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Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de 

hoogte van het bijzondere project ‘De tijd 

geritst’. Scholieren van het Wellantcollege 

komen alweer voor het achtste jaar in contact 

met bewoners van Oudshoorn. 

Op donderdag 25 januari, de dag van de 

tweede gesprekken, ging het over “”School 

en vrienden”. 

Een van de leerlingen was ziek, maar hij had 

zijn klasgenote gevraagd of zij vandaag naar 

Oudshoorn wilde gaan en zo deed Roos 

vandaag mee. 

 

 
 

En die school vroeg wel wat uitleg. Alle 

leerlingen hebben op de basisschool gezeten, 

maar in de tijd van de bewoners was dat de 

kleuterschool en de lagere school. Verbazing 

was er bij de leerlingen over de 

“bewaarschool”, zoals de kleuterschool ook 

wel heette. En dan de rapporten van vroeger: 

vlijt en gedrag vroeg om uitleg en de 

leerlingen waren het er over eens, daar 

zouden ze een onvoldoende voor halen! 

 

Bij de gesprekken kwamen nog meer 

verschillen naar boven: Voor straf in de hoek 

staan was iets wat bewoners normaal vonden 

en leerlingen maar raar.  

Een bewoner vertelde dat ze nooit in de hoek 

had gestaan en haar kinderen ook niet! 

 
En zo vertelde een bewoner: “Ik hield wel 

van kattenkwaad, maar dat deden nette 

meisjes niet”. 

 

 
 

Ook vertelde een bewoner over kattenkwaad: 

“Je had er ondeugende krengen bij, maar ik 

was niet zo’n held”. En ze besloot met: “Wij 

hadden ontzag voor de leraar”. 

Een andere bewoner vertelde dat belletje 

trekken echt iets voor jongens was! 

 

 



Twee bewoners hadden vroeger op de 

Montessorischool gezeten; een van de dames  

vertelde dat dit onderwijs niet klassikaal was. 

 

 
 

Een bewoner vertelde wat ze deed in het 

speelkwartier: hinkelen en knikkeren. Het 

woord “speelkwartier” was ook nieuw voor de 

leerlingen, maar dit was gauw genoeg 

uitgelegd: “Het is een pauze, maar dan 

anders”. 

 

 
 

Op vragen van leerlingen over dit onderwerp 

gaf een bewoner als antwoord: ”Het is tig 

jaar geleden dat ik op school zat”. En het 

schrijven ging vroeger ook anders: op een lei 

of met een kroontjespen. 

 
 

Het netjes naar de klas gaan - twee aan twee 

in een rij - is er vandaag de dag ook niet 

meer bij. Een bewoner vertelde hierover dat 

het tegenwoordig een puinhoop is bij het 

naar binnen gaan. 

 

En een van de leerlingen was totaal van slag 

toen hij hoorde dat de meeste bewoners 

vroeger ook op zaterdagochtend naar school 

gingen, wanneer moest hij dan voetballen? 

 

Over lievelingsvakken vertelde de ene 

bewoner dat Engels haar lievelingsvak was, 

de andere bewoner reageerde daarop dat zij 

geen Engels kon. En de bewoner die Engels 

had als lievelingsvak vertelde dat ze 

Nederlands had, eindeloooos Nederlands! 

 

En over les gesproken, een bewoner vertelde 

over zijn zangles en zijn grote idool: Maria 

Callas. 

 

 

 

 

 

 



Een paar tips voor de leerlingen van een van 

de bewoners:  

“Je bent nooit te oud om te leren”. 

“Wees niet tevreden met een zeven, een acht 

is beter!”. 

 

Bij het weggaan gaf een van de bewoners 

aan dat ze weer fijn allerlei foto’s had 

bekeken en ze nodigde haar leerling gelijk 

maar even thuis uit: “”Kom een keer langs, 

Vosselenburghstraat, wel even opschrijven 

hoor!”. 

 

Fotograaf 

 

Kees, onze eigen fotograaf ging verder met 

het maken van de foto’s voor in de boeken. 

Een van de bewoners die op de foto ging, 

vroeg of ze er een beetje goed op stond. Op 

de vraag hoe ze op de foto zou willen staan 

zei ze: ”Nou, niet met een chagrijnig 

gezicht”. 

 

 

 

 

 

 

Het volgende gesprek, op donderdag 1 

februari, is de eerste van de drie gesprekken 

over persoonlijke onderwerpen van de 

bewoners. 

 

    


