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Over de schrijver

Wiecher van Lingen werd in 1898 geboren in Meppel.
Zijn vader was banketbakker.
Hij ging in Meppel naar school.
Later werd hij zelf schoolmeester.
In 1983 schrijft hij op wat hij zich herinnert over zijn schooltijd in Meppel.
Hieronder staat een stukje van zijn verhaal.

Straffen

En toen kwam ik in de 4de klas bij de
stokoude meester Bosch. En daar ging het
mis. We schreven er met de pen
(penhouder en kroontjespen) en inkt. Ik
knoeide en schreef slordig. Meester Bosch
schreef met rode inkt: "foei!" en "Schrijf
toch wat beter, Wiecher!" en
"Overmaken!". Meester Bosch gebruikte
steeds spreuken en spreekwoorden met een
dreigende ondertoon. Bijna elke dag
kreeg een van ons te horen: "de kruik
gaat zo lang te water tot hij breekt!" En
als je dan doorging, zei hij: “de maat is
vol, nu loopt hij over!." En dan stond de
boosdoener het volgende uur (of langer)
"in de hoek" (één van de hoeken van het
lokaal) om zijn zonden te overpeinzen.
Bij ernstiger overtredingen werd hij uit
de klas verwijderd en op de gang gezet.

Belonen

Bij meester Van Eelen haalde ik in de 5e
klas de achterstand weer in. Alleen een
schoonschrijver heeft ook hij niet van mij
kunnen maken. Maar ik muntte uit in
hoofdrekenen en won daarmee
menigmaal de uitgeloofde griffel.

Een griffel is de voorloper van
het potlood, waarmee je niet
op papier schreef maar op een
lei kraste. Een lei is de
voorlper van het schrift, het is
een klein schrijfbord van
steen.
“Een tien met een griffel” is
een gezegde en betekent dat
je een bijzondere prestatie
hebt geleverd.
De griffel ken jij misschien wel
als prijs voor de beste
schrijver van jeugdliteratuur.
Deze prijzen heten de gouden
griffel en de zilveren griffel.
Meer info op www.cpnb.nl

