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1. Kostschool in Baarle Nassau 

 

Nao de lagere school gieng ik op kostschool. Da war in Baorle Nassau. Misschien wier ik wel 

priester dus vandaor. Thuis war ik zonne vliegevanger, dus van ljeere zou nie veul komme, 

dochte oos vaoder en oos moeder.  Daor in Baol zaate interne en externe kiendere. Daor waar 

jin grwoot probleem. Ik blèète alles aon mekaor. Ik ar zo’n vaort van oos moeder. Nao negen-

tien jaor was ter un reünie en ik zeej tege mijn vrouw. Daor wil ik naor toe, dan gaon we de 

slwoot opzoeke die ik bij mekaore gebruld eb. 

 Afijn de broeders zurgde jil goed  vur  mijn. Nwooit gin narigheid meejgemaokt geluk-

kig. Mar oos moeder he. Brochte ze me weg, blèète. Stonde we saome, oos moeder en ikke,  

mijn bed op te dekke. Ikke wir brulle en oos  moeder brulde al net zo aard meej. Ze zeej dan: 

“Schei nou es uit meej simme, waant ik mot dan ok meejdoen”.  Dan nog mjeer blèète natuur-

lijk. 

 Kreeg ik post van thuis…. brulle.  Schreeve broers en zusse wa ze meejgemaokt 

are….brulle. Schreef ooze Jan oe ut gieng meej de pony of de konijne…nog mjeer brulle. 

Toch war ut nie aljin kommer en kwel wor. Ik kon goed sporte en iedere dinsdagmiddag en 

donderdagmiddag èn zaoterdagmiddag (as ik nie naor huis gieng in ut weekend) ware we vrij 

van school, dan  gienge wij altij sporte. Da vond ik geweldig! Haandbal, voetbal (nie gère) ten-

nissen, atletiek  of in de gymzaal sporte. Op zaoterdag in de does. Ieder ar gewoan un eige 

does wor, maor je moes wel waachte op je beurt. Op zondag gienge we dikkels aopekwooie 

in de gymzaol. Soms in ut durp un frietje eete. 

 Ok ware er op sommige zondaoge bezoekdaoge. Wa denkte…dan kwaam oos moe-

der….blèète!! Nao twee jaor ging ut allemaol wa vlotter wor, zonder blète.  In ut weekend 

gieng ik dan bijna altijd naor huis. 

 Ik kon in de klas goed meej en in ut derde ljeerjaor kwaame er meide in de klas. Da war 

spannend wor. Ik kon meej iederjeen goed opschiete, dus ok meej de meide van de klas!! 

 

 

2. Kostschool in Baarle Nassau  

 

Toen ik in Baol op ut internaot zaat aar ik jeel veul gesport. Op de daoge da we ne vrije middag 

are moes je un sport kieze onder ut middageete. Da waar op dinsdag, donderdag en zaaterdag 

(as ik nie naor huis gieng). 

 Teegewoordig douche je iedere kjeer nao ut sporte. Da waar op kostschool nie wor. Ja 

op zaoterdag, dus jeene kjeer in de week. In die doucheruimte waare ongeveer 30 douche 

cabines. In ut midde stonde lange baanke meej un rek erboove om kljeere op te hange. As je 



moes douche dan konde oe kljeere in de douche cabine ophange aon de deur. Alles waar 

mwooi gescheije wor. Nao un tijdje wier geroepe: “Nog vijf minute”, en dan waar ut klaor 

meej ut waarme waoter. Ondertusse stond de volgende groep al te waachte en dan kon die 

wir douchen. 

 Ik weet nog dak op ne kjeer laoter in de recreaotiezaol zaat en da de broeder teege ne 

kèrel zeej: “Heb jij je haore nie gewasse Willem?” Ja die Willem aar naomelijk nog ne drwooge 

kuif. 

