Jeugd herinneringen van mevrouw Fakkeldij.
Wij woonden in Spaarndam. Vanwege de oorlog konden we een tijdje niet naar
school. Pas in 1945, na de oorlog kinden we weer naar school gaan. Wij gingen
naar de Lucia School aan het Pretoriaplein (het Prikkie) in Haarlem-Noord, het
voormalige Schoten. Mijn zus is een jaar ouder dan ik en die is nooit naar de
eerste klas geweest. De school was toen dicht, vanwege de oorlog. Ik had toen nog
de kleuterleeftijd, en kon dus ook nergens terecht. Mijn moeder heeft mijn zus
thuis leren schrijven. Ze heeft haar de lettertjes geleerd, leren sommetjes maken,
ja, alles. Dus zij kon toen meteen naar de tweede klas. Zij heeft er nooit nadeel van
ondervonden, dat ze de eerste klas niet heeft gedaan. Wij hadden in die tijd
natuurlijk geen tv. Nu leren kinderen heel veel van de televisie, Sesamstraat enz.
Daardoor leren ze al heel jong tellen enz. Het was dus best knap, dat het in dit
geval thuis zo kon. In 1949 waren we weer van de Lucia School af, want toen werd
er in Spaarndam een katholieke school geopend. Wij zijn in november 1949 in
Haarlem komen wonen, in de Jephtastraat. In september datzelfde jaar is die
school geopend. We hebben dus nog een paar maanden in de splinter-nieuwe
school gezeten. Ja, dat was wat hoor. Met jongetjes erbij ook, heel anders. Een
ander geluid in de klas, want ja, jongens zijn toch anders.

Pretoriaplein met houten noodschool ziende naar het noorden. 1921.

Over het onderwijs in de Luciaschool:
Ja, ik had twee juffrouwen. Eén van de eerste klas en één van de tweede klas. Die
klassen zaten niet in één lokaal; Het waren aparte klassen in aparte lokalen. Ik
weet nog, dat de foto van mijn zus en mij werd gemaakt en dat ik (even) bij haar in
de klas mocht. Dan moest daarna snel weer naar je eigen klas.

De foto van de zusjes.

In haar klas zaten grote kinderen, ja in mijn ogen leken dat grote kinderen
natuurlijk. Mijn zus is een jaar ouder. Ze zat maar één klas hoger. Ik dacht
vroeger toch altijd: volgend jaar ben ik net zo groot als die grote meiden. Ja, het
was maar een idee.
Ja, de juffrouwen. Ik heb de namen opgeschreven. Ik weet alleen niet of ik ze goed
geschreven heb, maar hun namen ken ik nog wel. In de eerste klas was juffrouw
Schatteljee. Ze woonde op de Schoterweg. En de tweede klas, dat was een
Hongaarse juffrouw en die heette Nemetie, maar ik weet niet hoe je het schrijft.
Dat waren geen zusters, dat waren juffrouwen. Het was een vreselijk grote school.
Ja, en dan had je de andere kant van de school. Onze ingang was Pretoriaplein en
de andere kant, die werd gewoon “de andere kant” genoemd. Dat was de ingang
aan de Tugelastraat. Ja, daar mochten wij niet komen, want daar kwamen de rijke
kinderen. Wij waren de arme kant. Maar de ingang aan het Pretoriaplein zag er
net zo netjes uit, als de rest. De andere kant had ook op andere tijden
speelkwartier. Van een oude gymzaal, die er geweest moet zijn, weet ik niets. Dat
komt niet in me op. Vroeger zou er een noodkerk hebben gestaan, die later tot
gymzaal zou zijn omgebouwd. Ik kan me nog wel een heel mooie binnentuin
herinneren met een rots en een Mariabeeld erin, zo’n grot. Prachtig. Wij waren
daar ook vaak bruidje, omdat het een of ander feest was en dan moesten we van
thuis bloemen meenemen. Ja, daar werd natuurlijk geen cent aan gespendeerd.
We hadden pioenrozen in de tuin, die werden in een krantje gerold en die mochten
dan mee naar school. Mijn zus die deed dat allemaal trouw en die zei niets, maar
ik liep te muiten. Ik wilde echte bloemen. Het waren natuurlijk wel echte bloemen.
Prachtige bloemen zelfs, maar ik vond het niks. Tweedehands bloemen vond ik
het. En dan mocht je hopen, dat ze niet in die bus uit elkaar rammelden.

