SCHOOLJAERE (2)
Vleede keer hebbe me 't 'r al over gehad dà me in plek van laaie mè griffels, in d'n twêêde
klas nieuwe banke krege med inkpotjies mè schuifdekseltjies. En datte we voor 't eerst
aardrijkskunde krege met de kaort van d'n dijk op 't bord getekend. En dat aales zô
vrêêselijk ordelijk gong, zôdà me bevôôbeld aaltijd in een keurige rij, twêê aan twêê,
naer binnene ginge, mor ok, uit school, weer zô netjies, met de mêêster, d'n dijk op
mosse. 'k Had U beloofd ok nog wat te vertelle over de straffe van toen..........Die wazze
ommers lang nie mis!

In d'n hoek
't Begon met lang, hêêl lang, in d'n hoek staon. Mè je gezicht tege de muur en je hande
op je rug. Of mè je aarme over mekaor voor de klas. Je kreeg soms een gemêêne tik med
een lieniejaol op je vingers, je wier aan je ore getrokke, of aan je haer de bank
uitgesleurd. Thuis mos ie voor straf honderde strafregels schrijve. Eên jong, dat 't aals te
bont gemaokt had, gong over de knie. Eêne mêêster was nogal driftig, die gooide soms
met de bordborstel as tie aarg nijg was. Die mêêster hed ok nog 's med een grôôtere
jonge gevochte en toen kwam 's middas die vaoder naer school en die wou de mêêster te
lijf gaon. We zagge wit van schrik. D'n bovemêêster kwam d'r aan te pas en toen is 't
med een sisser afgelôôpe. Voor straf wier ie ok wel 's in 't kolehok opgeslote. Daer was 't
zô donker as de nacht, bbbbrrrrr...........!

Hôôgtepunte
De hôôgtepunte in onze schooltijd wazze wel de ouderaevende en 't schoolraaisie. Voor
dat raaisie wier gespaord en we gonge met de traain. Ik ben mee gewist naer de
"Bedriegerties" in Arnhem en naer Zandvoort. En dan de repporte, hee. Dat was aaltijd
spannend.

Bij de verhôôging bleve d'r aaltijd wel 'n stellechie zitte. Azzie tegeswoordig nie mee
kan, gao je naer een aandere school. Toen bleef ie mor 'n bietjie meelummele.
Mêêstentijds kwam ie dan nie veul vedder dan d'n derde klas. Dan kò je aaltijd nog mè
vaoders mee naer de griend of je gong as naegelhêêter naer de wurf.

Cent van 't bled
Bij 't snoepwinkeltjie van Betjie de Wit, naest de school, gonge me soms voor 'n cent wat
kôôpe. Azze me temenste een cent rijk wazze.
Betjie zat achter 't bled aaltijd te braaie. 't Was een weduwvrouw, ze kwam op die menier
zeker aan de kost. Ze had nog een hêêle sortering hoor, voor een cent! 't Was gewoon
moeilijk om te kieze. Voor 'n haalfie koch ie nog een theelepeltjie salmiaksies. 'k Ziet 't
aamel nog percies voor me. En 'k denk van de mêêste wel die in die tijd op "school vijf"
gonge. Ja, Betjie de Wit maokte ons schoolleve een bietjie fleurig!
Heel hartelijk dank weer Mevr. B. uit Papendrecht!
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