In de praktijkruimte van de Ambachtsschool
In 1938 gaat de Nuts Vak Tekenschool op in de vereniging
Ambachtsschool voor Sliedrecht en Omstreken. De school zal
bekend worden als de Lagere Technische School (L.T.S.). Nu
heet de school Griendencollege. De Vakschool voor meisjes, tot
1938 gehuisvest in de vroegere school III aan de dijk (later
gebouw de Korf), verhuisde naar de plek bij de Boslaan. De
jongens van de ambachtsschool namen hun plaats in. De
praktijkruimte was binnendijks ter hoogte van de Molenstraat.
Wat een hôôp veraanderinge
Een hortie geleeje zatte me te ete met een stellechie
leeftijdsgenote van rond de seuventig. Wat een overêênkomste
in aalle verhaole. Toe me jong wazze, lekend ’t leve aaindelôôs,
mor wat is ’t omgevloge. Aailijk zij me aallemael verbaosd dà me
al zô oud zijn. Hoe keke we vroeger nie op naer mense van die
leeftijd? Nou zij me ’t zellef, ’t is bekant nie te glôôve. Dat
etentjie was op een camping, dus ’t wazze aamel kampeerders
die graeg nog op stap gaon en van aalles onderneme. Prachtige
verhaole over raaiservaeringe, gebeurtenisse en gekke voorvalle

vloge over taofel. Mét dat de stemming steeg, stege ok de
staareke verhaole.
Waer we ’t aamel over êêns wazze, wazze aalle veraanderinge
sund, pakweg, de vijftiger jaere. Opgegroeid in aalle êênvoud in
een gezin met een vaoder, moeder en (hêêl) wat kaainder. Je hà
waainig of niks, mor was tevreeje, want ’t was bij iederêên zô.
D’r was waainig speulgoed. Je deej tiksie-is-‘m, wegkruipertie,
haosie-over en buutvrij. Je spaorde poszegels, segaorebandjies,
lucifermaareke
en
maokte
speulkaorte
van
haaleve
segrettedôôsies. Een bal maokte je van ringe van
ouwe
binnebande en een springtouw, een pop of wat otoochies wazze
een hêêl bezit.
De mêêste maaisies gonge nae de lêêgere school naer de
vakschool, de jonges naer d’n ambachschool. Met een ULO- of
MULOdiplomao was ie al een hêêle Piet.
Daernae gonge de mêêstes waareke. Wel gonge d’r nog naer de
aevendschool of ze deeje een schriftelijke cursus. Vedder lere
was al hêêl wat en kon écht nie aaltijd, ok al wou ie ’t nóg zô
graeg. D’r mos ommers geld op de plank komme!
De ontwikkelinge gonge hard. De stofzuiger, ’t wasmesien, de
fiets en een brommertie kwamme. In huis kwamme gas- en
oliekachels. Nie meer in d’n taail, mor onder een waareme
douche. Een ijskassie en anderaande huishoudelijke apperaote
veraanderde ’t waarek van de huisvrouwe. Electrische
gerêêdschappe en tuinbenôôdigheeje zurregde voor gemak bij
de manne. De êêsten oto, busdaegchies en vliegraaize. Raodio,
(kleure)tillevisie, bankzaoke, mobieltjies en kôôphuize. Nieuwe
keukes, luxe badkaomers en bankstelle in ’t tuintjie.
Dan in deuze tijd aalle digitaole veraanderinge mè smartfoontjies
en minicomputerties. Je wor vreemd aangekeke as ie vertelt dà
je nog een gewoon tillefoontjie het waer ie allêên mee ken belle.
Aalles wor vastgelege op foto en fillem. Wèreldwije contacte
worre onderhouwe mè kennese die op vekansie zijn, of mè

klaainkaainder die staozie lôôpe in Amerikao of Cannedao.
Tegewoordig kanne me blogge, appe, skype, facebooke en nog
veul meer.
Toe me met dà ploegchie aan ’t toetjie zatte, zee d’r êên hêêl
verbaosd: “We denke wel dà we met onze tijd meegaon, mor we
zijn aamel aareg ouwerwets. ‘k Hè naomelijk deuzen aevend
hêêmel gêên êên apperaotjie aan taofel gezien!”
Korsjonnao

