Privé kleuterklasje te IJsselmonde 1938-1939

Privé klasje aan de Dorpstraat
Getranscribeerd door G. den Hartog.

Juffrouw van Duijn
Op 1 maart 1938 werd er gestart met een privé kleuterklasje in IJsselmonde. Van de verslagen van de opening
en de openbare les die werd gehouden op 29 juli 1938 als wel haar bevindingen na het eerste half jaar van het
bestaan van het klasje, zoals opgetekend in het dagboek.
Op 1 maart 1938 werd er gestart met de eigen kleuterklas met gemiddeld vijftien kinderen. Er waren veel
bezoekers en bloemen. Het lokaal was gezellig versierd en hier en daar lag fröbelwerk tentoongesteld.
De laatste gewone dag voor de openbare lesdag, ging het zingen zeer slecht, maar ik dacht: een slechte
generale, een goede uitvoering. En met die gedachte probeerde ik die nacht kalm te gaan slapen. Op de grote
dag ‘s morgens natuurlijk vroeg wakker. De eerst ontmoeting bij de school was die met de vijfjarige Guus Claus,
die hard lopende op mij afkwam: “juffrouw, juffrouw, hoe laat mag ik binnenkomen?” kwart over negen hoor.
Zo kwamen dan de eerste aan de deur rammelen, Guus samen met Arie Taselaar. Arie met strobloemen, ik heb
ze zelf mogen kopen en heb deze gekozen omdat ze zolang goed blijven. Daar arriveerde Basje Holl met 20
gebakjes in de vorm van een soes met chocola erover, dan een crème neus en twee zilveren ballen als ogen en
leuke hoedjes erop.
Van Servaas Bakker, limonade gekregen omdat hij over een paar dagen jarig was. De moeder van Claus vroeg
nog of er limonade was, anders zou zij daar voor zorgen. Zij bracht twee zakken chocola mee. Gelukkig had ik
de kinderen mandjes laten maken gevuld met en goedkoop snoepje en had dus van mijn kant ook een
traktatie. Zo’n vijfentwintig dames, achter in het lokaal, deelden mee in de snoeperij en dat was reuze gezellig.
Vijf minuten over tien kon de eigenlijke les beginnen, die ik opende met een kort welkom en clementie te
vragen voor de jeugdige debutanten. Eerst gezamenlijk gezang en verder verschillende versjes met aankleding.
Guus, een herbergiertje in de dop, als verkeeragent, aangeduid door gestreept kartonnen Manchetten, drie
kleintjes van drie jaar als haasjes, een bruin mutsje en oren van bruin crêpepapier op. Kees van Rooijen bracht
een versje over een auto, gezeten in een echte kinderauto. Basje Holl speelde voor timmerman en een andere
Basje Vrijhof zong in zijn eentje een slaapliedje, waarbij hij onderwijl de pop in het wiegje legde, terwijl zijn
broertje Leentje Vrijhof, helemaal allen, (In Den Haag daar woont een graaf) zong. Hun moeder was zo verrukt,
dat ik hen dat geleerd had, dat zij mij een doos bonbons offreerde.
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Zo deed elk wat het best lag. Het lukte boven verwachting goed en er was telkens applaus. Verscheidene
moeders in tranen, maar ook de vrolijke noot ontbrak niet. Servaas, ieder ogenblik staande, (Mooi hé, Moe?).
Je snapt wel, ieder brulde. Na het gezang heb ik wat kleutergymnastiek laten doen, wat ook zeer gewaardeerd
werd. Af en toe wat rust met traktatie, anders kwam alles niet op. Het laatste half uur legplaten laten doen en
vrij spel met winkel en blokken, terwijl de moeders konden rondlopen.
Nu er was veel goeds te horen en allen waren het er over eens dat ik in korte tijd veel had bereikt en ik met
ieder ander klasje kon wedrijven. Een jong meisje van zestien jaar dat net haar eindexamen Mulo had gedaan
en op aanraden van Mevr. Holl, met haar moeder mee kwam om te kijken, wordt na de vakantie mijn
assistente. Het zijn gegoede mensen en hoef ik dus niets te geven en ze is heel blij dat ze komen mag. Alles bij
elkaar een dag om nooit te vergeten. Van Bas en Leentje kreeg ik na afloop een doosje chocola, omdat zij goed
gezongen hadden. O, die moeder is toch zo dankbaar en tevreden. Daar waren ze allemaal, ieder op zijne wijze,
met bloemen, gebak, chocola enz. Met armen vol bloemen ging ik naar huis, en nu vakantie, hard nodig.
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Oktober 1983
De kleuterklas bestaat een half jaar en er is veel te vertellen, veel liefs en ook minder liefs. Wat doe je een hoop
ervaring op. De eerste weken waren moeilijk. Het viel de meesten niet mee, aan de orde en regelmaat te
wenen. Buiten spelen is toch anders dan om netjes aan tafel een legplaat te maken. Toch al doende leert men
na de eerste moeilijke maand ging het al beter. De meeste mijner leerlingen zijn jongens, groot al, rond vijf jaar
en slechts enkele meisjes. Van elk afzonderlijk wil ik vertellen over hun geestigheden en hoe ze in het half jaar
gevorderd zijn.
Theo Küling: Groot, drie jaar en lijk wel vijf. Nog zie ik hem binnenkomen, heel erg verlegen een beetje driftig
met een heel eigen willetje. Het duurder even voor dat hij zich aan de andere kinderen had aangepast. Nu is hij
de beste maatjes met Keesje Vroege, het welopgevoede zoontje van de dokter. Er is een half jaar voorbij en nu
komt Theo alleen, al huppelend binnen, vaak met bloemen voor de juffrouw.
Leentje van Zanten: drie jaar, die eens zei, juffrouw helpt u me eens met opruimen want mijn handjes zijn zo
klein.
Bas Holl: zes jaar, leuk en ondeugend, juffrouw heeft u die klei uit de grond gegraven.
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Nelly Bodegom: zij heeft een diergaarde gemaakt, keurig in één woord en dan na entree betaald te hebben,
vraag ik waar de dieren zijn. “De beesten zijn ziek.” zie daar haar verklaring voor de lege hokken.
Dan was er bijvoorbeeld nog Danie Tuinenburg drie jaren Clasientje de Klerk, een lief meisje, Jantje Roos is pas
nieuw en nog wat stil. Mijn eerste kennismaking met Bas en Leentje Vrijhof, broertjes, was met twee verlegen
kleine jongentjes van drie en vier jaar. Zij waren de eerste schooldag zeer bedeesd en hielden elkaar bij de
hand. Nu kwamen ze aangehold om maar als eerste bij me te zijn en komen nu dolgraag naar school ,trouwen
dat doen zij allen , geen enkele uitgezonderd .
Kortom, alle ouders zijn tevreden. Hun kinderen worden bezig gehouden en leren spelenderwijs orde,
regelmaat en spelen. De meeste kinderen hebben altijd buiten gespeeld en zijn dan aan hunzelf overgelaten
geweest. Nu doen ze thuis wat ze op school hebben geleerd. Hun juffrouw is hun alles en weet alles beter dan
moeder.
Met diverse oefeningen tracht men in de les van elke groep er enkele te gebruiken. verschillende oefeningen
kunnen gecombineerd worden o.a. arm, romp, rug, beenoefeningen maar ook buitenoefeningen.
September 1938: gesloten wegens kinderverlamming.

