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Naar school in Zwaagdijk: geweldig, alles nieuw!
Als een van de oudste leerlingen ging hij op
1 september 1949 naar de nieuwe school in Zwaag-
dijk-West. Hij kwam in de klas bij meester Derriks.
‘Geweldig was het, alles nieuw! En meester Derriks?
Van het begin af aan liepen we met hem weg!’
Jaap Laan (61) werd geboren in de boerderij achter
‘De Gare Goedsbogert’ aan het Keern. Samen met zes
broers en zussen bezocht hij de Sint Lidwinaschool.
Later zat hij in de oudervereniging en in het school-
bestuur. En in 1999 maakte hij bijna vanzelfsprekend
deel uit van het reünie-comité.
Een gesprek over schoolgaan met een man die als
kind nooit naar school wou.

Jaap Laan is de zevende van de vijftien kinderen van
vader Arie Laan en moeder Grietje Blank. Vier

meisjes en elf jongens telde het gezin. ‘Ja, een heel
voetbalelftal en als vader meedeed dan hadden we
nog een reserve ook.’
Ze woonden aan het Leekerpad, een weg die oor-
spronkelijk doorliep tot de Schoutsplaats in Wognum.
‘Maar ons adres was gewoon: achter de Gare Goeds-
bogert. We kregen wel eens een ansicht met alleen die
woorden erop. Die kwam toch goed terecht.’ De
kinderen gingen in Zwaag naar school. Vier kilometer
lopen. ‘Met de stikkebuul mee, want we bleven over.
Om acht uur gingen we van huis, om negen uur be-
gon de school. Ik wou nooit naar school, dus de
kleuterschool heb ik niet bezocht.’
De school in Zwaag was groot, er zaten zeker vier-
honderd leerlingen op. Echt een plezierige tijd heeft
Jaap Laan er niet gehad. Er was een eeuwige strijd
tussen Zwaagers en Zwaagdijkers. ‘De spreeuwen
(Zwaag) tegen de kraaien (Zwaagdijk). Altijd de
confrontatie tussen die twee dorpen. Er heeft wat
bloed gevloeid! Regelmatig moesten we in het speel-
kwartier binnen blijven, omdat er weer gevochten
was. We hadden gewichten van de baskuul met
vliegertouw aan onze broek vastgebonden. Als je die
gewichten naar de tegenpartij gooide, raakte je ze ten-
minste niet kwijt. Ook hadden we van die padvinders-
riemen, daar kon je heel gemeen mee slaan.’
De kinderen uit Zwaagdijk zochten voor en na
schooltijd voortdurend steun bij elkaar. ‘Ik moest
eens schoolblijven en toen ik naar huis mocht, waren
alle Zwaagdijkers al weg. De Zwaagers stonden me
op te wachten. Dwars door sloten en over het land
ben ik toen naar Zwaagdijk gevlucht!’

Zevende klas
Een verademing dus, toen voor de kinderen uit de
parochie Zwaagdijk een nieuwe school geopend werd.
‘In Zwaag hadden we nog boekjes van voor de oor-
log, met halve centen en zo. Hier kregen we allemaal
nieuw lesmateriaal.’
En meester Derriks bleek een aardige leerkracht.
‘Eerst woonde hij nog in Obdam, omdat het school-
huis nog niet klaar was. Hij kwam iedere dag met de
bus. Wij stonden bij de Kromme Elleboog op hem te
wachten en dan liepen we met hem mee naar school.

Ina Broekhuizen-Slot

Vijftig jaar Sint Lidwinaschool
In de maand september 1999 vierden leerlingen, ouders, leerkrachten en oud-
leerlingen en oud-leerkrachten van de Sint Lidwinaschool in Zwaagdijk het 50-jarig
bestaan van deze onderwijsinstelling.
Dit gebeurde met een druk bezochte reünie op zaterdag 18 september en een
feestdag voor de huidige leerlingen op vrijdag 24 september.

