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varL eenjongetjfL.

3
4

~ HEIST(Knokiae—Heiét)
In het gez-Ln van Medakd Ve Gkoote te 1-feLst we-’Ld Theo6 pkLet de veojt.ttende teLg op de. zeventien kinde’ten ctLe het gez-&L oo-Lt -teLde.
7 IQj beéch&jf~t zijn jeugdjaken £n de nonnentje.s-schoot heet bondig:, ,W.jn
8 zu&tené die zon.g voo-’zrnLj moe-sten dkagen, hadden het vkee LatLg. Me-t de bLokg ken peten en Le’Len -teLLen op onze v-Lnge.ké via-s ju-&5-t vee-t te )LUétig vooiz. niLj.
-

~ -Lk was £eLtettjk een ventje van de -stn.aat, dat aLtijd weg Liep, meen. nat dan
~ d-’toog was en aLtijd te Laat thu-L-s kwam. Zij konden mij ook moeilijk pakken
omdat ik zo nap kon Lopen, ik was een bkokke van aan haas’’.
12
Theopit-Let za-t ve-’cdu_Lvetd gkaag op het tkand en in de zee, het waken uitvek
13
koken ptefaje waan. aLtijd wat te beLeven vieL. ,,OP zondag 26 novbmben. 1921
14
ik was toen ze-s jaan. zat ik in de hoogmLs van tien LLWL en ik voeLde dat en.
15
buiten de ken.k -Let-s aan het gebeun.en was, het wa-s moeilijk om op m-Ljn étoet
16
te blijven zitten. Na de zegen, -‘toe~5 de ken.k uit en daan. hoon.de ik dat en. op
17
het étn.and uoon. HeLst een —stoomboot de ,Mid-stand-s’’ was vast getopen~ AL
18 kappe knaap dond ik vLug op het 6-t-tand, om zou te zeggen op de een~ste -‘rij.
19 Ik kon it-Let genoeg ho-’r.en en zien, wacin.doon. ik ook de tijd ven.gat en veeL te
,

______

1

_____

20

Laat thui kaiam en een heet wr.moen k-’teeg. Voon. de meppen kond de oken vto

‘~1~•

21
22

gen kon ik atte geLukkig iW geuken en kteun.en ven.tetten en dat was een n.e
den om mijn te Laat komen te aanvaan.den’’. Atdué Theoph.Let oven, deze unieke

23

gebeukteni-s) Rond deze -stoomboot we-’td en. nadien naan..stig geWekkt7fgeg-Qaven
om het 6 chip ween. vLot te knijgen, Voon. on was het een dank

.~21i.
imp.

dc.

dC.

24
25
26
27
28

haak voozwekp om kond te épeten. Op een keen. was het ch-Lp ptot ven.dwenen
4e~thogen. komend waten. had hem ween. vLot gekn.egen.
Ik moe-st ook vaétteUen dat mijn vn.ienden aLLemaaL enige jaken ouden. wakenZij namen mij op -sLeeptouw en heet waan.éch-Ljntijk heb ik dook hen nog kappen. Len.en Lopen, ik moeét ze toch uoLQen b-L4r het kattekwaad en de pettetjeé
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Gemeente~schooZ.
In eptembvt 1922 weitd het menené

bi

de gemeenteeh6o~ en cLZt tot H2~. Ïn

~ het v~Lj~de .stud%ejaan. g-Lng -Lk oven. naan. de

Ib-Lschoot -in 8n.edene en dat

was een hLstoLLe apakt. Om -in deze schoot b-innen te mogen moe.st ge een
5 b-’taa~Ç nianneke zijn en dat was moe-LZ-ijk te zeggen van m.Lj. In de gemeente6 échoot waan. het met gekfeun.de kaa~’tten g-ing was de btauwe kfean. Jwit aLet
7 goed genoeg en wit was wit.stekend. Mijn bfauwe kaan.t kwam wit ~antitie •Ue4de.
8 Mijn échoonbn.ovt, Conétant Ve Gn.oote clie. getkouwd waé met m.ijn zwstvi. Gvcmain

