
Beroepskeuze 

Lestleeje broch ik een verjaerdagsbezoeksie bij kennisse. Die hebbe 3 kaainder 
tusse de 7 en 16 jaer. Met hullie raokte ik aan de praot. Daerbij kwam ter sprao-
ke wà ze laeter zouwe wille worde. Nou, voor de klaainste was dà makkelijk. Ze 
wou ’t zellefde worde as hullies vaoder. Mor voor de twêê ouweres was dà nog 
hêêmel nie zô duidelijk. Volleges mijn is t’r op dà gebied dus nò niks veraan-
derd in de afgelôôpe zestig jaer. Ze hebbe vendaeg d’n dag d’n uitslag van 't 
exaome binne en hebbe nog net zôôveul perbleme mè kieze as wij vroeger. Dà 
’s hêêl begrijpelijk, want die keuze ken hêêl aareg bepaolend weze voor ie 
veddere leve. Zellef wis ik as jong knaopie ok nie wà ’k wou worde, mor één 
ding sting voor mijn as een paol bove waoter. Ik wou in aalle geval nie naer ’t  
baggerwaarek! De vernaomste rede was, dà ’k alleevel jeloers was op kaainder 
wier vaoder aan d’n dijk waarekte. Die vaoders wazze dikkels thuis en konne 
dan met hullies kaainder speule of aandere leuke dinge saome doen. Mijn vaoder 
was nie thuis of kwam zôô moei van z’n waarek dat ie daer gêên zin in had. Ik 
mos me dus mor mè m’n vriendjies vermaoke.  

Nae de laegere school gong ’k naer de Mulo. In de lôôp van dien oplaaiding 
ontsting bij mijn de gedachte om leraer te worde. ’t Lekent me prachtig om 
kaainder te hellepe bij hullies veddere ontwikkeling. Dà liep jammer genogt 
aamel aanders, want toe ’k geslaogd was, mog ik nie deur lere. Toe mor een 
kentoorbaontjie gezocht en in de aevendure wà bijlere. Die keus viel thuis nie in 
goeje aerde, want op ‘t baggerbedrijf kò je ’t dubbele verdiene. Toe ’k ok nog is 
uitkeek naer een baontjie bij d’n overhaaid, kree ‘k te hore: “Waareke bij d’n 
overhaaid is vast lôôn en vaste aaremoej!”  

Toch solleciteerde ikke naer de Merine, de Marrechesee en de Rijkspliesie. De 
pliesie reageerde as êêste en stuurde me een staopeltjie pepiere. Die vulde ik ha-
os-ie-bochie in en hêêl kort daernae wier ik voor een sollecitaosiegesprek uit-
genôôdigd. ‘t Aanneme bleek meer in te houwe dan een gespreksie, want je mos 
een psychelogische - en een sporttest aflegge en ok een geneeskundige keuring 
ondergaon. Afijn, ik wier aangenome en daer hè ’k tot op d’n dag van vendaeg 
nooit spijt van gekrege. Ik hoop voor aalle scholiere dà ze de goeje beroepskeu-
ze maoke. Mor êêst mor is zien dat aal dà gedoe en gesjoemel met exaomes op-
gelost wordt en de wèreld uit gaot in plek van dat ’t de wèreld óver gaot. Aalle 
êêlijk geslaogdes gefielesteerd en ’n goeje toekomst gewenst!  

Piet van Grietjies 



 

Brand Erasmusmavo te Sliedrecht 

Januari 1921 werd aan de Wilhelminstraat school 6 geopend. Dertig jaar later 
(1951) bood het gebouw plaats aan de Openbare Mulo, later Erasmusmavo. Piet 
van Grietjies deed in 1961 examen en verliet de school. Twintig jaar later ging 
het gebouw op 2e paasdag 20 april 1981 in vlammen op. Merkwaardig die jaar-
tallen! 


