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D’n burgemêêster in korte broek
‟n Hortie geleeje ree „k deur de Oranjestraet. Wad ‟n drukte op ‟t hoeksie bij de Henri
Dunantschool! En kijk is! Bij ‟t toekomstige huis van burgemêêster Boevée is ok volop aksie!
Oh, daer staot ie zelf ok! Hij leunt op ‟n bezem trewijl die med iemand staot te praote.
Onderwijl groet ie bekendes die verbij gaon. Zô‟n man hed in aarge korte tijd veul mense lere
kenne. Hij kan in ‟n goed jaer messchie wel meer Brijhappers as u en ik. Dat help nied aarg
om op te schiete in z‟n tuintjie. ‟t Toeval wil dà „k dien dag een keer of vier daer langs mot.
Elleke keer staot ie med iemand aanders te praote. Aamel wille ze eefies ‟n praotjie, aallemael
wille ze effe meeleve mè z‟n huis en z‟n tuin. Hij zou messchie liever is flink op wille schiete
in z‟n tuin, mor staod iederêên geduldig te woord. In z‟n korte broek!

Grôôt gelijk
Netuurlijk lôôpt ie in z‟n korte broek! Grôôt gelijk! Zeker bij zuk hêêt weer as in deuze
zeumer. Toch mot „k t‟r ‟n bietjie om grinneke i m‟n aaige. Op ouwe fotochies zie je de hôôge
here allêên mor keurig in ‟t zwart med een wit overhemd en ‟n zwarte strop. Mêêstentijds
draoge ze dan ok nog een hoed, veulal ‟n hôôge zij-je! D‟n domenee, de netaoris, d‟n
burgemêêster én ‟t schoolhôôfd, ze stinge in hôôg aanzien en mosse dat ok laete maarke in d‟r
uiterlijk. Zalle die loi nooit in d‟r tuin hebbe motte waarke of aandere klussies te doen gehad
hebbe? Hadde ze daer soms aamel persenêêl voor? Trouwes, hoe lang is die tijd nou faailijk
geleeje?
D’n Bout
‟t Is end jaere zestig. Besjaon en ik waarke op school I in D‟n Bout in Bove-Harringsveld.
Een twêêmansschool waer wij saompies ‟t voltallige persenêêl vurmde. Een heerlijke tijd, oh
wà denke me daer mè veul plezier an trug. Die school was een gebouw uit 1880. Zôas veul
schole was ‟t êêne lange gang med aan d‟n êêne kant de leslekaole en aan d‟n aandere kant
een rijchie w.c.‟s. Die gang was in twêê kleure groen gevaarfd, van ‟t plefon tot de vloer
toe.De twêê klasse die me in gebruik hadde wazze ok hêêmel groen, mor die wazze kennelijk
wel is meer geschilderd. Die gang zag t‟r haovelôôs uit, de vaarf bladderde d‟r op
verschaaijene plek al af. We hadde bij de gemêênte al is geïnfermeerd hoeneer die gang is
opgevaarfd kon worde, mor dat zat „r voorlôôpig nied in. Dat sting nied op de begrôôting!
Goeie raed was duur! Je zou is iemand motte wete die zôiets zou wille doen. Ome Jasper! Die
was pas gestopt mè z‟n kroijenierswinkeltjie in wijk A en die kon mor moeilijk wenne aan ‟t
niks doen. Die leek ‟t wel wat. Dan had ie wat te doen, hij was t‟r is uit en kwam onder de
mense. Hij zou op z‟n brommertie naer D‟n Bout komme. Besjaon zou zelf zô nou en dan uit
school én op woensdagmiddag meehellepe. Zô gezeed, zô gedaen!

Burgemêêster Brinkman
‟t Schoot al aerdig op en ‟t knapte ok al mooi op, toe d‟r uit school thuis een tillefoontjie
kwam. Op school was t‟r ommers nog gêên tillefoon in die tijd.. Of Besjaon dan en dan mor is

naer Beneeje-Harringsveld wou komme voor een gesprek mè burgemêêster Brinkman. Hij
infermeerde nog waer dat over mos gaon, mor neeje, dat konne ze nie zegge, dat wisse ze op
de afdêêling onderwijs nie. Hij hà wel ‟n bietjie d‟n bibber. Wat zou d‟r weze? Wat scheelde
d‟r aan? Mos tie op ‟t matjie komme? Hij was z‟n aaige van gêên kwaod bewust, mor gong as
jong broeksie van nog gêên dertig mè bibberende knieë naer ‟t gemêêntehuis. Daer wier die
deur burgemêêster Brinkman persoonlijk op z‟n nummer gezet. Dat ‟t gêên pas had dat een
schoolhôôfd zelf aan ‟t verve was! Dat dat echt nie kon en dat dat nooit meer moch beure! “U,
als hoofd van de school!” Besjaon was t‟r onderstebove van. In plek dà ze blij wazze dat ‟t zô
opknapte, wier die op z‟n nummer gezet. „k Weet nog dat ie letterlijk zee: “Ze hadde Ome
Jasper beter ‟n dôôs segaore kanne geve as een repremande!” Gelukkig wier die pas op ‟t
matjie gerope toe ‟t bekant klaor was en ja, ze moche ‟t dan wel afmaoke!

Onbegrijpelijk
In die jaere begon hêêl verzichtichies de ouderpartesiepaosie op gang te komme. Laeter wier
‟t hêêl gewoon gevonge as t‟r ouwers of aandere meelevende op school meedeeje aan
anderande aktivitaaite. Toe wier ‟t zôwaer ‟n pré, azzie anderes bij de school betrok en zelf
veul extrao „s dee nae schooltijd! Onbegrijpelijk faailijk, hoeveul d‟r ken veraandere in een
menseleve. Een burgemêêster die in z‟n korte broek hard aan ‟t waark is in z‟n aaige tuintjie
kanne me best wardeere en niemand haolt ‟t in z‟n hôôd om te zegge: “U, als burgemêêster!”
Neeje, „k hoop dat ie een mooi tuintjie krijgt. Trewijl ik dut opschrijft, is ‟t nog steeds aarg
waarm en drôôg. „k Hoop wel dat „r, as z‟n tuin klaor is, is een flinke boi zal gaon vaalle. Mor
dà gun „k aalle lezers en iederêên! Tot de kijk mor weer, hee.
Korsjonnao
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge,
zôas deuze maond de femilies Vet(h) (nieuw) en Koppelaer in de “Geneaologische
Grabbelton”.

