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Interview juffrouw van Oossanen, ( Riek) 91 jaar. 
 
Zondagschooljuffrouw in de Ridderbuurt  
 
Juffrouw van Oossanen is begonnen in 1956 als zondagschooljuffrouw in de Ridderbuurt, zij 
heeft dit ongeveer 23 jaar gedaan. Is hiermee gestart toen zij 42 jaar was en stopte toen ze 
ongeveer 65 jaar oud was.  
Dominee Tom?  heeft haar gevraagd om zondagschooljuf te worden. Juffrouw van Oossanen 
had er geen ervaring mee maar de dominee dacht dat zij er geschikt voor was. Hij vond haar 
wel bijdehand. 
Het was wel een probleem om in de Ridderbuurt te komen, dat moest op de fiets maar fietsen 
op zondag mocht in die tijd niet. 
Van de dominee kreeg zij permissie om er toch op de fiets heen te gaan. 
De zondagschool stond tegenover de boerderij van Pauw den Hertog. Het was eerst een stenen 
gebouw maar op een gegeven moment is tijdens een windhoos het dak er af gewaaid. Toen is 
er les gegeven op de boerderij van Schouten. Klopt dit? 
Daarna is het gele houten gebouwtje neer gezet. 
 
Met de andere juffen en meesters had juffrouw Oossanen een goed contact Degene die zij zich 
nog kan herinneren zijn:  

• meester Geerlof 
• meester Kranenburg 
• meester van Heijningen 
• Bert Wille 
• juffrouw van Wageningen 
• juffrouw Wijsman 
• Jannetje Kammeraad 
• Rina Wille 

 
In het begin waren er 34 kinderen op de zondagschool, jongeren en ouderen en jongens en 
meisjes door elkaar. De kinderen hadden een hervormde of gereformeerde achtergrond. 
De zondagschool werd op zondagmiddag gehouden en duurde een uur van 14.30-15.30 uur 
Aan het eind van de les mocht er door de kinderen een lied worden gekozen om te zingen ter 
afsluiting.  
Dit was altijd: Er ruist lans de wolken gezongen. 
Tijdens dit uur werd er een verhaal voorgelezen en het versje wat de kinderen hadden moeten 
leren werd overhoord. Ieder kind moest dit opzeggen en dit liep niet altijd vlekkeloos. 
Er werd geen onderscheid gemaakt tussen kinderen die wel of niet naar de kerk gingen  
Het was wel zo dat de kinderen die het versje het best uit hun hoofd op konden zeggen met 
Kerstmis een dikker leesboek kregen. 
 
Kerstfeest was het hoogtepunt van het jaar. In het begin wilden ze graag een kerstboom maar 
dit mocht niet van Gerritje Verhage omdat zij dit te werelds vond. 
De boom kwam er toch, Kees de Vos de bloemenboer uit de Hooftstraat leverde hem elk jaar. 
Nadat erin de buurt geld ingezameld was voor de kerstboom. 
In de pauze van het kerstfeest werd er chocolademelk geschonken die Jaantje Mulder gemaakt 
had met melk van Dik Wassenaar. 
De chocolademelk werd uit een melkbus geschept. 
Na afloop van het kerstfeest kreeg ieder kind leesboek en een zakje met een kerstkrans en een 
sinaasappel er in.  
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Er werden ook kerststukjes gemaakt en die werden naar mensen in de buurt gebracht.  
 
Op een keer ging Henk Hulscher juffrouw van Oossanen ophalen voor in de buurt, hij gaf een 
schop tegen haar fiets aan en zij viel in de kant. 
Haar kousen waren kapot en haar kleding was vies, op zich geen letsel opgelopen. 
Henk moest van zijn vader zijn excuus aanbieden en strafregels schrijven. 
 
Ieder jaar werd er een zondagschoolreisje georganiseerd. Met busjes van Gerrit Vos is de 
zondagschool naar Kraantje Lek, de Piramide van Austerlitz, de Efteling en het Dolfinarium 
geweest.  
 
Na afloop van iedere les ging juffrouw van Oossanen thee drinken bij Jaantje Mulder die 
naast de zondagschool woonde.  
 
Juffrouw Oossanen heeft de zondagschool na het stoppen wel gemist.  