St. Lucia gesticht met school. 1908.

Dat naar die school gaan was ook nog een speciaal feest hoor. We gingen (voor ons)
aan het eind van het dorp, bij de ijsbaan Nova Zembla staan. Daar wachtten we op
elkaar en op de bus. Als iedereen dan ingestapt was (die groten hielpen heus die
kleintjes niet, die donderden dus door die bus heen), dan vertrok de bus. We
hebben ook wel legerwagens gehad in het begin, met van die kleine bankjes er in.

Met je kop buiten de wagens zowat, nou, er was geen raam er was niks. Best
gevaarlijk eigenlijk, dacht ik. Maar als er dan toch nog één kind kwam
aanhuppelen in de verte, dan riep iedereen Ho! En de bus chauffeur bleef gewoon
wachten tot ie er was. Ho!, ja, dat zijn van die dingen, hé. Hoe klein ik ook was,
dat heb ik wel onthouden. Ach, ach, wat erg was dat toen. En we moesten er toch
nog een aardig stukje voor lopen hoor, het hele dorp door, maar goed. We gingen
gewoon netjes naar school, op klompjes. Klompjes, wij wel, wij waren boeren.
De “andere kant” liep op schoenen. Van ons liepen er ook wel op schoenen, maar
het stoorde niet, als er ook kinderen op klompjes waren. Er werd ook niet naar
gekeken.
In de zomer moesten we tijdens het overblijven altijd naar de binnenplaats en in
de winter zat je de hele dag in de klas. Er werden dan wat kinderen uit diverse
klassen bij elkaar in één lokaal gezet en daar moest je dan blijven zitten. Ik kreeg
van huis boterhammen mee. Die zaten in een stuk papier, met boter en suiker er
op. Elke dag hetzelfde. Iets anders hadden we niet. Te drinken was er niets. Op de
binnen plaats stond een kan water, met een vies kroesje aan een touwtje. Daar
kon iedereen uit het kroesje water drinken. Ik vond dat kroesje vreselijk vies. Ik
maakte altijd van mijn handen een kommetje en vroeg dan, of iemand wat water
in mijn handen wilde gieten en dan dronk ik het water zo uit mijn handen. Verder
was er tijdens het overblijven niets te doen. We hadden niet eens een bal om mee
te spelen.

De zusters van het Lucia Klooster. 1945.

En dan was er Zr. Adolphina. Ik weet niet wat ze precies deed op school. Een soort
omloopzuster was het. Dat wil zeggen, geen onderwijzeres, maar iemand die
allerlei karweitjes voor anderen deed en die er ook altijd was en die er ook voor ons
was. Zij zette ook die kan met water neer en zij troostte ook een kindje, als die
huilde of zo. Zoiets. Ze had bij mij een streepje voor omdat haar naam op die van
mijn oom Adolpus leek. Ze was nog vrij jong. Op een dag hoorden we dat ze was
gestorven. Ze werd in de kerk opgebaard. Ze had witte sokjes aan in de kist. Dat is
iets, wat ik altijd nog weet. 1 En ze had een blauwe pukkel op haar gezicht, bij
haar mond. Wij moesten allemaal heel keurig, handjes gevouwen langs de kist
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Opmerking: bij de opening van de tentoonstelling over scholen in voormalig Schoten is de naam van de
zuster die was overleden in twijfel getrokken. Volgens een bezoekster was het een andere zuster, die toen lag
opgebaard.

