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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. 

Donderdag 1 februari, de dag van de derde 

gesprekken, de eerste van drie waarin de 

persoonlijke onderwerpen van de bewoners 

centraal staan. Het ging vandaag over:  

Vakantie, naaien/naaiwerk, Canada, het 

gezin, woningen/huizen, zwemmen, de 

trouwdag, Gouda en werk. Tien verschillende 

onderwerpen waarvoor de leerlingen zelf de 

vragen moesten maken en dat ging bij de 

een wat makkelijker als bij de ander. 

 

Bij de voorbereiding was er vooral verbazing 

over de tijd van vroeger bij de leerlingen, wat 

is een centrifuge en waarom moet die mee op 

vakantie? En wat vraag je als een bewoner 

het over haar trouwdag wil hebben? En 

waarom moest je vroeger als vrouw stoppen 

met werken als je getrouwd was. Allemaal 

vragen waar een antwoord op moest komen. 

Maar ook vragen waaruit blijkt dat de 

generatiekloof soms een generatie-ravijn 

lijkt! 

 

 

 

 

En antwoorden kwamen er bij de gesprekken. 

Mooi om te zien dat het steeds meer lijkt of 

het gewoon is, in gesprek met iemand die 

minstens 65 jaar ouder is! 

 

Een bewoner was ziek, lag in bed, maar wilde 

wel vertellen over haar onderwerp: “Vakantie 

in Driebergen”. Ze vertelde hoe gezellig het 

was om met haar gezin en dat van haar broer 

op vakantie te gaan. Er moest van alles mee, 

maar er werd een busje gehuurd. En het 

mooiste van deze vakanties? Niets doen en 

het zwembad. Nou was dat niets doen 

relatief, er moest wel gekookt worden voor 9 

man sterk! En ook op vakantie wordt de 

kleding vies. Vandaar die centrifuge!  

 

Een andere bewoner wilde vertellen over zijn 

werk, het bedrijf van zijn vader en zo 

vertelde hij: “Het familiebedrijf had een 

naam, maar daar had mijn vader al voor 

gezorgd”. 

Dezelfde bewoner bleef nog even zitten en 

pakte de aantekeningen van de leerling erbij, 

om vervolgens wel even te vertellen dat er 

iets niet klopte en dat je een woord anders 

schreef! 

 

 



“Het huwelijk” stond centraal bij een ander 

gesprek. Het ging over de jurk, over foto’s 

maken in het Vondelpark, stiekem op het 

gras, natuurlijk betrapt door de politie, maar 

i.p.v. een bon werd het een foto van het 

bruidspaar mét de agenten! Dezelfde 

mevrouw vertelde dat ze misschien niet met 

de knapste man van Amsterdam was 

getrouwd, maar wel met de leukste! 

 

 

 

Een bewoner vertelde wat hij aantrekkelijk 

aan zijn vrouw vond: ze was mooi en 

intelligent. Zijn schoonmoeder had hem bij 

zijn huwelijk nog wel even gezegd dat hij 

goed voor haar dochter moest zorgen. 

 

 

 

Ook was een onderwerp “Canada”. De 

bewoner vertelde dat zij naar Canada was 

geëmigreerd. Zij gingen naar het verre land 

met de boot, het stormde flink onderweg, 

maar het was niet anders, want zo zei ze: “Je 

kon toch moeilijk op zee van zo’n boot 

stappen”! 

 

 

Een ander onderwerp was “Gouda”, de 

woonplaats van een bewoner, maar eigenlijk 

vond ze haar trouwfoto mooier om over te 

vertellen. Ze vertelde dan ook stralend dat 

het zo’n mooie foto was omdat ze fotomodel 

was geweest. Ook vertelde ze dat ze uit huis 

getrouwd was, vroeger normaal, maar dit 

moest wel even worden uitgelegd aan “haar” 

leerling. 

 

 

 

Haar eigen trouwjurk had een andere 

bewoner zelf gemaakt, en zo vertelde ze 

trots: hij was best goed gelukt! 

 

 
 



Bij een van de groepen draaide een bewoner 

de rollen om door aan de leerlingen te vragen 

in welke klas ze zaten en hoeveel leerlingen 

er in hun klas zaten? Misschien wel een idee 

om de rollen eens om te draaien? 

 

 

 

En een bewoner vertelde dat zij niet mocht 

zwemmen van haar moeder, haar moeder 

vond haar dan naakt, zelfs met een badpak 

aan. 

 

Een niet al te grote bewoner stond samen 

met een kleine leerling in de lift, onderweg 

naar “De tijd geritst”. De bewoner bekeek de 

leerling van top tot teen en ze zei toen 

verbaasd: “Jij bent ook klein”. In dit geval 

lengte verbroedert! 

 

Fotograaf 

 

Kees, onze eigen fotograaf ging verder met 

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

  

 

 

En hij heeft een foto gemaakt van alle kanjers 

van deze editie. 

 

Het volgende gesprek, op donderdag 8 

februari is de tweede van de drie gesprekken 

over persoonlijke onderwerpen van de 

bewoners. 

 

“De tijd geritst”: twee verschillende 

generaties die steeds dichter bij elkaar 

komen. 

    


