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Kerkewijk 53 (de school) en 55 (ambtswoning)  

Misschien is het wel een kenmerk van mijn generatie, maar als ik terugdenk  aan Veenendaal, 
waar ik van 1949 tot 1970 gewoond heb, is dat eerder de plaats van mijn ouders dan van 
mijzelf. De kinderwereld en de wereld van de volwassenen waren in die tijd nog wat 
duidelijker van elkaar onderscheiden. En kinderen vliegen meestal uit als ze wat groter 
worden. Dat neemt overigens niet weg, dat ik veel goede herinneringen heb. In ons gezin 
waren vier kinderen: Rob, Frits (Mik), Daan en Huug.  

Thuis en in de directe omgeving heerste altijd veel bedrijvigheid. Ons huis, de dienstwoning 
van het hoofd van de school, mijn vader Dr. J.G. Thoomes, was aan de school vastgebouwd. 
Dat had zo zijn voor- en nadelen.  Mijn vader was daardoor altijd bij praktisch alles van de 
school betrokken. Hij identificeerde zich ook heel sterk met ‘zijn school’ en iedereen wist 
hem daar te vinden.  Anderzijds resoneerde ons huis altijd mee met alle geluiden van de 
school: het aan- en uitgaan en de pauzes konden je niet ontgaan. Bovendien was er altijd veel 
aanloop aan de deur: mensen die mijn vader over iets wilden spreken of kinderen die iets 
wilden vragen. Ook kwamen er vaak leveranciers aan de deur.



25-jarig ambtsjubileum in Veenendaal  in 1953 (bij vader op de knie). Huug was nog te klein.

Koningin Juliana School  

In het voorste gedeelte van de oude school was de Afdeling ULO (vierjarige vervolgopleiding
na de lagere school) en in het nieuwe gebouw daarachter de Lagere School. Er waren ook 
twee verschillende schoolpleinen.  Het was weliswaar een protestants-christelijke school, 
maar in principe waren álle kinderen welkom. Zo waren er ook buitenkerkelijke, rooms-
katholieke en joodse leerlingen. Voor Veenendaal in die tijd beslist een unicum. ’s Avonds 
werden de lokalen van de ULO gebruikt voor de handelsavondschool. Daar kon dan cursus 
gevolgd worden voor het middenstandsdiploma. Van alle drie de scholen was mijn vader 
directeur. Ten slotte was er op de zolder van de ULO gedurende vele jaren tevens de 
Openbare Bibliotheek  gevestigd. Ook daarvan was mijn vader voorzitter (van de Christelijke 
Vereeniging voor Openbare Leeszaal en Bibliotheek ). 

Een beetje Veenendaal in Zwitserland



In de zomervakantie vele jaren achtereen naar Frutigen in Zwitserland (vaak wel vier weken 
en soms nog langer). Voor de vermoeiende tweedaagse heen- en terugreis (over het 
naoorlogse wegennet in België en Frankrijk) ging bovendien een chauffeur van Garagebedrijf 
Hogendoorn mee, die mijn vader met autorijden regelmatig afwisselde.                                  
In Frutigen waren we bijna net zo vertrouwd als in Veenendaal. Vader preekte daar in het 
Duits in de plaatselijke kerk en we hadden een uitgebreide Zwitserse kennissenkring. 
Veenendalers die in de omgeving op vakantie waren, kwamen gegarandeerd langs. Vanaf 
begin jaren zestig waren we gelijktijdig met de familie Carsouw op vakantie in Zwitserland. 
Eveneens een gezin met vier kinderen: Trineke, Greetje, Bram en Olle. De heer Carsouw was 
toen leraar wiskunde en conrector van het Christelijk Lyceum. Hij werkte ’s avonds aan het 
razend ingewikkelde rooster voor de hele school. Overdag maakten we samen vele 
gevarieerde wandeltochten.  Mijn moeder beschikte over een grote kennis van 
wandelmogelijkheden in Zwitserland. Tijdens die tochten maakte zij altijd veel foto’s (met 
een Leica en een Beautiflex en alle mogelijke voorzetlenzen) en zocht zij naar bijzondere 
stenen voor haar mineralogische collectie.