                     Oud-leerling Jaap Laan en oud-onderwijzeres Ans Vermaat vertellen over hun
                     herinneringen aan deze school.
                     Het artikel wordt afgesloten door een kort overzicht van de geschiedenis van de
                     school. Deze gegevens zijn afkomstig uit het archief van de kerk.

Twee kleuters van de bewaarschool vertellen pastoor

Van Schie op hun wijze, hoe ook zij feest vieren bij

het zilveren jubileum van de parochieherder.
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In Zwaag liep je het liefst met een grote boog om
meester heen. Het verschil was duidelijk.’
Jaap Laan doorliep op de nieuwe school de zesde en
de zevende klas. ‘Ik wilde naar de Ambachtsschool,
maar daarvoor moest je twaalf jaar en acht maanden
zijn en dat was ik niet. Daarom bleef ik nog een jaar
extra op school. Er zaten hooguit twintig leerlingen
bij elkaar in die zesde en zevende klas. Toen we in
Zwaagdijk op school gingen, konden we onder de
middag naar huis, het was ruim twee kilometer lopen.’
De parochie Zwaagdijk bestreek een groot gebied:
van het Keern aan de ene kant - ‘Nannings en Dekker
waren daar de laatsten’ - tot iets voorbij de Rijweg:
‘de Kokken hoorden ook nog bij de parochie’.

Cijferen
In 1948 was Zwaagdijk een zelfstandige parochie
geworden. Voor die tijd was de kerk van Jacobus de
Meerdere (1929) een hulpkerk van Zwaag. Laan:
‘Pastoor Van Schie had de taak om van Zwaagdijk
een katholieke enclave te maken met de kerk en de
school als het hart van de parochie. Pastoor ging alle
gezinnen af met de boodschap: je hoort bij onze
parochie, dus je kinderen moeten naar Zwaagdijk
naar school!’
Dankzij de inspanningen van de pastoor begon de
school met 108 leerlingen, die verdeeld werden over
vier lokalen en vier leerkachten.
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‘Je kreeg natuurlijk de gewone vakken: rekenen, taal,
lezen. In de zevende klas zaten maar vier of vijf
kinderen. Met de algemene lessen deden we gewoon
mee en vaak was het daarna “jongens, gaan jullie
maar cijferen!” Natuurlijk kregen we ook godsdienst-
les. Dan werd de catechismus overhoord. Zingen
deden we vaak bij het orgeltje van juffrouw Zitwing.
Zij had een hand-orgeltje dat je op de lessenaar kon
zetten. Daarmee werd de toon aangegeven en de
melodie gespeeld.’

Aan het eind van de zevende klas verliet Jaap Laan
de school. ‘Dan gebeurde er niks bijzonders, hoor. Je
kreeg vakantie en je was van school af.’
De Ambachtsschool heeft hij nooit bezocht. ‘Ik wou
timmerman worden, maar net in die tijd zaagde buur-
man Wester de topjes van twee van zijn vingers eraf.
Toen zeiden ze thuis: “Dat timmeren gaat niet door,
hoor, veel te gevaarlijk! Je bent al niet zo groot. Ga
maar naar de MULO.” En dat gebeurde natuurlijk.’
Omdat gedacht werd, dat Jaap op die MULO ‘toch
niks deed’, kon hij mooi ’s ochtends en ’s avonds
melken. Er bleef dus weinig tijd over voor zijn huis-
werk en na enkele jaren ging Jaap van school af.
Toen hij zeventien was, verhuurde zijn vader hem bij
boer Vriend in Westwoud. ‘Ik wou tuinder worden en
ik had helemaal geen zin om bij een boer te werken.’

Schooljaar 1951 - 1952.

Voorste rij:    Wim Karsten - Jantje Laan - Tiny v.d. Gullk - Arie Snip - Tiny Nan? - Theo Derriks - Ineke Bruin -

                    Mientje Beerepoot - Vera Goedhart - Ria Goedhart - Nelly Jong - Jozef Laan.