Afbeelding 3 Streekarchief Eiland IJsselmonde

Kleutergymnastiek
Armoefeningen:
Armen zijwaarts, met kleine rukjes achteruit, hetzelfde met de armen hoog en omlaag achterwaarts, in
spreidstand het eenvoudigst. Verder ( gewoon op de grond ) in kleermakerszit. Armrollen voor en
achterwaarts, kuitenrollen voor het lichaam langs, armen schuin omhoog opzwaaien en armen slingeren.
(Koetsier die het koud heeft).
Beenoefeningen:
Doorwippen in hele beenbuiging, doorveren met bijv. handen op de knieën, armen zijwaarts, gespreide en
gesloten knieën. Vlug diepe kniebuiging en terug; herhalen. Diepe kniebuiging, handen aan de grond, opstaan
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maar handen blijven aan de grond. In diepe kniebuiging been zijwaarts stellen en terug, voorwaarts, ( zo
mogelijk handen los, anders 1 of 2 handen aan de grond). In uitvalstand doorzakken op een knie.
Rompoefeningen:
Spreidstand, handen naar de grond brengen, dan voorover buigen met handen achter het hoofd, ook proberen
in sluitstand. In sluitstand enkels vastpakken en hoofd op de knieën trekken. In spreidstand naar 1 been buigen.
In spreidstand, draaien zijwaarts, dan vooroverbuigen. Deze oefeningen worden moeilijker als ze gedaan
worden in languit op de grond of in spreidzit. In spreidstand staan, 1 hand opzwaaien en romp goed mee laten
gaan.
Buikspieroefeningen:
In languit, handen op de heup of achter ’t hoofd achterover buigen. Het zelfde op de knieën zittend. Op de rug
liggen benen langzaam hoog en terug, ligsteun voorwaarts. Rugligging, hoofd van de grond heffen, armen
blijven gestrekt langs ’t lichaam. Rugligging, Knieën optrekken, omhoog uitstrekken weer neerleggen.
Rugligging benen hoog, trappelen. ( fietsen )
Rugspieroefeningen:
Romp gestrekt met handen achter ’t hoofd voorover buigen tot horizontaal. Voorover liggen en romp heffen
met armen achter ’t hoofd of zijwaarts.
Zweefstand:
a.
b.
c.
d.

Schuine zweefhouding op gebogen been.
Horizontale zweefstand op gebogen been.
Schuine zweefstand op gestrekt been.
Horizontale zweefstand op gestrekt been.

Met diverse armoefeningen moeilijker maken.
Probeer de oefeningen eerst zelf en tracht in iedere les van elke groep er enkele te gebruiken. Verschillende
kunnen gecombineerd worden.
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Enkele kinderen van de school (okt 1938 ):
Bas Holl:

6 jaar, leuk ondeugend.

Kees v Rooijen:

6 jaar, geniepig, wel knap.

Arie Taselaar:

6 jaar, verwijfd grootgebracht.

Leen v. Zanten:

3 jaar, allerleukst jog.

Bas Vrijhof:

4 jaar, rustige kereltjes..

Leen Vrijhof:

3 jaar, ,,

Theo Küling:

4 jaar, reuze opgeknapt lijkt wel vijf.

Clasientje de Klerk:

3 jaar, lief meisje.

Danie Tuinenburg:

3 jaar,

Nelly Bodegom:

6 jaar, brutaaltje.

Dirkje Bodegom:

2 jaar, praat nog niet.

Keesje Vroege:

3 jaar, welopgevoed.

Jantje Roos:

nieuw, nog stil.

Servaas Bakker:

3 jaar, teer klein kereltje heeft het naar zijn zin, wil werken en kan niet blijven zitten.
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