
Dries

De oude lagere school waar ik in De Rijp op zat had zes vrij grote en 
hoge leslokalen. Maar daarvan waren er maar drie in gebruik. Meer 
leerlingen waren er niet in de 30-er jaren.
In één lokaal zaten de drie beginklassen, die in mijn tijd les kregen van 
juffrouw Annie Keyzer. Hoe ze het klaar speelde om aan drie verschil-
lende klassen simultaan les te geven is mij nog altijd een raadsel, want 
ze kon eigenlijk maar met één klas tegelijk bezig zijn. De andere moes-
ten zichzelf zo lang maar redden met stil lezen, tekenen of rekenen.
In het naastliggende lokaal zaten de 4e en 5e klas, die les kregen van 
meester Cornelis de Ruiter. In het daar weer achterliggende lokaal was 
het hoofd van de school  meester Teunis Pieter van Houwelingen doen-
de met de 6e, 7e en 8e klas. De 8e klas was er voor die leerlingen, die 
qua leeftijd nog leerplichtig waren. In mijn tijd zat daar alleen Plonie 
Hendriks in, een boerendochter uit de Beemster, die geen plannen had 
om door te leren.
Toen ik van de 3e klas overging naar de 4e klas van meester De Ruiter 
verhuisde ook Dries mee. Niet omdat hij bevorderd was, maar omdat juf 
Keyzer hem niet langer kon mannen. 
Dries was een geestelijk gehandicapte jongen, die tegenwoordig naar 't 
speciaal onderwijs zou gaan. De leerplichtwet was evenwel onverbid-
delijk en zo zat Dries tussen ons in en hadden de toch al zwaar belaste 
leerkrachten de taak hem op een of andere manier bezig te houden tot 
de dag dat hij niet meer leerplichtig zou zijn.
Dries werd door meester De Ruiter op de achterste bank bij de kachel 
geposteerd, waar hij zich grotendeels zat te vervelen. Klassediscipline 
was voor hem iets dat niet bestond. Zo nu en dan liet hij dan ook luid-
ruchtig van zich horen als wij met rekenen of lezen bezig waren. 
Meester De Ruiter wist hem meestal met enige op strenge toon gespro-
ken woorden wel weer in zijn mand terug te krijgen. Maar soms liep het 
wel eens de spuigaten uit en verloor onze meester zich in het woedend 
uitdelen van enkele oorvijgen aan de ordeverstoorder.
Maar dat leverde dan steevast een nog groter geloei op!