In het midden, achter voorste rij: Janneke Sneek (kijkt om) - Ceesje de Boer (achter 6e voorste rij) - Arie Konijn.

Middelste rij: Nico de Boer - Sjors Vriend - Jos Sneek - Arie Bakker - Jacob de Boer - Harry Doodeman -

                    Gerard Goedhart - Piet Meester - Marga Tensen - (half achter strik) Ria Neefjes.

Achterste rij: Thea Boos - Tilly Peetoom - Martje Jong - Renolda de Boer - Ans Grippeling - Agatha Beerepoot -

                     Joke Karels - Afra v.d. Gulik - Jopie Nan - Margo Oud - Ria Meester - Anny op de Kelder - Gerda Jong.
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Maar vader Laan sprak de historische woorden: ’Ik
ken ze niet allegaar te eten geven’, dus Jaap vertrok
naar Westwoud.

Reünie
Later werd hij bollenbouwer en in 1972 nam hij het
bedrijf van zijn vader over. Hij ging wonen in zijn
geboortehuis. Ook zijn kinderen bezochten de
Zwaagdijkse Sint Lidwinaschool.
‘In 1976 ben ik in de Oudervereniging gekomen.
Daar was ik penningmeester. De band met de kerk
was nog heel sterk, we vergaderden bijvoorbeeld in
de spreekkamer van de kerk. Later kwam er een
schoolbestuur, waar ik van 1981 tot 1988 secretaris-
penningmeester van was. Toen onze jongste een paar
jaar van school was, ben ik uit het bestuur gegaan.’
Voor de organisatie van de reünie, ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan van de school, wist men hem
weer te vinden. Het comité bestond uit tien personen:
uit elke leeftijdsgroep iemand.
‘In het voorjaar begonnen we. Het ergste was het
zoeken van de adressen. Tenslotte hadden we toch
praktisch iedereen opgespoord: 824 adressen in
totaal.’
De reünie werd bezocht door 430 oud-leerlingen,
waaronder één uit Australië en één uit Nieuw Zee-
land. Het was een feest van herkenning, dat van
zeven uur 's avonds tot diep in de nacht duurde.

Juffrouw Ans Vermaat:
Mooie herinneringen aan Zwaagdijk

‘Waar is die school dan’, vroeg ze aan pastoor
Van Schie. ‘Aan de overkant,’ antwoordde die.
‘We lopen er straks even heen.’ Dat deden ze en
de jonge kleuterleidster Ans Vermaat zag een
gebouw in het land: ‘een grote schuur’. In het lege
lokaal dat voor de kleuters bedoeld was, stonden
hele oude banken en een Mariabeeld. ‘Verder was
er niets, helemaal niets!’
In het voorjaar van 1951 begon juffrouw Vermaat
met 46 kinderen in dat lege lokaal. ‘Dan zing je
maar “Te Lourdes op de bergen”. Ik had wel
materiaal besteld: bouwdozen, mozaïek, stokjes en
ringen en wat om te plakken en te knippen.’
Toen ze in 1988 afscheid nam, had ze een groepje
van dertien leerlingen, een lokaal vol spullen, waar-
onder een computer, en de beschikking over een
speelplein en een eigen gymlokaal.

Het schoolgeld bedroeg in 1951 vijftig cent per week
per kind, veertig cent voor twee en dertig cent voor
drie kinderen.

Mevrouw Vermaat: ‘Ik werkte al drie jaar in
Wervershoof toen ik opgebeld werd door pastoor Van
Schie uit Zwaagdijk. Of ik eens op bezoek wilde
komen. Ik wist niets van Zwaagdijk-West. Tijdens
het gesprek vertelde hij dat er een vierklassige school
gebouwd was, maar dat er door het teruglopend leer-
lingenaantal één lokaal leeg stond. Hij vroeg of ik in
dat lokaal een kleuterschool wilde beginnen. Ik kon
helemaal mijn gang gaan. Ik heb “ja” gezegd.’
En met dat ja-woord werd een band gesmeed tussen
de jeugd van Zwaagdijk-West en juffrouw Vermaat.
Honderden kinderen heeft ze in de klas gehad. Velen
kent ze nog, in ieder geval van gezicht. Dat bleek
wel tijdens de reünie. ‘Juf, wat hebt u een geheugen!’
werd er menigmaal gezegd.
‘Er stonden allemaal van die grote Snippen, daar heb
ik er wel acht van in de klas gehad. Soms vroeg er
iemand: “Juf, kent u me nog? Jawel hoor”, zei ik
dan, “je bent een Bootsje. Hoe ik dat weet? Dat zie
ik aan je ogen.”

