
School en volksfeesten 

De school en volksfeesten hadden vroeger en ook nu niet over belangstelling te klagen. 

Onze ouders en Grootouders hebben wel eens gezegd, dat ze in hun jonge tijd nooit iets 

dergelijks hadden meegemaakt, toen was er enkel de kermis.  

De eerste jaren dat ik naar school ging op de Poggenbelt, hadden wij op Koninginnedag 

(31 Aug.) altijd schoolfeest, en ’s zondags hadden ze dan nog een beetje volksfeest. 

Toen in 1914 de oorlog uitbrak, was het met het feest gedaan.  

Het schoolfeest hadden wij vlakbij de school in Heerlijkheidsveld, daar hadden ze de 

heideplaggen afgestoken. Op dit plein zoals we altijd zeiden, werden de spelletjes 

gehouden, zoals zaklopen, mastklimmen en dergelijke. Ik weet nog dat de grotere 

jongens met de mond eerst een dubbeltje uit een bak met stroop moest halen en hierop 

een uit een bak met veren, tot groot vermaak van de omstanders. Poggebelts Hein 

(Oosterhuis) was er altijd met een kreumpken met snoep, koek en sigaren. De grote 

jongens van school kochten ook wel eens stiekum een sigaartje. Als de Meester het dan 

zag, zei die: ”Wat heb je daar, laat eens zien, potstoutse, morgen heb je de broek vol.” 

Als de spelletjes afgelopen waren, gingen wij naar de school, waar we werden 

getracteerd. De ouders gingen dan ook mee, en dan voerden de groteren een stukje op 

wat ze hadden ingestudeerd. Het ene jaar de tien kleine negertjes, die achter een kleed 

stonden, en dan dook bij ieder couplet er een onder. Het andere jaar hadden twaalf 

kinderen een voorstelling van iedere maand, van Januari tot December. 

Ook ging een meisje, dat goed kon zingen, in een kast staan, en zong dan een couplet 

van “Een karretje dat langs de zandweg reed,” waarna alle kinderen het refrein zongen. 

De ouders vonden dit allemaal heel mooi. 

Toen wij tijdens de mobilisatie van 1914-1918, geen schoolfeest meer hadden, speet ons 

dit erg. Het was werkelijk fantastisch mooi, zoals het toen was, temidden van de heide 

die zo prachtig in bloei stond. Zoiets vergeet je nooit weer. Als ik later de bloeiende heide 

rook, moest ik vaak denken aan ons schoolfeest. 

Vrijwel vanaf het moment dat in 1923 de school in Okkenbroek werd geopend, is er altijd 

school- en volksfeest geweest, behalve in de oorlogsjaren, al was het dan de eerste jaren 

wel erg primitief opgezet. Ten tijde van Meester Veurtjes en Meester Nieuwenhuis mocht 

er geen draaimolen met kermismuziek komen, want ze waren beiden nogal orthodox 

ingesteld. Zo moesten de kinderen genoegen nemen met een door Van Ens gemaakte 

draaimolen. Het peerd van Smids Bats (Overmeen) moest de molen in beweging brengen 

en de Christelijke muziekvereniging van Colmschate zorgde voor de muziek. 

De koning, in het midden van de draaimolen, schijnt wel het kostbaarste onderdeel te 

zijn geweest. Hier was schijnbaar eerst geen geld voor, maar Eumke (Hendrik Willem 

Oonk) had de hand over het hart gestreken en de koning kado gegeven. Toen had 

Meester Veurtjes gezegd: “Het probleem is opgelost. Oompje levert de koning.” 

Fuick was er met een kraampje met rookartikelen en snoep. Co ter Horst met alcoholvrije 

dranken, of zoals Joh. Braakhekke zei: “Co nat en Fuick dreuge.” 

In latere jaren werd het feest heel wat grootser opgezet. De jongeren zullen we nu wel 

de schouders ophalen over dat feestje van vroeger. Ik weet wel dat de kinderen en ook 

de ouderen zich best vermaakten, evengoed als nu. 
 