~ ging meaijden bi de koen.é en n.ektame maken voon. cate po-vtwen.etd. Vat witde.
10
k zien. TLjden~s de épeettijd gZ%pte £k weg bi gezelschap van ScheZe Loco-te.
-in HeLst noemde ze dat ,,bo~stje kappen’’. iK had en. veel hoop op want-ik ven.—
ondve-stetde dat mijn c~ioonbn.oen. voon. de ~a&LLe een. ≥e een.-ste witde zijn.
12 Wjn teteun.-stettîng was gkoot,want aLs iii aan het tn.ein~spoa kom,dat toen
13 nog dwav dook Hei~st geZegd wa, Zag en. een kennen. met een 1Çtink -stuk bi zijn
14 kn.aag en bn.okken van zijn hoo~d tegen de gn.ond, bjZange niet ineen, bekwaam
15 om te koen.~sen. (-let waé rstijn choonbn.oen., mijn zwagen.tje, ik heb toe £Lmnk
16 beéchaamd gewee-st’’. Vook dit £e~Lt. heb ik dan twee heen. geétn.a1Çt gewee<st en
17 LUnk wat ktet-sen tegen mijn oken gekn.egen. Eexst omdat ik van de échoot waé
18 weg geto pen en
Zaten. aLs ik met de btatwae kaan.t thuLs kwam,
19 gekn.egen vook dat weg Zo pen. Laten. heb ik af-tijd gedacht, waakom moeét mijn
-,

_____

8x8

_____

nn
~.

cic.

CIC.

ll~20 vaden. ria zou dot(kwaad) zijn voon. die bfauwe kaan.t, hij was een echte Ube

n.aaf en dat bfauw waé toch eèn ideaLe kfeun..
22

choonbkoeM hebben we toch wel wat tn.oe~ bezon.gd. OP een zate-’tdag wen.d
de k.ioék voon. de han.rnonie in de Sen.weytenétkaat gepJa4t~st en het ‘tegende.

23 Wij waken affemaat kond ciie kiok aan het peLen. Het ze-iZ Zag nog niet op
24 het dak en mijn vkaag wa:,,CU.Le zaf en. het een..sta boven op het dak zitten?’
25 Theoph-LeZtje natuun.Ujk en

tn..iom1Çantetijk niep ik:
ik ben de be~ste klimmen
26 van !tiét’’. Mijn -schoonbn.oen. CaZu.é van Pot Mu&se kwam daa-’r. voon.bij en dat k
27 had ik te Zaat gezien. Van de klo-sk g-ingen we dan naan. de dijk -spelen, voon.a~
28 Zang-s de -schuine heZZin~ naan. beneden ~stie,’ten(’schu.-Lven).
, ,
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Ve. b’wek (zon daak n-Le-t -tegen en -tja waé cola nog ~ÇtLn(a na-t. Ik had de. deu.n.
kttnk ï~öç~ nfüak tfl »LijK hand o-~ Ez howtde aLt de keuken af ~wepenr, den bes-ten
,

3 ja

men. van Het-s-t Lé daa-’L’’ -(Ja waé af veniatüa.t dook het anden. zwagek-tje. 12e

4 k&n(aen.é -tegen mijn on.en

kwamen van

vaden.. Mijn oud~te bn.oen. Maan-Lee aooé

-

~ -te m.Lj eeh-tVL:,,ge moe-t ‘1fL n-Le-tô van maken, ge heb-t zeL~ ehanee, wan-t vadvt

—

6 -t-s af .ten end.e geéfagen

op mij, h-Lj heei.Ç-t nu. zoveeL 1Çon.ee ne-t meen. meen.’’.

7

Ib-Léehoof.

8

Het hee~ moe-t-te gelao&t Theopktel -Ln de Zh-t-s-s ehoot -te !wten aanvaan.den. 4k-

~ wa4_nooL-~ --thudz mijvrbn.oeken waken ~aULjd vek-ste-ten en mee-s-taf wa-s Ez ook
10 nog goed na-t van~ (te-t ~z~eewa-tvL; 12e faat&te dn-Le maanden moe-ten ze -thu~L’3 wet
gedaeh~t hebben da-t -Lia voon. paé-tek to-t-tde fen.en, zou bn.aa~Ç,het waé it-te-t -te ge
foven. 1kw-Lede ~Ln~d-ée ‘&ehoot;Lk waé zo-t op het un~L1Çon.m en vooitafde vete
12 vi endeyd,L.Jjt-deze-~éehoofrwaken ijiolaken~ mij aan. ~LLji_vn.age-n-~-bêddt~ren
13 énwJ1ejî~Lden—ve’thoaiLdwant op 4 ok-tobe-’t 1926, het was een maandag moch-t £k
14 b-Lnnen. Mijn v&enden Kam-Let S-t-t en Jan-tje Ghe-s eLte aLt He—Lé-t wa’ten ook mede.
~ Onze namen vofgde ook op etkaan. £n het af1çabet zoda-t de nummen.é 318,319 en
16 320 een paan. jaken —te -samen bfeven.
17 Ik heb afttjd gn.aag £n de Ib-té gewee-s-t omdat en. o-’tde en tueh-t wa-s, maak vook
18 af de vete Het-s-tse vniende*n Za-ten. de vn.-Lenden van Oo-s-tende.
19 Theopit-Let was ook (te-t
Keppe.tje’’ (&evetLng) van daec-teun. Camb-Le-’t. 1-te-t wa-s
, ,

_____

_____

9

9

imp.

imp.

