Trug naer de lêêgere schooljaere …
Tijdes m’n vekansie in Zêêland kree’k ’n mailtjie van ’n oud-leerlinge và me.
Naedà ze de loftrompet hà gestoke over de website van d’n Historische
Verêêniging, kwam ze met de vraeg of ik nog fillemmatterjaol had van de 6e
klas van de vroegere Jan Ligthartschool. ’t Gong heur dan veraal over d’n 3daegse schoolraais in 1983. Gaot daer nou mor is effe aanstaon.
Daartig jaer geleeje! ‘k Mos effe rekene. Dat maaisie zou nou zôôwat nè zô oud
motte weze as ik was toe ‘k ’n videoband gemaokt had op ‘De Klinkaert’ bij de
Drunese Duine. Zij wis ’t d’r aaige nog goed te herinnere; ze was naomelijk
jaerig gewist tijdes die schoolraais. Ik zou die video op school hebbe laete zien
aan heur en de klasgenote. Toen begon ’t naedenke aan mijn kant. Vaog
begonne de beelde bove te komme. Tja, hoe gaot dat? Je maok ’n fillempie. Dà
wordt dan ’n paor keer bekeke en daernae bij aalle aandere videobande op
zolder gestald. Gelukkig hè’k aaltijd op kaorties bijgehouwe wà’k opgenome
het. En ja hoor, nae effe zoeke vong’k ‘Drie-daagse Schoolreis 1983’ werempel
trug! Op ’n fotoochie hà’k al gezien om welleke jochies en maaisies ’t gong.
Zaok was nou om die videoband om te zette naer ‘n DVD. Nae m’n trugkeer
vanuit ’t Zêêuwse ben’k t’r aan begonne. Mè wat gegoochel op de computer
lukte dà best. De beeldkwaolitaait viel me nie êêns tege nae zôôvel jaere. Leuk
om die jongeloi trug te zien! Ik kon me ’t mêêste van wà’k trug zag nog wel
herinnere. Ondertusse was d’n oud-leerlinge harstikke nieuwschierig geworre.
Ze kon haost nie wachte op ’t mement dà ze de beelde te zien zou krijge. Met
oud-klasgenootjies was t’r aal ’n levendig ketakt gewist. Eerlijk gezeed kree’k ’t
idee dà ze zatte te springe om die DVD-schijf in hande te krijge. Leuk toch! ‘k
Had ‘t mailtjie nog mor net verstuurd dat de fillem afgehaold kon worre, of ze
trok al aan de bel. ’t Wier nog echt gezellig die middag. D’n êêne nae d’n
aandere herinnering wier opgehaold over de raais en hêêl wat oud-leerlinge
peseerde de revue.
Een dag laeter wier ‘k overstrôômd deur mailtjies. Fijne film, genote! As
belôôning kree’k ’n hôôp fotoochies uit heur schooljaere opgestuurd. Viao
Twitter hà ze ketakt gehad met aandere klasgenote. D’n DVD was al zes keer
vermenigvuldigd. Gêên perbleem! D’r zatte nae zôôvel jaere toch gêên
‘copyrights’ meer op. Uitaaindelijk hè’k t’r toch zellef nè zôôveul lol in gehad.
Voor mijn was ’t ok best leuk om de jonchies en maaisies, nou begin veertigers,
nog is trug te zien. Plezier op een simpele menier, mor de pret was t’r nie minder
om!
Besjaon

Klas 6 van de Jan Ligthartschool in 1983
Aan de Thorbeckelaan wordt de Jan Ligthartschool in juli 1953 geopend. Nog
tijdens de bouw wordt het pand getroffen door de watersnoodramp. Aan het eind
van de vorige eeuw is de school gefuseerd met de Boerhaaveschool onder naam
van ‘De Wilgen’, locatie Valkweg. De Jan Ligthartschool is enige tijd geleden
gesloopt

