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Koloniehuis Naar Buiten

‘Het was druk in Oostvoorne,
maar het was heerlijk.’

De bouw van Koloniehuis Naar Buiten door aannemer Spoon.

Het was jarenlang een vertrouwd
beeld in Oostvoorne: de groepen koloniekinderen die door
het dorp wandelden en op het
strand speelden. Het waren
veelal arme of ziekelijke kinderen
uit de stad die op aanraden van
schoolartsen een tijdje verbleven
in één van de koloniehuizen die
het dorp rijk was. Onder een
strikt regime van ‘Rust, Reinheid
en Regelmaat’ konden ze in zes
weken flink aansterken en weer
wat kleur op de wangen krijgen.
Tekst: Bob Benschop
Foto’s: Streekarchief Voorne-Putten

De opkomst van dergelijke koloniehuizen
was een rage die zich eind negentiende
eeuw razendsnel verspreidde. De eerste twee
openden in 1883 op plekken die bij uitstek als
gezond te boek stonden: Zandvoort aan zee
en Austerlitz in de bossen.

Oostvoorne bleef niet lang achter: de eerste
groep Rotterdamse schoolkinderen arriveerde
in de zomer van 1885. De eerste jaren werd
gebruik gemaakt van het oude schoolgebouw,
maar vanwege de vele ongemakken liet de
Rotterdamse Gezondheidskolonie in 1897
een echt koloniehuis bouwen. Het positieve
effect dat het verblijf in de duinen op de
kinderen had, kreeg uitgebreide aandacht
in de Rotterdamsche Courant: de krant
publiceerde zelfs overzichten van gewichtstoename per kind. Het groeiende imago
van gezonde badplaats had als effect dat
welgestelde families hun zomer eveneens
met de kinderen in Oostvoorne wilden
doorbrengen.

NAAR BUITEN

Ook andere vakantiekolonies lieten hun oog
vallen op Oostvoorne. Op 13 november 1899
was op initiatief van een aantal onderwijzers
op de zondagscholen van de Nederlandse
Protestanten Bond de Vrijzinnige Christelijke
Vakantiekolonie ‘Naar Buiten’ opgericht.
De vereniging huurde aanvankelijk gebouwen
waar de kinderen in de zomermaanden verbleven, tot er in 1907 een eigen koloniehuis in
Lunteren werd geopend. Lange tijd koesterde
‘Naar Buiten’ de wens om ook aan zee een
tehuis te hebben, wat halverwege de jaren ’20
eindelijk lukte. Er werd een lening van 40.000
gulden aangegaan en de zestig afdelingen van
de NPB-zondagscholen droegen met giften
eveneens royaal bij om de bouw te bekostigen.
Zodoende kon in juli 1927 de aanbesteding
plaatsvinden voor de bouw van een nieuw
koloniehuis, dat ontworpen was door de
Haarlemse architect Johannes Jacobus
Noppen. Het werk werd voor f 54.745,aangenomen door aannemer A. Spoon uit
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Nieuwenhoorn, die er met zijn werklieden een
klein jaar aan bouwde.
Op woensdag 6 juni 1928 vond de feestelijke
opening plaats. De genodigden kregen een
rondleiding langs de diverse ruimten: op de
begane grond een speelzaal, eetzaal, kamers
voor de leidsters en huishoudster, badkamers,
toiletten, een keuken met bijkeuken en een
grote kelder. Een trap leidde naar de slaapzalen waar in totaal zestig jongens en meisjes
ondergebracht konden worden.

LEIDSTERS

,,De leidsters zorgen voor de slaapzalen, speelgoedkasten, speelzaal dat alles keurig in orde
komt voor de komende groep. Vanmiddag
massa’s bedden opgemaakt’’, noteerde Nelly
Vroom in de zomer van 1938 in haar dagboek.
Gedurende zes weken hield ze bij wat ze als
leidster meemaakte in ‘Naar Buiten’. Na een
week poetsen en voorbereiden arriveerde de
groep op 4 augustus: ,,de kinderen zijn er! Wat
een uiteenlopend gezelschap. De arme Duitse
kinderen en de beter gesitueerde uit de stad.
Er zijn koffers met heel weinig en armelijk
goed en er zijn koffers met veel en net goed.’’

Het programma bestond uit spelen op
het strand, handwerken en zingen onder
begeleiding van de piano. Op het menu
stonden veel boterhammen en soms iets té
exotische gerechten: ,,Met de warme maaltijd
aten we gestoofde tomaat met rijst en ragout.
De jongens vonden het tamelijk, maar de
meisjes konden het bijna niet op krijgen’’.
De kinderen hadden soms heimwee, plasten
in bed of werden spontaan ziek. Leidster Nelly
moest meerdere keren per week een bed
verschonen of met een emmer sop de vloer
boenen. “Om 6 uur kwam Tonny mij roepen:
een jongen had in bed gespuugd. Het was
Mijnt die er lekker in had gelegen, omdat hij
niet had durven roepen. ’t Was weer een vies
karwijtje, maar als je dan die zielige kinderen
in dat vuil ziet liggen jeuken je handen om het
op te ruimen. Ik heb er al heel wat gereinigd
op die manier.” En een dag later: ,,Vannacht
om half drie weer op de been voor een braakpartij: één schoon laken en de vloer vol.”
In de loop van de weken ging de kwaliteit van
het handwerken vooruit, bleven sommigen
kinderen afkerig van tomaten en namen ze
gestaag in gewicht toe. Op de laatste dag
moesten alle kinderen zich wegen en noteerde
Nelly Vroom trots dat het resultaat varieerde
van twee tot vijf kilo. Met weemoed nam ze
afscheid van de kinderen en het koloniehuis:
,,Nu komt het gewone leven weer aan de
beurt. Het was druk in Oost-Voorne, maar het
was heerlijk’’.