 “Jawel, meej drwoogshampoo”, zeej die Willem. Nou de broeder kende da nie, ikke 

trouwes ok nie, aar ik nog nwooit van gewoord. En die Willem moes opnieuw in de douche 

wor en flienk meej zijne kop onder de sproeier. Zaat ie eeve laoter meej ne natte kuif in de 

zaol. Wij lache natuurlijk, mar ut ventje, ij war nie zo grwoot,  zaat jeel de zaoterdag verder te 

bokke wor.  

 Nou motte weete da wij in da jaor, as oudsten van ongeveer 15 jaor,  natuurlijk al flienk 

aon ut pubere waare en da ge veul mjeer op oe haare gaot lette. En dagge toch zeeker nie 

naor zwjeet zult stienke in de klas waor ok allemaol meide bij zaate. Dus je wou extra douchen, 

maor da moog nie altij. Dan stopte wij ooze kop ’s morges vroeg maor onder de kaowe kraon 

om oe haare te wasse. Waare we wel gelijk goed wakker wor. 

 

 

3. Kostschool in Baarle Nassau  

 

Op kostschool aar ik zoon vaort. Eigelijk stom, waant ze zurregde goed daor wor. Ik kon altij 

goed eete, kan ik nog, maor daor gienge we naor de eetzaol en ik aat gewoan watter op taofel 

kwaam. Broeder Bonifatius deej zijn best. Un kort vrij dik manneke. Hoe zou da gekomme zen 

haha. Sommige van mijn medeleerlingen laage oover et eete te zeure, maor ikke nie wor.  Ik 

lus zowa alles, dus gin probleeme. Ik moes wel lache waant as ut grwoote gazon gemaaid waar 

dur Broeder Gerardus, dan aate we altij gruune soep. Wij zeeje: “Da’s grassoep!” Haha.  

 Witte wa ik wel dee? Ik groeide flienk en ut lèèste jaor aar ik wa gevonde.  Ik gieng om 

un uur of vier altij effe langs de eetzaol. Aon de buiterkaant zaat ok un deur. Broeder Ferdi-

nand, ziekebroeder, monteur van de scelters, èn bakker, dus gewoan ne haandige vent, waar 

langs die buitekaant meej un karreke meej broad naor binne gegaon. In da gebouw zaat ok un 

bakkerij en un heuse oove om broad te bakke. Nou tusse die twee eetzaole in laage die verse 

brooje in un soort gangeske op oos te waachte om gegeete te worre. Nou, da deej ik dan un 

bietje jeerder. Wanjeer er niemand in de buurt liep, dan glipte ik daor naor binne. Ik vroog da 

nie, waant dan zee de broeder toch: “Waacht mar effe Piet, we gaon zo eete om zes uur. Om 

vijf uur moese we ok jeerst naor de studiezaol, en dan zaat ik meej ne rommelende maog. 

Neeje da wou ik nie. Ik zaag daor lekker vers brwoad, waant broeder Ferdinand, waar dus 

gewiest. Ik pakte dan gauw wa botteramme uit de zak en smèèrde ze op. Wak te pakke kreeg 

deej ik erop en stopte de botteramme in mijn broekzak. Ik keek of ter wir niemand liep en ja 

wor ik schoot gauw de tuin in. Bij de grwoote volière meej allerlei grwoote en kleine voggels 



aat ik da op. Lekker jong! Regelmaotig zaag ik daor broeder Dominicus. Die verzurregde de 

voggels. 

 Nou dan wir naor de recreatiezaol en mijne maog rommelde nie mjeer wor. Ik kon er 

dan wir teege. 

 

 

4. Kostschool in Baarle Nassau  

 

Ik zeej un kjeer dak mijn botteram in de tuin van ut kostschool gieng opeete. Nou die tuin waar 

mwooi wor. Bij die volière meej un mwooi mandarijneendje zaate veul soorte voggels. Vlakbij 

die volière stond un duivetil en de duive vlooge af en aon. Nou zaag ik al es jeene duif raor 

vliege. IJ maokte zelfs un soort koprol in de lucht en dan vloogtie verder meej de rest en klapte 

op ut dak van de schuur. Daor stonde nao de buitestalling ooze fietse allemaol in. Nou zeej ik 

