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WETHOUWER
Gijs, de Geutetruler, belde.
Wethouwer Blijenbaarg zou in d‟n uitzending van Ouwer (en) Wijzer op raodio Slierecht
komme. Of „k t‟r nied is een stuksie over kon schrijve, dat hij dan in ‟t Slierechs voor kon
leze op de raodio.
“Beljaot Gijs, dà ‟s best, kom voor mekaor, „k gooit ‟t wel deur de bus!”
Makkelijk gezeed, hee, mor wat weet „k nou faai‟lijk hêêmel van wethouwer Blijenbaarg?
Hêêl waainig!
Vroeger zatte me wel op dezelfde MULO, de Da Costao. Dà ‟s al ‟n hêêl hortie geleeje,
hoor.
Van Bleek was nog ‟t hôôd en in die tijd gavve Van de Rotte en Kortland ok nog les. Kor
zat êên of twêê klasse hôôger as ik. Voor schooltijd of in de pauze liepe me aaltijd een
bloksie om deur dat straetjie met dà snoepwinkeltjie van Koppelaere. Toen al viel Kor
Blijenbaarg op. Of hij liep mè z‟n hande in z‟n zakke aandachtig te luistere naer wà z‟n
vriende te vertelle hadde, of hij liep druk gebaorend zelf wat te verkondige. Twêê
aaigeschappe waer die nou nog steeds perfijt van hèt: goed luistere en overtuigend
betoge.

Rôôje zaddoek
Jaerelang ben „k „m uit ‟t ôôg verlore, tot „k „m , as collegao in ‟t onderwijs, êêns per jaer op
de spordag tege kwam. „k Weet nied aanders as dat ie bij ‟t hardlôôpe sting en daer ‟t
startsaain mos geve. Dà dee die stêêvast med een rôôje zaddoek!
„k Was is aan de praot mè burgemêêster Klaaiweg en zee dà me aai‟lijk naomgenote
wazze. Korstiana, Korsjonnao op z‟n Slierechs, daer had ie nò nooit van gehoord. Hij zee
toe dat ie aaltijd gedocht had dat de naom Korstiaan typisch een naom was voor de
omgeving van Velze, waer die oorspronkelijk vandaen kwam. Stomverbaosd was tie, toe
die in Sliedrecht kwam dat „r een wethouwer was met dezelfde naom: Korstiaon
Blijenbaarg. Leuk, hee!

Plakboeke
Messchie zou ie verwachte dad een onderwijzer van ‟n christelijke school zou kieze voor ‟n
christelijke pertij as tie in de poletiek gaot, mor nie Blijenbaarg. Hij vaert z‟n aaige koers en
komt viao D 66 bij de PVDA terecht.
Wacht is…
Hier in huis motte anderande foto‟s van Korre weze. Ommers, „k hè staopels plakboeke
over Slierecht. Lang geleeje, in 1989, sting d‟r is ‟n prachtig fotoochie in de krant van ‟t
gemêêntehuis in de snêêuw. „k Het ‟t uitgeknipt en bewaord. Lieverlee begon „k meer te
verzaomele en gong ‟t aamel inplakke. ‟t Zijn messchie wel vijftien plakboeke. Is eve
kijke…
Bel, bel, kijk nou is… hier staot ie op de foto in ‟t zwembad bij de zôôvelste bezoeker, en
hier… bij de sportverkiezinge, oh en daer dan… kijk is, daer het ie een soort bommezije
petjie op. Eve vedder staot ie, strak in ‟t pak, bij de onthulling van ‟n nieuw naombord en

kijk is… hier staot ie mè grôôte lappe omdat ie net een kunstwaark onthuld het bij “De
Griende”. Ontelbaor zijn de foto‟s van ‟t collezie of de gemêênteraed waer die op staot.
En op d‟n deuze dan… hier mot ie ‟n strafschop perbere tege te houwe bij de opening van
‟n sportveld. Bij de meziektent, in ‟t kroijenierswinkeltjie van Mevrouw Brand, bij de
kunstgrasvelde van de kurfbal, bij ‟t JIP en bij de JOP…

Toer de Frans
Veul is Blijenbaarg in de weer op ‟t gebied van sport. Zou die aai‟lijk zelf ok sportief weze?
„k Het „m wel is mè veul plezier zien en hore zinge bij ‟t smartlappekoor “Bagger”.
Mor vedder? Gêên idee! Hoewel, regelmaotig kè je „m zien rondfietse deur Slierecht. In
een rustig tempo, dat wel. Neeje, de Toer de Frans zel die volges mijn nooit winne, mor ‟t
lijkent mijn wel heerlijk om nae ‟n lastige vergaodering eve lekker uit te waaie op de fiets.
Laete we eerlijk zijn. Op aal die foto‟s in de krant lijkent ‟t aamel zô leuk, mor ‟t zel heus
nied aaltijd meevaalle!
Ik vink ‟t een hêêle zwaere baon en „k het de grôôtste bewondering voor mense die dat
waark doen. Denk „r om dà ze lange daege maoke, glôôf mor dà ze „t ok nied aaltijd fijn
vinge om saeves of op zaeterdag weer op te motte draove. As ze ‟t goed doen hore ze ‟t
denk ik, mor zelde, mor as ze iets fout doen, krijge ze van aalle kante de wind van vorene.
Dan de verantwoordelijkhaaid. Sjongejonge, gaot „r mor aanstaon. Slierecht raok vol, hoe
mot ‟t vedder met de huizebouw? Wà denk ie van de overkant met de stortplaets? Dijkvak
veertien? Oplossinge voor ‟t verkeersperbleem? De sportverzieninge?

Voetstuk
Neeje mense, ‟t is makkelijk om kritiek te hebbe en ‟t is gêên kunst om langs de zijlijn te
gaon staon moppere.
‟t Is pas echt fantastisch dat „r mense zijn die de verantwoording durve te neme, die d‟r
voor wille gaon, die ‟n stuksie van d‟r privé-leve wille opoffere voor de gemêênschap en
die besluite durve te neme.
Netuurlijk zijn d‟r aaltijd dinger die beterder kanne, mor zeg nou zelf is…
Wij Brijhappers hebbe ‟t hêêmel nie slecht getroffe med ons collezie en onze
gemêênteraed. We hebbe zat redene voor dankbaorhaaid!
Vandaeg wou „k in de persoon van Blijenbaarg aalle mense die d‟r aaige voor de
Slierechse poletiek inzette, mor is op ‟n voetstuk zette en hêêl aarg bedanke.
Bommezije petjie af!!!
Korsjonnao.
P.S. Meer dialect en aandere verêênigingsnieuwchies zijn te vinge op www.historiesliedrecht.nl