E.Thoomes-Van der Schoot, op latere leeftijd, ca 1990.

Contacten                                                                                                            
Met de bewoners in de directe omgeving van de Koningin Juliana School was regelmatig 
contact: aan de overkant natuurlijk met de familie Van Enk in de pastorie naast de Brugkerk. 
Een bijzondere relatie bestond er met dochter Mies. Zij paste nog wel eens op en bracht ons 
weg naar clubjes.                                                                                                                           

Met de familie Stuijvenberg daarnaast. Op de benedenverdieping woonde Bep en op 
de bovenverdieping het gezin van zijn broer Gert (Hoofd Gemeentewerken). Zijn vrouw (Ina) 
was voor ons ‘tante Zuster’. Zij was kraamverpleegster geweest bij de geboorte van mijn 
broer Huug. Later is de familie verhuisd naar ‘De Blinkerd’, een vrijstaande villa aan het eind 
van de Kerkewijk.                                                                                                                 

Naast ons aan de ene kant de fabriek van de Hollandia Tricotage, met  ‘meneer Jaap’ 
en ‘meneer Henk’.  De familie Van Leeuwen woonde naast de fabriek in een ruime villa  en 
leefde in grote welstand.  In onze tuin had ik de beschikking over een houten tuinhuisje waar 
ik huiswerk kon maken en mijn vrienden kon ontvangen. Dat was vlak naast de fabriekshal 



van De Hollandia, waardoor ik ook kon meegenieten van de Arbeidsvitaminen die behoorlijk 
hard door de fabriek schalden.                                                                                                 

Aan de andere kant van ons huis woonde op een boerderij de familie Epskamp.  
Epskamp was begin jaren zestig al oud. Hij was in het bezit geweest van grote stukken 
weiland waarop later nieuwbouwwijken zijn gebouwd (het ‘Franse Gat’).  Epskamp had op 
zijn oude dag nog een schuur met kippen en ik ging daar wekelijks  naartoe om eieren te 
halen. Dan werd er zorgvuldig in de krant gekeken hoeveel de eieren op dat moment kostten. 
Eén van de nieuwigheden op dat moment was de televisie: aangeschaft ter gelegenheid van de
Olympische Spelen (in 1960). Epskamp zat in een makkelijke stoel voor de televisie en was 
letterlijk aan het beeld gekluisterd. Hij verstond bijna niets maar keek naar alles. Mijn broer 
Mik ging daar nog wel eens kijken naar het programma ‘Kunstgrepen’ van Pierre Jansen, 
omdat wij zelf nog geen televisie hadden. Epskamp heeft nog een tijdje een deel van de 
boerderij verhuurd aan drankengroothandel Overdelinden.  Die stapelde houten biervaten op 
tegen het hek van de school. Uiteindelijk is de familie Epskamp verhuisd naar Ermelo.

Daan Thoomes, profielschets van Marius Kolvoort, Rijkskweekschool Arnhem, 1968.  Daarnaast een 
getekend portret door Linda van de Weerd, 2017.

Nog enige anekdotes                                                                                           
Bep Stuijvenberg, beter bekend als ‘Bep Stuif’. Woonde op de benedenverdieping van die 
prachtige villa naast de pastorie van ds. Van Enk.  Een doorgewinterde vrijgezel. Ontving 
graag bezoek om mee te kunnen discussiëren.  Hij noemde dat ‘een boom opzetten’. Liefst 
over een kerkelijk onderwerp want dat lag hem na aan het hart. Hij was meelevend lid van de 
gemeente in Sola Fide. Die gesprekken liepen gemakkelijk uit tot diep in de nacht. Zijn 
huiskamer noemde hij, met een toespeling op de tabernakel, ‘het Heilige’ met achter een 
zwaar gordijn ‘het Allerheilige’. Daar bevond zich een (rommelige) keuken en een 
slaapkamer.  Het was niemand toegestaan om achter dat gordijn te kijken. In het dressoir had 
hij altijd wel een paar flesjes bier en een Mars. De Mars sneed hij met zijn zakmes in kleine 
stukjes die hij vervolgens opnieuw aan zijn mes prikte en zo presenteerde aan zijn bezoekers. 
Een van zijn stokpaardjes was zijn kritiek  op het traditionele klassikale onderwijs, waarin 
veel te weinig aandacht was voor de individuele leerling. Bovendien vond hij de school veel 
te veel losstaan van het gewone leven en van de natuur. Hij ging zelfs zo ver, dat hij een 
nieuwe betekenis bedacht voor de afkorting ULO, namelijk ‘Uw Leven Ontwricht’. Daar 
werd dan hartelijk om gelachen en niemand nam dat verder serieus.                   



