
Kinder wilt reerne older woelden Ik mone ze welcraac bekleken 
en oldere mensen 10llen leever wat As zee dooi' In de klasse waarn 
ioneer w~n. Zo Is tat! En dat Moor tmoc beslis neet blieken · 
vrandert noc niks. tSchient dat tat DaJ dagen al an paarn! 
zo ui blieven. tWas vröccer As ene van dee ionces stiekum 
temlnaen ok allO. Ua met een deern alléne was Reep 
Toe ik noc op dee banke in de ledennelltl kiek IUD! Nee dat 
Voddenae achole zatte dach Ik ok kwam neet van pas! 
dat aslk moor wat ,roter waae, Dan moa lej völle ölder w~n 
"-k at tan ewonnen hadde. Um met deerntjes te belinnen 
Moor later stee& toew toch ok weer tGiq drumme wat te menae :lèèn 
neet an. En dan moj der toch moor lej heelden 10 iets binnen. 
van maken wat ter van te maken Moor toch is tat een mooie tied 
is. As tklnd meer mens ceet woelden 
Dee kinder moasen vrüccer net En 10iets dat cebeurt now niet 
lOleed as te,eswoorduc ok altled Allene In old Vodden! 
•lle leern. Bn wat mosse wlej Nee dat pbeurt moor overal 
neet v611e "van buuten" leern. '". Zoiets ui altled bliêven 
kGleuve dat ze dat noew neetineer Alle bla,en onder ut heelal 
10 dooL kHeure temlnae wel as Ut woel tan keerls en wiêven! 
zenen dat alles waJ könt nósloan Ze hadden tJanee al ewllt 
en opzeuken In de buuke, dat hoef Dat zee wat older woorn 
lej neet te leern, dát te leern is Ut hele lichaam had etrllt 
overdoad. Blej t kommen van dee joorn! 
Moor wlej waarn door neet met Noew zollen ze dr ók blej hearn 
kloor! Wat n joortallen hew Bn ,rót w~n met de lfÓten! 
eleerd! Wel hek altled een hoop Noew glqen 168 toch álle deurn!! 
cemak ehad van tleern zo aae wlej Buut ut cln idioten! 
dat deen van de aardriekskunde. As ze wat older b1Ult dan ist: 
Ok noew DQI. Was ik moor wat Joneer noc! 
Wlej ~önnen alle plaatsen van de Dan bllekt dat ie oe heb vellst 
kaartem In ons land, behalve de Moor dan buj al vekoeh! 
hele kleinen opneumen en Dim Is ter niks meer an te doon 

Gin joor kuj as vecetten! 
Zó kamp de tied dat vrouw en man 
Op te droOd toe bant vealetten! 
Noew denk iej wat een pessimist 
Dén zal wel altled kJacea. 
Ik zal neet zeccen: JO .seist, 
Moor toch hek van dee vlapn 
Dak denke: rozegeur la t neet 
As k hier en door an snuffel! 
Moor vrandren kan ik ut ok neet 
Hak moor de baud van n buffel! 
Volmaakt is ut nor nooit ewea 
En zal tok wel nooit woelden 
Dat is ut neet in ut cewes 
Bn netzomin In Vodden. 
Toch wilt de mense wat goeds 
Dat dl iej ok wel merkea 
En ceet ut tan toch onverhoeds 
Vekeerd, dan mow dran werken! 
Becinnen biej oew elpn deur 
En ut wat mooier maflen. 
Meer vrolukheid, mlnder ceseur, 
Zo stelle wiej.onze taken! 
kZec doorumme moor altled weer 
Neet zaneken of treuren! 
Ben mense I~R moor ene keer 
Algoed luustert dan kuj beuren 
Door zit ok mooie klanken in, 
In al het aards gebeuren! 
Ut lèven hef toch echt wel zin 
Neust dineer van een slech allooi 
Zit ter ok v611e coeds In, 
Héél völle is ter móói! 

opdNUDeD! Wietbelonnen dan in En moj gewoon deur lopeJ;L 
~oont~.~~"'"~!:U..---~E~n~al woo w~~!IO!!~~:;:=a.... • ..-.,::..:.;:;..._. 
tzuujen oïièlër] L 
Bonderden plaatse haw 10 in de 
kop zitten! As tut tan was: woor 
liet- dan dach lej moor an dee 
rleje In oew kop, welke namen der 
vear en wafrer plaasse der noa 
kwammen, en dan wis iej woorj 
moasen wilenen woor dee plaasse 
leL 
Zukke metoden bant noew te 
umala,tuc. Ze leert neet meer z0 
völle nut te kop. Veral in dee 
hoocste klasse hew boopen van 
banten eleerd. 
Dat waarn door feitlaks dree 
klla..en. De 6den, 7den en de Sste 
klasse • waarn met zon vieftag 
kinder In één lokaal biej mekare. 
Door was wel dree joor versebil in 
lèèftled biej dee "blagen". Dat 
waarn boasein bla,en meer! Door 
zatten hele lummels van jonces 
blej, en de deerns kwammen door 
hups nut te kloeten, dat woelden 
door In dee klasse meiden en 
damekea! Gek, moor Ik kanne 
mien dee deerns v611e better weër 
veur de ceea halen as te jonces. 
kZal dreew ue een paar op neumen. 
Ik holle van alles In de rieje, dus 
beclnne Ik met te A.: 

Door waren een paar Aaltjes 
Zee woel vaste n betjen old 
Ze heit wel net as vissen 
Moor waarn lange neet zo kolt! 
Anna, Bep, Bertha, Coba 
De Diena's waren met zn dreeën, 
Ik zee ze dr zó weer zitten, 
Wat is tat lange eleeên! 

Gerritje, GrietJe en Hendrieka, 
Hentje, Jantjen en de Jo's 
As ze noc lèèft, dan is twel zeker 
Buq' 1,1t al zachjea olde moo's! 
Marj'jlà, twee Marietjea, Mleneke, 
Zee moegen drollemèle wèzen, 

Dee ene Marletje dee moe vake 
In onze klasse ve6rlèzen. 
Dree Rieka's waarn der ok nog, 
Willemien, Woltéra, leeve kinder 
Waarn t oliemooi int veleên. 
Was ter al ene as wat minder 
Ze moeeen aich bes loten zeen! 