lopen. Heel zachtjes voorbij lopen en niet praten in de kerk. Dat deed je vanzelf al
niet. Misschien maakt het verschil, omdat wij geen jongens hadden in de klas. Er
waren wel jongens op school.
Mijn broertje heeft er ook op gezeten. Hij was jonger dan wij en hij is op school
door juffrouw Schatteljee schandelijk verwend. Ja, hij kon alles bij haar maken.
Mijn moeder heeft wel eens gezegd, hij is daar verpest. Het was een lekker jochie.
Hij had een soldatenpakje. Wij hadden een naaister vroeger thuis. Dat was de
enige luxe die we hadden. Van oude rotzooi maakte die weer prachtige kleren. Ik
heb geen foto van mijn broertje. Hij had een soldatenpakje met van die sterretjes
op de mouwen, zoals een landmacht militair er in die tijd uitzag. Die juffrouw was
daar heel gek op. Zij woonde ook op de Schoterweg. Als je richting stad gaat, dat
laatste rijtje, voor het einde bij het cafe. Ik kijk er altijd nog naar binnen.
Katholieke gebeurtenissen waren natuurlijk de communiefeesten en alle andere
kerkelijk feesten, dat werd in de Elisabeth en Barbara kerk gedaan.

Kinder communie.

Heel Spaarndam deed daar ook aan mee. En daar heb ik voor het eerst Ko van den
Nouwland heel mooi het Ave Maria horen zingen. Toen was hij dertien. Hij had
een heel mooie stem. Hij zat er ook op school. Die hoorde hier thuis, in de Indische
buurt. Daar kwam hij vandaan. Hij kwam wel eens in de buurt bij ons, ook in
Spaarndam, want hij ventte dan stekkies uit. Veel soeps had hij niet. Ze zijn nu
allemaal weg, die Nouwlandjes. Rinus is nu ook weg. Jammer, want ik weet niet
beter, dan dat de groente winkel op die hoek van de Reitzstraat en de Cronjé er
altijd is geweest.
Koningin Juliana kwam in 1949 naar Haarlem. Ze was nog maar pas Koningin.
Wij moesten allemaal onze mooiste kleren aan. Wij kregen allemaal een oranje,
rechtopstaande plastic-achtige strik.
Plastic bestond toen nog niet. Het zal wel iets rubberachtigs zijn geweest, ik weet
niet wat het was. Onze haren netjes gekamd.

Koninklijk bezoek in Haarlem. 1949.

En één meisje uit de klas, ik weet toevallig ook nog haar naam, die mocht bloemen
geven aan de Koningin, namens de school, of namens de klas, dat weet ik niet
meer. Ze heette Betsy Kiphaage. Ik meen, dat haar vader in de Kloosterstraat een
fietsenwinkel had. Ik kan het mis hebben. Betsy was het favoriete kind uit de klas.
Ik herinner me, dat zij altijd iets op het bord mocht schrijven. Zij mocht ook altijd
iets wegbrengen, naar een juffrouw in een andere klas, of naar één van de zusters.
Het leek, alsof zij een streepje voor had, maar dat kan ook mijn idee zijn geweest.
Ik was niet jaloers. Voor het koninklijk bezoek hadden we ook een lied
ingestudeerd, met z’n allen. Ik weet niet hoe zo’n lied heet. Na het refrein vindt
herhaling plaats van het eerste stuk en dan komt er steeds een stukje bij. Zo werd
het lied steeds langer. We hadden er ook tekeningen bij. Het lied had een soort
repeteer refrein. Ik zie nog zo de tekeningen voor me, als ik er aan denk. Juliana
was in 1948 Koningin geworden. Ik denk dat ze toen (in 1949) de hoofdsteden aan
heeft gedaan. Haarlem is natuurlijk de hoofdstad van Noord-Holland. Ik weet niet
of dat werkelijk de reden van het bezoek was. Het moet wel ergens terug te vinden
zijn. We hebben op school het lied geoefend, maar ik weet niet of de Koningin bij
ons op school is geweest, of dat wij ergens heen gingen om voor haar te zingen. Ja,
al die oranje strikken. Ik geloof, dat het buiten was, ergens. Als het op de Grote
Markt zou zijn, dan had ik me dat wel herinnerd, want ja, wanneer kwamen wij
nou op de Grote Markt? Nooit!

Het Julianapark.

We kwamen hooguit in het Indianenpark. Zo noemden wij het Julianapark. Als je
met de tram bij het Julianapark uit moest stappen, zeiden we ook altijd
Indianenpark. Ik weet niet hoe we aan die naam kwamen; die hebben we zelf
verzonnen denk ik.

A. Fakkeldij.

