
 
FOTO VAN DE MAAND NOVEMBER 2022 
 
De tegenwoordig beschikbare software waarmee zwart-witfoto’s zo veel mogelijk van hun originele kleuren kunnen 
worden voorzien biedt ook mogelijkheden om aan beeldmateriaal uit het VOK-archief een nieuwe dimensie – en 
letterlijk ‘kleur’ – te geven. 
 
RISE AND SHINE! 
De algoritmen hebben maar weinig kleur in deze foto kunnen vinden. We zien een stukje van het 
waslokaal van de Kweekschool, rond 1960. Het is waarschijnlijk een zaterdag, op het oog maken de 
poetsende, kammende en stroppende kwekelingen zich hier op om met weekendverlof te gaan. 
 

 
Zo mogelijk nog kleurlozer was de foto waarschijnlijk geweest als zij was geschoten tijdens de 
ochtendlijke wasbeurt van de kwekelingen. Nadat zij om stipt 06.00 uur met de snerpende fluit en het 
‘rijze, rijze!’ van de bootsman wreed uit hun slaap werden gehaald hadden zij nauwelijks 20 minuten 
om zich te wassen, aan te kleden en aan te treden voor de ochtendinspectie. Sommigen werden tijdens 
die inspectie pas echt wakker … 
 
Ook na de ochtendinspectie duurde het nog even voordat er wat kleur kwam in het dagelijkse 
kwekelingenbestaan. Na een kop koffie en een ‘morgenboterham’ was het tijd voor ruim een uur 
verplichte studie, waarna de kooien moesten worden opgemaakt en ‘huiswerkzaamheden’ (zie de foto 
van de maand april 2021) dienden te worden verricht. Om 08.00 uur wachtte dan het ontbijt, waarbij in 
ieder geval de appelstroop voor enige kleur zorgde. 
 
In het waslokaal beschikte iedere kwekeling over een eigen wastafel en een toiletkastje met spiegel. Uit 
de kranen kwam in die jaren alleen koud water. In de toiletkastjes mochten naast toiletartikelen ook 
‘kleine zaken voor dagelijks gebruik’ worden opgeborgen. Zoals enkele kwekelingen in die jaren tot 
hun schande zouden bemerken behoorde tot die ‘kleine zaken’ bijvoorbeeld niet een fles jenever … 
 
Het mee te nemen toiletgerei stond gepreciseerd in een brief van de commandant aan de ouders van de 
aankomende kwekeling: ‘1 tandenborstel, tandpasta, nagelschaar, zeepdoos met zeep, 1 haarborstel en 
een kam’. Voor een behoorlijke scheerbeurt was tijdens die ochtendlijke routine eigenlijk geen tijd, en 
er werd door de commandant ook niet echt rekening mee gehouden: ‘Indien de kwekeling 
scheergereedschap behoeft, moet hij dit medebrengen.’ 
 
 