Het gebouw van Naar Buiten, dat nog steeds aan de Kolonieweg
in Oostvoorne is te vinden.

In de tuin knutselen en handwerken de kinderen

NAOORLOGSE JAREN

In juni 1942 werd het koloniehuis door de
Duitse bezetter gevorderd. Drie jaar later was
het volledig uitgewoond en geruïneerd, zodat
het gebouw ingrijpend gerenoveerd moest
worden. Bij de verbouwing werd het direct
ingericht om zowel in de zomer als in de
winter door groepen te worden gebruikt,
zodat de capaciteit op 600 kinderen per jaar
kwam. Om geen onduidelijkheid te laten
bestaan over de doelstelling stond het gebouw
niet langer bekend als Vakantiekolonie, maar
als Gezondheidskolonie.

De jaren ’50 was een gouden periode voor de
kolonies: jaarlijks verbleven er ruim 25.000

kinderen in de pakweg vijftig instellingen die
Nederland telde. Er was bovendien overheidssteun om de kosten voor arbeidersgezinnen te
verlagen. De koloniehuizen moesten in ruil
voor de subsidie goede hygiëne en medische
zorg garanderen.

Als onderdeel van haar opleiding tot lerares
Kinderverzorging werkte Gerarda Klok in
de zomers van 1947 en 1948 enkele maanden
in het koloniehuis Naar Buiten. In Struinen
haalde ze herinneringen op aan die tijd.
,,Het warme eten genoten wij om 12 uur.
Daarna rust in bed: allemaal je ogen dicht,
op je rechterzij en slapen! Een leidster zat
erbij. Het was dan muisstil en intussen werden
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De leidsters schrobben de potten, pannen en po’s in de week voorafgaand aan de
komst van de kinderen.

Op 26 augustus schreef Nelly
Vroom: ‘vanwege de ragout
moesten er enige kinderen
overgeven, dit gebeurde in
de Waranda over het muurtje.
Het leek wel op een schip met
zeezieken die over de reling
hangen’.

door de leidster kapotte kousjes gestopt!
Wakker worden, naar beneden en naar buiten.
Wandelen door de duinen of naar het strand,
waarbij spelletjes, schelpen zoeken en zingen.
Feest was zwemmen! Ook met een inmaakpan
vol boterhammen en een bus melk en de
nodige bekers op een karretje op het strand
eten om 5 uur. Dan was het te koud om het
water in te gaan, maar op het strand kon je
rennen, touwtje springen, graven en tekenen,
kringspelletjes, enz. Feestelijk! En dan terug
in huis dollen onder de douche. Dan de leidsters in badpak en veel water en geschater.’’

De lol stond in schril contrast met de
ervaringen die ook Gerarda had met kinderen

Foto’s van boven naar beneden:
• Een opgezette tent in de tuin van het
koloniehuis was een prima speelplek.
• Een dag voor het vertrek werd alle bagage
opgeladen om naar het tramstation te
brengen.
• De groep koloniekinderen die in de zomer
van 1938 in Naar Buiten verbleven.

die overgaven: ,,Heel soms gaf er een ‘zijn eten
terug’, zo weer op het bord. O, wat kon dát
besmettelijk zijn. Gauw de leidster met kind
naar de badkamer en daar het uitgespuugde
weer opvoeren, zonder pardon. Ja, het was
hard en moeilijk, maar zeker nodig.’’

ABRUPT EINDE

Geleidelijk aan veranderden de pedagogische
opvattingen en vond men het steeds
minder gepast om kinderen zes weken uit
hun huiselijke omgeving te halen. De kritiek
op de selectie en behandeling van de kinderen
zwol aan, terwijl de toenemende welvaart
en het verdwijnen van ziekten als tuberculose
de noodzaak tot de kolonies verminderde.

Toen de rijkssubsidie in 1970 definitief ten
einde kwam, moesten de koloniehuizen kiezen
uit sluiting of een nieuwe invulling.

In Oostvoorne koos men voor het laatste.
De Vereniging Vrijzinnig Christelijke
Gezondheidskolonie ‘Naar Buiten’ ging op
28 december 1970 op in de nieuwe Stichting
Mens en Samenleving. Vanaf 1 september 1971
staakte deze stichting de wekenlange opvang
in Oostvoorne om zich te richten op de
doordeweekse opvang van kinderen uit
kwetsbare gezinnen.