Tien kaboutermutsen
‘Toen ik nog maar een paar weken in Zwaagdijk
werkte, vierde pastoor Van Schie zijn 25-jarig
priesterfeest. “Mag ik een beroep op je doen?” vroeg
meester Derriks aan mij. “Wil je zorgen voor een
versje en wil je ook tien kaboutermutsen maken voor
de musical?” De kleuters maakten werkjes voor
pastoor, die werden aangeboden door enkele flinke
jongens.’

‘Mijn zuster werkte in het ziekenhuis. De röntgen-
foto’s werden destijds verpakt in geel papier, dat
weggegooid werd. Dat papier kreeg ik om op te
tekenen of mee te knippen. Potloden had ik ook al
snel en verf natuurlijk.’
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Voorjaar 1956, juf Vermaat met haar eigen kleuters.
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‘Ik heb altijd erg genoten van het werk. Het was
druk, ik heb hard gewerkt. Ook heb ik steeds de
ouders erbij betrokken.’
Toen de Balkweiterhoek gebouwd werd, kwamen
daar vele kinderen vandaan. ‘Theo Derriks heeft daar
erg voor gevochten, hij zat in de gemeenteraad
en heeft veel voor Zwaagdijk gedaan.’

Sint Jozef
‘Op basis van de prognoses bleek in 1968 dat er
een nieuwe kleuterschool gebouwd zou kunnen
worden. Los van het andere gebouw op het stuk
land dat erachter lag. Prachtig natuurlijk! Ruime
lokalen, een gezellig personeelskamertje, een
eigen speelplaats met een grotere zandbak. Dat
was echt feest voor mij!’
De naam van de nieuwe school werd Sint Jozef
kleuterschool. ‘Die naam heb ik bedacht. Ik
beschouwde de school als een soort gezin, waar-
van ik de moeder was. Daar hoorde ook een
man bij en dat was Sint Jozef.’
Er werd een tweede leidster aangesteld: mevr.
Besseling-Lakeman. ‘Ik kreeg toen 26 kinderen
in de groep. Een onvoorstelbare weelde! Ook
heb ik toen alleen de oudste kleuters gehad. Dat vond
ik heel plezierig.’

Juffrouw Vermaat haalde de akte voor volledig
bevoegd onderwijzer en werkte naderhand ook af en
toe in de hogere groepen. ‘We deden eigenlijk al veel
dingen samen. Voor kerstmis kwamen de oudere
kinderen bijvoorbeeld bij mij tafelstukjes maken. De
zanglessen waren ook vaak met klas 1 en 2.’
De integratie tussen kleuter- en basisschool verliep in
Zwaagdijk dus zonder veel problemen. ‘De gebouwen
stonden dicht bij elkaar, de kinderen speelden samen
en iedereen kende elkaar.’

De luxe van twee kleuterleidsters duurde helaas maar
kort. Het vrije lokaal werd ingericht als gymzaaltje.
‘Ideaal. Ik heb gevochten voor gymspullen, maar het
lukte! Ik heb ik weet niet hoeveel stagiaires gehad.
Ze kwamen hier ook vaak gymlessen geven.’

