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VAN 'T SCHOOL AF 

 

Azzie in onze tijd zes klasse deurlôôpe had, of je was twaolf jaer, dan gong ie van 't 

school af. D'r was toe wel pas een U.L.O.-school en een vakschool voor maaisies. Daer 

bij ons op Baonhoek was 't een school mè mêêstal arbaai-jerskaainder en daer zatte ze 

thuis al te wachte tot 'r 's êên van kaainders 'n paor cente mee kon verdiene. Toen ik zô 

wijd was, kwam 't zeuvende leerjaer d'r bij, mor in de zesde gonge d'r veul af. Ze wazze 

al 's blijve zitte of laet naer school gegaon en d'r gonge toe twêê maaisies naer de 

vakschool en drie jonges naer de U.L.O. D'r kwam ok gêên extrao mêêster voor, 't 

schoolhôôd dee 't t'r gewoon bij. We leerde wat meer over 't buiteland en we krege wat 

uitgebraaider netuurkunde. 'k Weet nog wel dà me een cent uit 'n bak waoter mosse 

haole waer strôôm op sting. We legde ok 'n tillefoontjie aan naer 't schuurtie achter 't 

school. 't Waarkte echt, we konne omstebeurte met 't schuurtie praote. De bovemêêster 

wis t'r veul van. Hij hà zelf 'n raodioochie gebouwd en broch 't mee naer school. Dat was 

onze eerste kennismaoking met de raodio. Bekant nog gêên mens hà zô 'n ding. 't Zel nie 

zôôvel biezonders gewist zijn, mor 't waarkte. 't Was 'n belevenis. 't Zel wel de eerste op 

Baonhoek gewist zijn. 

 

Drôôge kost 

 

Je leerde 'n bietjie hoe de regering in mekaor stak. D'r was een boeksie bij, hoe ons land 

geregeerd wordt. Wat hadde me een hekel aan dat geval! Wat 'n drôôge kost, zô taai as 

geel haer! We wiere dat leste jaer aan anderande waarksies gezet. D'r was voor de 

hôôgste klasse een biebeleteeksie, êên cent per boek. Die boeke mosse wij opnieuw 

kafte. De jonges mosse 's winters kitte kole scheppe om die grôôte kachels aan de praot 

te houwe. Plante verzurge, boeke en schrifte uitdêêle en ophaole. Een boodschoppie 

doen voor de mêêster en gao zô mor deur. 

 

 

 



 

Braaie en haoke 

 

Vanaf de derde klas hadde me handwaarke van de juffrouw uit de eerste of de twêêde 

klas. Dat was in die jaere hêêl wat geworde azzie temenste mee kon. Sommige maaisies 

bleve knoeie. Op 't lest kreeg ie aales mee naer huis. Met braaie wazze me begonne. 

Eerst mè twêê penne, toen 'n witte ketoene sok en daernae een lange zwarte kous. Dat 

was nuttig, want 't hêêle huishouwe droeg zwarte kouse. Je mos dus al gaauw helpe 

braaie. Mor 't was of t'r gêên end kwam aan dat bêên. Aai'lijk gêên waark voor zô 'n 

kaaind van 'n jaer of nege. We leerde stoppe en maoze, haoke en berdure. We kregen 'n 

lap stremien en rôôje zij om een maarklap te maoke. Aaldereerst letters, want die mot jie 

laeter op je uitzet berdure, zee de juffrouw. We leerde ok verstelle. Eerst een effe lappie 

en dan 'n ruitjie of 'n streepie. Aales met de hand netuurlijk. M'n leste waarkstuk was een 

oranje en grijs wolle theemuts, gebraaid in 'n pauwesteek. Aal die spulle gonge mee naer 

huis. Op 't repport kreeg ie d'r ok 'n cijfer voor. 

 

Leste schooldag 

 

De leste schooldag hiew de bovemêêster 'n toespraoksie. 't Was 'n echt afschaaid. Je 

besefte, denk ik, onbewust dà je kaainderjaere v'rbij wazze, ok al wazzie nog mor twaolf 

jaer. Van de pubertaait hadde me nog nooit gehoord. 't Wier voor de mêêstes: gewoon 

waarke en met de grôôte mense omgaon. Nêênt, ik hà wel graeg op school wille blijve. 

Dat grôôte-mense-leve trok me hêêlemael niet. Je mos as oudste maaisie thuis ok zôôvel 

aanpakke en ik hà nooit veul zin in aal dat borde wasse en vloer vege. En nou mos ie in 

een diensie d'n hêêle week van dat misselijke waark doen! Bij 't toespraoksie van de 

mêêster zat 'k, mè nog een paor maaisies, te schrette. Dat zouwe ze nou nie meer doen. 

Achteraf denk ik dà 'k op school vijf aarg veul geleerd heb. Meschie hebbe ze gedocht: 

"Deuze kaainder hebbe zô waainig kanse, we motte ze in deuze zes jaer zô veul mogelijk 

bijbrenge." Zeker is wel, dà me daer, op dien ouwerwetse school van Baonhoek een 

goeje start hebbe meegekrege! 

 

Ok dut was weer - net as aale vorige stuksies over 't schoolleve van vroeger - een 

bijdraoge van Mevr. B. te P. Ok nou weer onze hartelijke dank d'r voor! 
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