20
21

een pen.1Çek-te kato.te ( Kathotte(a) en ni-Ljn zu&ten. Ua &tudeen.de at nonne-tfe
-cn Heven.-tee vook ondenwijzen.eé. Z-LJ éehn.ee1Ç ntLj n.egefma-ttg een bn-Le~Çje en
Camb-cen. vond da-t btwten gewoon. 12-te v-ttend-sehap bn.aeh-t mede, da-t -tJa nogat
.

22

-

-

een~s u-L-tveniao&en we-’td oni de Ib.L4-schoot -te vategenwoon.d-Lgen, -L(zdenk aan de
~ begeteZding van Engetée jaelvten me-t de nio.tokboo-t van de éehoot, o~Ç de be

23
CiC:

25

gka~jenLs van de pa~oo-’t -Ln Wa-tou, wj_konden_-aen—de—enokme~gko~te--begkaajÇ
ptaatwi~en-s üen~&de~é oLdaten~-Ln- de~omgev-Lng-van-Iepek.

26
27
28
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,LUe moeéte~n eené met een delegatie lee-’LtLngen een eitehaag vo~’tmen in het do—
ine-Ln üâ~i iiWJ(ak~t ta R&ijaL~ijde, te ~tzmcn nïet een pete-tan ~ otdaten die vol’
ledig uitge)Lu.6t met pak en ‘~an6el in een wakm uni1Ço-’tm onden. een zon d~Le de
tempekatuuk tot 26°C deed ‘3-ttjgen. Het waé een een. want Pniné Kakel zou naak
het domein komen. Wij hoo’cden de é olda~ten wat moppen.en en zeggen;,, KakQttje
zat bij zijn mei-5je in de Kon.teétn.aat ~zittvn.’ Hoe dan ook we hebben daan.
ge.~taan zondvi. eten en dninken van II uw’c tot 14u30. Wie kwam en. niet a15?
PcQel, zaken die men nie-t ven.geet.
u+t—d€-ze—ibJéchool—vekgee-k~-nooit de~levtPing-Edwakd~ Vandenbkft4geiii~Wd-s
aahgeduid om mij te begeleiden en te be-s ehvtmen Het wa~s een Lijne knal, laten.
aLs hij n.eedé vaakde, bezon.gde hij mij nog altijd wat énoep.
in Hei.5t ~pn.ak men vkoegek nooit van de iBié~ehool, het wcvj altijd van het
~sehootsehip. in 1925 wen.d het nieuw gebouw in gebn.uik genomen, het waz~ ook
het moment dat niet alteen wee-skinde’Len toegang hadden tot cie ~ehool.
tW6ophiet toont dan vol tn.ot-s zijn in~chnijving.61Çon.mufieJL me-t al de gegevené
en uit6 lagen. Opvallend wa’j dat het volledig in het Fn.an6 wa6 opgeételd en
ingevuld. Volgen-s deze kaan.t wa ik geen dikke, 1,3m gn.oot en 30kg gewIcht.
Ik wa gelijk ~en keun ( Konijn) dat niet te eten kn.eegj•
VE kokwaé ook mijn uniend. VE opex wa~s nog eigendom van de fandbouwek’3 en de
bn.oen. van de kok had een boe-Qdenij aan de oude vuu.ktoken, ongeueeen. waan. nu
.

I0
11
12
13

t:
16

18
19
_______

_____
_______
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het ken.kje 6taat. IK moeét tu.éen de le&sen in,—omdat ik -snel kon lopentvook6
kok bij zijn bn.oen. een toopje meLk gaan hal en. Toen ik tekug kwam zag ik
op de 4aten.pat een pn.achtige bal dnijven tegen de ‘3ehuine oeven.. Het wa’. mij
te .ste-tk, die bal moe-st de mijne won.den. Ik gtetéte(Gleed) uit en koe1Ç het
23
Aiatek in en de bal die van mij wegdn.ee~5. Een toevalLIge vookbijgangQii. wee-s
24
mij en. op,dat en. een tn.apje wa, waan. ik dan ook énel naan. toe ben gezwommen.
25
Nu begon het <spel in de IbLs, te laat voon. de 1e-s, kleanat en het toopje
26
met metk uen.geten, gelukkig kon ik dat ten.ug ophalen. IK zat toen in de dvtde
27
kla, itÂ’eeéten. Con.neau en de kok hebben de zaak onden.fing ge-’Legeld en Cambien.
28
via van nieté, want andvt<s waé dat zeken. cachot, vn.iend ojj geen vniend.

20
2
1
22
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