Veel liefde gehad
‘Ik heb ontzettend veel meegemaakt in
Zwaagdijk. Prachtige projecten hebben we
gedaan, zoals het Indianenfeest.’
Boeken vol foto’s en knipsels getuigen van de
hoogtepunten uit een lange schoolloopbaan.
‘Mooie herinneringen heb ik aan de school,
de kinderen en de ouders. Ik kreeg heel veel
liefde. Bij mijn afscheid was er een groot
feest met een receptie. Alle Zwaagdijkers
waren er: zo zijn ze!’

In 1988 stopte Ans Vermaat, na veertig
dienstjaren. Martha Zonneveld werd haar
opvolgster.
‘Bewust heb ik afscheid genomen van de
school. Het was mijn eigen beslissing om te
stoppen. De reünie in september was enig, ik
heb bijna niet gezeten en met heel veel
mensen gesproken. Maar nu moeten we weer
een poos wachten, vind ik.’
Kinderen van kinderen heeft ze natuurlijk in

de klas gehad. De hele ontwikkeling van kleuter-
school naar basisschool en de integratie maakte ze
mee. ‘Aan alle veranderingen in het onderwijs heb ik
actief deelgenomen.’
Zwaagdijk mag pastoor Van Schie dankbaar zijn voor
de goede keus die hij destijds maakte. Een enthou-
siastere juf met zoveel inzet voor school en kinderen,
had hij nauwelijks kunnen vinden. Ans Vermaat is
Zwaagdijk dankbaar, maar die dankbaarheid is vast
en zeker wederzijds. <<

Oktober 1970: kleuters bij hun nieuwe schoolgebouw.

Schooljaar 1987/88: de laatste groep van juffrouw Vermaat
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Belangrijke data in de geschiedenis van de Sint Lidwinaschool

10-03-1948   Ongeveer 5000 ca grond gekocht van
                     Jan van Diepen voor de te bouwen
                     school met onderwijzerswoning

25-11-1948   Vergunning om nieuwe school te
                     bouwen

01-12-1948   Aanbesteding van de school, gunning
                     aan Gebr. Obdam uit Heiloo voor de
                     som van fl. 39.800,--.

07-12-1948   Oproep geplaatst voor schoolhoofd

07-01-1949   Voor de functie van hoofdonderwijzer
                     komen 23 sollicitaties binnen

25-02-1949   Benoeming dhr. Th.F. Derriks als hoofd-
                     onderwijzer en dhr. Vader en
                     mej. Stumpel als tweede en derde leer-
                     kracht

28-02-1949   Eerstesteenlegging van de nieuwe
                     school, die vier lokalen bevatte

01-09-1949   Ingebruikname van de school

07-11-1949   Inzegening van de school; de naam luidt
                     Sint Lidwina, genoemd naar de kind-
                     heilige Lidwina uit Rotterdam

06-05-1951   Opening van kleuterschool in het vierde
                     (leegstaande) lokaal. Leidster wordt
                     mej. A. Vermaat uit Wervershoof

09-11-1968   Vergunning bouw nieuwe kleuterschool
                     achter de bestaande school

27-03-1969   Opening nieuwe kleuterschool Sint
                     Jozef

23-09-1975   Oprichting oudervereniging

18-03-1976   Opening tweede lokaal van de kleuter-
                     school

04-08-1978   Oprichting nieuw schoolbestuur in ver-
                     band met loskoppeling kerk-school-
                     bestuur

           1979   Meester Derriks neemt na dertig jaar
                     afscheid van ‘zijn’ school en gaat met
                     pensioen

           1979   Bouw nieuwe school aan de bestaande
                     kleuterschool

    jan. 1980   Ingebruikname nieuw schoolgebouw

01-07-1988   A. Vermaat is veertig jaar werkzaam in
                     het onderwijs; voor haar inzet wordt zij
                     onderscheiden met de gouden ere-
                     medaille verbonden aan de orde van
                     Oranje-Nassau

11-09-1988   Afscheid van A. Vermaat, zij krijgt de
                     onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice

  sept. 1999   Viering 50-jarig bestaan van de school

De Sint Lidwinaschool.

Foto: Gemeente Wognum
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