teege Broeder Dominicus, dat die duif zo raor vloog. Un klein broedertje die altij in un ooverall 

liep en ij aar un pienepetje op. Hij en Broeder Gerardus waare saome de boere daor. Die Broe-

der Dominicus zeej da da klopte van die duif, waant  er zaat ne bliende duif bij. Die vloog altij 

meej aandere duive meej. Toch wel moeilijk veur da bjeesje vond ik da. Afijn un bietje ver-

derop waar un wei meej geite en herte. Die geite kwaame nieuwsgierig meej der pwoote teege 

ut gaos aon staon. Die herte waare bang en liepe steeds weg. Nou waare die herte ne kjeer 

ontsnapt. De hindes waare al terug, maor de bok waarter vandeur en die liep in un boogert 

verderop bij ne boer. Wij meej zen alle op drijfjacht. Wij moese in un lange rij da bjeest kalm 

aon opjaoge. Dan waare we wel zowa meej honderd man wor, dus da’s ne lange sliert.  

 Ik weet nog da da beest injees daor waar, zomaor uit ut niks. Maor Broeder Dominicus 

aartem wèl gezien en naam ne duik en ij aartem. Ze viele op de grond en de broeder zaat er 

boovenop. Zo waar die bok wir terug. Ik zeej al da die broeder klein waar, maor ik zie um nog 

die snoekduik maoke en ij aartem vast. Veurda die bok terug in de wei moog waar die gaos 

opgewoogd, waant ut bjeest waarter ooverheene gespronge. 

 

 

5. Kostschool in Baarle Nassau 

 

In Baol, waor ik op kostschool zaat waar ne mwooie tuin. Daor waare ok veul bjeeste in ne 

wei. Maor naost die wei waar ne mwooije ouwe bwoomelaon. Die wier ieder jaor mwooi ge-

snoeid en die groeide ieder jaor wir mwooi dicht. As je die bwoomelaon deur liep kwaam je 

op de sportvelde. Twee voetbalvelde naost mekaore en aachterin un klein kerkhofje. Daor heb 

ik jeene begraofenis van ne broeder meegemaokt. Aon de aandere kaant van de bwoomelaon 

waar un veld meej kerstbwoome en daornaost un bloemetuin, waor ne grwoote vijver in ge-

maokt waar. Ik weet nog da die vijver aongeleet wier en wij mochte nie in de buurt komme.  

Meej ut sporte heb ik jeel wa kilomeeterkes op da veld afgeleet. Wij oefende meej Broeder 

Alowysius, die vur gymljeraor ljeerde, om lange afstaande te lwoope. Dan zette ij ne tocht uit 

en wij mar renne. Naost de voetbalvelde waar ne grwoote boogert meej appel- en 



peerebwoome. Normaol kwaame wij daor nie, maor nou moese we kilomeetwers maoke en 

we rende daor tusse de bwoome en er omheene. Ok rende we deur die bloeme tuin (padje) 

en we moese oover laoge tuintjes sprienge. Dit waare sportoefeninge meej de interne van ut 

kostschool. ljeerlinge. Ik zaat in utzelfde grwoote gebouw op school meej externe ljeerlinge 

uit de buurt. 

 As we gymles aare meej de schoolklas, dus meej externe ljeerlinge derbij, gebeurde ut 

wok da we buite gymde. Ik zie die gymljeeraor, un aandere wor, nog uit de bwoomgaord 

komme meej wa appels en die giengtie op zitte eete. Hij aar jeen van oos as scheidsrechter 

weggezet en waar ter vandeur , de bwoomgaord in. Die vent liet zien hoe ut nie moes. IJ waar 

altij kwaod. Ik zie nog hoe tie ne kjeer un ventje, die wa gedaon aar, bij zich riep. IJ zeej teege 

da ventje: “Welke haand wilde hebbe!” Da ventje wees ter jeene aon en hij sloeg meej zen 

aandere haand da ventje recht in zijn gezicht. Daor schrokke wij toch wel van wor. Neeje daor 

heb ik gelukkig nie veul gymlesse van gekreege. 

 


