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ruim 90 jaar is overleden. Zijn moeder is echter al zeer vroeg gestorven 
Nadat hij van de lagere school is afgegaan is hij verder gaan studeren 
en hebben we elkaar niet meer ontmoet. Wij zaten in dé achterste bank.
Ik deed natuurlijk ook goed mijn best vooral als je dan langs zulk een I
vriendje komt te zitten. En maar schrijven met een griffel op een lei, 
want pas in de derde klas begon men met papier en dan nog maar met een 
potlood. Op 1 mei was het altijd overgang van de ene klas naar de andere 
en dan ging het in optocht na aflezing van de namen van de ene naar de 
andere klas met de klompen in de hand. Nu was het zo dat de beste eerst 
werd afgelezen en zo vervolgens aan. En laat ik nu in klas één en ook in 
klas 2 de eerste wezen. Welk een eer voor een kind dat is laat zich zeer 
gemakkelijk begrijpen. Vakanties waren niet zo druk als tegenwoordig. In de 
zomer 14 dagen, met Pasen een week, met Pinksteren een halve week en met 
Kerst en Nieuwjaar een dag of 10 in totaal. Rapporten waren er niet en 
ik hoefde me niet druk te maken want doorleren was er toch niet bij.
Nog een paar jaar en dan was het met maart van school af. Mee gaan ver
dienen al was het nog voor zo weinig loon. In de 2e klas kwam ik te zitten 
bij Meester Oudesluijs, een erge zenuwachtige man. Een herinnering heb ik 
daar altijd nog aan bij het zingen. Ik zong graag en ook deze man was daar 
een erge liefhebber van. Hij is over een paar Jaar gestorven en was organist 
in de Hervormde Kerk van Sint-Annaland. Goed we moesten zangles houden en nu 
dacht die man dat ik niet meezong en toen kreeg ik er even van langs met 
de liniaal. Want zo erg nauw namen ze het in die tijd niet. Klappen delen 
durfden ze goed. Maar toch ging ik zoals reeds boven gezegd ook weer als 
nummer 1 over naar de derde klasse. Ik kwam toen te zitten bij een zekere 
Meester van Koeveringe, welke ongehuwd was en in de kost lag bij de Wagen
maker Abrahamse, welke zijn werkplaats had daar waar nu de garage van 
Francke is. Jaap Francke z’n Vader heeft deze zaak later overgenomen. 
Ook deze klas kon ik nog in zijn geheel volgen,daar ik nog maar 9 jaar 
was en dus nog niet mee moest gaan werken. Ben toen overgegaan naar de 
4e klasse en daar was meester Frelier onderwijzer in. Met hem kon ik nog 
al goed overweg, was geen beroerde meester. Ik zat in deze klas naast P
iet Cok, de bakker van later. Dit was in het jaar 1898, dus het kronings

jaar van Koningin Wilhelmina.Voor mij zou dit een blijde gebeurtenis 
zijn, daar er voor de school ter gelegenheid van Hare Majesteits troon
bestijging voor de Openbare School 12 medailles beschikbaar werden gesteld 
voor de 12 beste leerlingen. Voor de 7e klas 4, voor de 6e klas 4, voor 
de 5e klas 2 en voor de 4e klas ook 2. Er was natuurlijk een zekere soort 
spanning wie de beste leerlingen zouden zijn van elke klasse. Want dit zou 
een geheim moeten blijven tot op het moment van de uitreiking. Dan werd de 
naam van het meisje en de jongen afgeroepen, want er moesten de helft voor 
jongens en de helft voor meisjes beschikbaar worden gesteld. Juist om des 
middags half 3, op het juiste moment dat de Koningin gekroond werd, zou de 
Burgemeester in school komen om de medailles uit te reiken. En laat ik 
dat nu net ten deel vallen. Wat een ere,een bronzen medaille met inscriptie 
ter herinnering aan de kroning van Koningin Wilhelmina. Burgemeester Elen
baas was toen hier burgemeester. De andere voor de 4e klas viel ten deel 
aan Jane de Kok, de latere dienstmeid van Jan Krijger. Jammer dat ik in de 
loop der jaren die ridderorde ben kwijt geraakt? Maar ter zake als je dan 
nog maar een jongen van 9 jaar bent, kun je begrijpen wat dit is. Ik kan me 
tenminste nog zeer goed heugen dat ik zo hard mijn benen konden lopen me 
naar de Viele spoedde. Naar Moeder natuurlijk en allemaal blij. Trouwens 
dat was wat. Deze medailles hadden uitgestald gelegen voor het raam van 
het Gemeentehuis en nu had ik er een in mijn zak. Daarna was er feest op 
de weide van Kakebeeke, daar waar nu de huizen staan aan de Johan Willem-
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