Oudeliedenhuis aan de Kerkewijk.  Daar heerste een betrekkelijk streng regime. Een 
dienstmeisje dat daar had gewerkt, vertelde dat het de bejaarde bewoners beslist niet was 
toegestaan om met de ellebogen op tafel te zitten. Dat gold, zeker in die tijd, als zeer 
onbetamelijk. Als dat dan toch werd gedaan kregen ze een dubbeltje boete. Dat kwam voor 
die mensen echt hard aan.                                                                                                        

Het hondje van dokter Vergouwen had bij de familie Thoomes de bijnaam ‘Dokter 
Vergouwen’, omdat niet bekend was wat zijn echte naam was.  Zo kon het gebeuren, dat er 
tijdens bezoek een keer werd opgemerkt: “Ach, nou staat warempel  Dokter Vergouwen weer 
in de voortuin te plassen!”  Waarop bezoekers geschokt het hoofd afwendden, maar even later 
schaterden toen ze hoorden dat het om een hondje ging.                                                           

In verband met een verbreding en grote opknapbeurt van de Kerkewijk  omstreeks 
1960, werd er een tijdelijk stoplicht geplaatst voor het huis van de familie Thoomes. Naast het
stoplicht stond een klein houten huisje waarin een politieagent de hele dag zat om dat 
stoplicht te bedienen. Die agenten werden dagelijks van koffie en thee voorzien. De kopjes 
werden keurig op een dienblaadje met een schoteltje koekjes door de dienstmeisjes gebracht. 
Toen de straat klaar was en het stoplichthuisje werd afgebroken, werd er als dank hiervoor 
namens het politiecorps een groot boeket bezorgd met bloemen in de kleuren rood,groen en 
oranje.  Dat boeket was hoogstwaarschijnlijk geleverd door Bloemisterij Van Ginkel (een 
aantal huizen verderop richting Sandbrinkstraat). In die winkel was de vloer voorzien van een 
dikke laag grind, waardoor je het idee kreeg dat je een tuin binnenwandelde. Naar mijn idee 
geurde het er altijd naar hyacinten en was daar de grootste collectie cyclames. Het 
hoveniersbedrijf, onder aanvoering van de heer Huiting, verzorgde jaarlijks het grote 
onderhoud van onze tuin.                                                                                                           

Of de winters vroeger altijd strenger waren is nog maar de vraag, maar wel kwam het 
af en toe voor dat de Vaart bevroren was. In de buurt van de Vaartbrug werd dan geschaatst. 
Voor de babyboomgeneratie in Veenendaal behoort dat zeker tot de jeugdherinneringen. Dat 
was onder andere in februari 1956. Ook de Rijn bij Rhenen was toen bevroren.

Verjaardagsviering op school en thuis   

De verjaardag van mijn vader, op 24 november, verliep volgens een vast patroon. Daags 
tevoren werden er bij ons thuis grote trommels met Engelse toffees bezorgd. Daarmee mocht 
ik met een aantal vriendjes  alle klassen (van ULO en lagere school) rondgaan.  Mijn vader 
was zichtbaar jarig. Hij was gekleed in een driedelig donkerblauw pak en had een bloemetje 
in zijn knoopsgat. ’s Morgens tijdens de koffiepauze werd het hele personeel van de school 
getrakteerd op taartjes, bonbons, sigaretten en sigaren. De personeelskamer zag blauw van de 
rook. ’s Middags werden er thuis allerlei bloemstukjes met felicitaties bezorgd, meestal 
opgemaakt met gele fresia’s (soms wel een stuk of twintig). Die werden dan neergezet op de 
schoorsteen en in de achterkamer. ’s Avonds rond een uur of acht kwam de visite (meestal 
dezelfde mensen). Hun mantels en hoeden werden door de dienstmeisjes in de gang 
afgenomen en vervolgens werden ze naar de achterkamer geleid. De kamer was feestelijk 
ingericht met de bloemstukjes op de bijzettafeltjes, en natuurlijk met asbakjes, sigaretten en 
sigaren. Het feest was voor de volwassen genodigden, de kinderen zaten apart in de 



