
Transcript fragment 1 

 
Directeur: Nu gaan we even aan taal doen, vandaag. Ik heb hier bij me een 
leesplankje. Jullie pakken allemaal de lei en we gaan schrijven. We schrijven het 
eerste woordje dat op het leesplankje staat, en dat is Jaap. En Jaap schrijf je met 
een J, A, met een A en een P. Netjes schrijven. Ik wil geen vragen Rustig 
schrijven, netjes werken. Eens kijken of jullie netjes kunnen werken. 
 
Lkr: Oké , nou, school van vroeger. Wat vind je ervan?  
Lln: Saai 
Lkr: Saai, zeg jij. Wat vond jij saai? 
Lln: Niks te doen. 
Lkr: Niks te doen. Wat vond jij? 
Lln: Het is best makkelijk omdat je alleen maar moest opschrijven en 
tegenwoordige tijd moet je veel meer werken. 
Lkr: Tegenwoordige tijd? 
Lln: Nu 
Lkr: Heel goed. Nu.  
Lln: En als je iets fout deed dan werd je geslagen. 
Lkr: Ja.  
Lkr: Jij zegt saai. Wat vind jij saai? 
Lln: Alles. 
Lkr: Alles., ja. Iedereen zat bij elkaar in de klas. Juffrouw J. heeft gezegd 
hoeveel kinderen. 
Lln: Zestig.  
Lkr: Zestig, heel goed. Dan kun je nagaan. De klas van jullie, mijn klas en de 
klas van juffrouw M.     
Al die kinderen dus , die twee groepen vijf en een groep 4, die zaten met elkaar 
in zo’n ruimte.  
Had iedereen daar zijn eigen tafel? 
Lln: Nee. 
Lkr: Wat wou vertellen? 
Lln: Ik vind het flauw dat ze met een zweep slaan. 
Lkr: Je zegt ‘Ik vind het flauw dat ze met een zweep slaan’, maar wat konden ze 
allemaal gebruiken?  
Wat gebruikten ze? 
Lln: Zweep, latje, liniaal.   
Lkr: De zweep, de roede, dat latje noem je de roede. Daar werd je niet alleen 
mee op de handen geslagen. Maar als je iets heel ergs gedaan had. Kom maar 
eens hier. Ja, nee! Omdraaien. Met je billen naar mij toe! Ja. En die broek naar 
beneden.  
Lln: Nee! 
Lkr: Nee, dat doe ik niet echt! Kom! 
Dan werd die broek echt naar beneden gedaan en dan werd er met dat latje, met 
die roede, soms wel eens drie, vier keer! En daarna moest je weer gaan zitten op 
de stoel. oeoe 
Lln: en soms met de liniaal geslagen. 
Lkr: Nee, dat werd later gedaan.  
Lln: Mijn vader die werd heel vaak geslagen… 
Lkr: Maar in sommige landen gebeurt dat nog steeds. Dus die roede… 
In Nederland.  



In welk land? 
Lln: Kosovo…(?)  
Lrk:  Ja, Er werd niet alleen die roede gebruikt om te slaan. Wat werd er nog 
meer gebruikt? 
Lln: De ezeltjes oren 
Lkr: De ezelsoren 
Lln: Wanneer kreeg je nou die ezelsoren, Cinty? 
Lln: Als je iets fout zei en dan moest je de ezelsoren op. 
Lkr. Ja. 
Lln: Ja maar vroeger, dan mocht een vriend van jou, die moest je het alfabet 
leren en dan mochten de kinderen je één minuut uitlachen.  
Lkr: Dat mochten ze. Dan werd je voor de klas neergezet. Stel dat ik Veel harder 
hè.  
En dat een minuur lang hé. Jullie doen het twee seconden, maar dan één minuut.  
 
 


