
 

Een schooldag in India 
IJver en discipline 
 

Alle Indiase kinderen dragen een schooluniform. Op de meeste scholen wordt les gegeven in 
Hindi en Engels. Discipline en ijver zijn er erg belangrijk. 
  
Naar school gaan in India dat is niet zoals bij ons. Laten we eens een dag volgen van een 
Indiaas schoolmeisje. Dan zul je het wel zien. Dit is Pryanca, ze maakt zich klaar om te 
vertrekken. Mooi uniform hè? Die hebben ze aan de Engelsen te danken - voor hen moest 
alles keurig netjes zijn. 

Ah, daar is de schoolbus al. Vroeger ging ze met een aantal buurmeisjes in een riksja naar 
school. Dat is een soort taxibrommer. Maar haar vader vond dat te gevaarlijk: 'Indiase 
chauffeurs vinden eerder de toeter dan de rem,' zei hij altijd. Enne, hij had gelijk. Aaah, 
daar gaat de bel.  

's morgens voor de les begint gaat iedereen netjes in de rij staan - per klas - de assembly 
noemen ze dat. Eerst leest de directrice het belangrijkste nieuws uit de krant voor, dan een 
gebedje en dan de eed voor het vaderland.... Sjongejonge, kun je je dat bij ons al 
voorstellen? Ja, hier heerst discipline. 

Engelse les. Pryanca zit op een redelijk chique school - en dan zijn alle lessen in het Engels. 
In gewone scholen en op het platteland is dat niet zo normaal. Daar zijn de lessen gewoon 
in het Hindi of in een lokaal dialect. En dan nu de les Marathi - Pryanca woont in Pune, in de 
provincie Maharashtra, en daar spreken ze Marathi. Marathi en Hindi hebben hetzelfde 
alfabet, maar toch zijn het twee verschillende talen. 

Yo, speelkwartier! Tijd voor een bammetje of een koek. Gymnastieken dat doen ze daar 
natuurlijk ook. "En hop met die beentjes - allemaal netjes in de maat!Kijk, dat spelletje 
heet kho-kho. Leuk, maar een beetje te ingewikkeld om nu uit te leggen. Kom op, Pryanca, 
lopen! En de jongens, die spelen hockey of voetbal. 

De bel voor het middageten! Nee nee, geen kantines en tafels en wachten tot je naar 
buiten mag. Nee, iedereen gaat gewoon op de grond zitten op het speelplein. En dan eten 
met je handen natuurlijk. Kijk, dat is een chappati - een soort pannenkoek.Hmm, warm 
eten tussen de middag, da's echt niet verkeerd. 

Ok, weer naar les. Hindi deze keer. Wat spoelen we effe door, want daar verstaan we toch 
niks van?Aha, de school gaat uit. Zouden zij nou straf hebben gekregen? Of zijn ze gewoon 
braaf hun huiswerk aan het doen? Pryanca krijgt elke week zangles van haar oma. Dan 
zingen ze kinderliedjes over Krishna, de god van de liefde. Mooi hè? Wat een ijverig meisje 
hè, die Pryanca. Alhoewel, ik denk dat ze nu het huiswerk van haar buurmeisje aan het 
overschrijven is. Als niemand dat maar ziet? En nu eindelijk nog even buitenspelen.Morgen 
is er weer een schooldag. 