voorkamer of hielpen mee in de keuken. Voor de traktaties werd een strakke volgorde 
aangehouden: koffie met een taartje; koffie met een bonbon; een glaasje bowl; keuze uit: jus 
d’orange, wijn, advocaat, bier;  blokjes kaas met gember en zoute koekjes; en dan rond half 
elf kwamen de bitterballen en kleine saucijzenbroodjes die bezorgd werden door 
banketbakker Schuuring. Om half twaalf was de laatste bezoeker wel weer vertrokken.

Dr. J.G. Thoomes, van 1936  tot 1975 directeur van de Koningin Juliana School (ca 1970).

Als je hem vroeg: “Heb je misschien nog wensen voor je verjaardag?” , dan was het antwoord
steevast: “Ach, misschien een doosje rumbonen of een doosje sigaren”. Op hoogbejaarde 
leeftijd veranderde dat.  Dan was het: “Ach kind, wat moet ik op mijn leeftijd nu nog wensen?
Ik ben gelijk de witte waterlelie: ik heb het licht gezien en wens niet meer”. 

De auto van mijn vader                                                                                       
Een oude Chevrolet met nog een spijl in de voorruit. Bouwjaar ergens begin jaren vijftig. 
Daarvan werd na een aantal jaren door menigeen opgemerkt: “Wanneer wordt die nou 
eindelijk eens een keer vervangen?” Maar toen er ook nog aan de voorkant een standaard 
kwam met een (leren) vlaggetje van Zwitserland (als aandenken aan de vele vakanties) kreeg 
die auto iets statigs en ging geleidelijk tot het meubilair van de Kerkewijk behoren. Na vele 
jaren werd die Chevrolet dan toch vervangen en nam een even statige Opel Kapitän diezelfde 
rol over. Eveneens met een Zwitsers vlaggetje.

   

Chevrolet, 1955 Opel Kapitän, 1965



Verdere levensloop 

Na de hbs in Veenendaal, begin jaren 60, volgde de kweekschool in Arnhem en daarna de 
universiteit in Utrecht. Promotie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Een ouderwets lange 
loopbaan aan de Nutsacademie /Hogeschool Rotterdam en aan de Universiteitsbibliotheek te 
Utrecht. Alweer 42 jaar woonachtig te Bilthoven. Drie volwassen kinderen en inmiddels ook 
drie kleinkinderen. In 2014 het 40-jarig huwelijksjubileum met dr. Anniek Thoomes-
Vreugdenhil.

Foto gemaakt tijdens het afscheidssymposium van Anniek als psychotherapeute. Lage Vuursche,  2012.             :      

Zie ook:

Interview met Daan Thoomes ivm het 50-jarig jubileum van de Faculteit Sociale Wetenschappen van 
de Universiteit Utrecht (1963-2013), http://fsw50.fss.uu.nl/college-van-langeveld-en-grootschalig-
onderwijs/                                                                                                                                                  Thoomes,
D.Th., Geurherinneringen aan Veenendaal. In: Oud Veenendaal, maart 2007, jrg. 22, nr. 1, pp. 13-15, 
fulltext: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/273336                                            Thoomes, D.Th.,  
Dr. J.G. Thoomes – bovenmeester en dominee. In: H. van ’t Veld (red.), Markante Veenendalers. 
Historische Vereniging Oud Veenendaal, 2010, pp. 167-172, fulltext: 
http://dspace  .  library.uu.nl/handle/1874/275545   

Een verkorte versie van bovenstaand artikel is opgenomen in: J.M.J. Pilon (red.), Mijn 
Kerkewijk. Een straatlengte nostalgie en historie. Jubileumuitgave tgv het 30-jarig bestaan van de
Historische Vereniging Oud Veenendaal, 2015, pp. 162-164.                                           
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