 
rechts voor Adri), van fotograaf De Roos. Dan had je Jannie van 
Kesteren en Jannie Dingelhof, dat waren onze drie Jannies. De 
kinderen kwamen soms van heel ver. Dat ging allemaal lopend. 
We mochten niet op de fiets, alleen wie heel ver woonde. De 
meesten hadden ook geen fiets.”

“Er waren zes klassen. In klas 1, 2 en 3 zat alles door elkaar. In de 
vierde klas werd een scheiding gemaakt tussen A en B. A ging 
naar de huishoudschool of ambachtschool en B naar mulo, hbs 
en gymnasium. Daar waren toelatingsexamens voor. Zo werd dat 
gesplitst, niet goed natuurlijk. Zij kregen ander onderwijs dan wij 
in de B-klas kregen. Wij hadden toen dubbele klassen, vanwege 
de babyboom na de oorlog. Die school is toen erg gegroeid. Dat 
was in ’46 en daarna is die hele wijk gekomen.” 

Luutje Niemantsverdriet

Heeft u ook herinneringen of verha-
len die u wilt (laten) vastleggen? Kijk 
voor informatie en meer verhalen 
over de Hazenkamp op 
www.luutjeniemantsverdriet.nl 

       Het Verleden in Verhalen
Juffrouw Maatjes

Les in de villa 
Een reactie van Jan Hendrik-
sen uit de Poemastraat. Jan 
zat bij Karel van der Veen, de 
broer van Adri, in de tweede 
klas van de protestantse 
Hazenkampschool. Hij herin-
nert zich de villa aan de St. 
Annastraat waar zij onderwijs 
kregen zolang militairen, ook 
nog na de bevrijding, gelegerd 
waren in hun school. Die villa 
was van de familie E.W. Smit, 
ondernemer in pijpen leggen. 
Ze kregen les in de serre.

De eerste klas van juffrouw Maatjes in 1946.


