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Reünie Prinses Ireneschool 
 
Begin jaere vijftig wazze d’r nog mor ’n paor straete op de Nieuwe uibraaijing. Schole wazze 
d’r hêêlemael nò nie. Tot … jawel hoor, êêst School IV gebouwd wier (laeter de Jan 
Ligthartschool) aan de Thorbeckelaon en een enkeld jaer laeter de Prinses Ireneschool. 
Toendertijd twêê aareg mederrene gebouwe, ze hoorde toe bij de zeuve aaldermooiste schole 
van hêêl Nederland, de zôôgenaomde halschole die toen aareg in opkomst wazze. D’r 
kwamme kaainder van aanderande schole in klas 3 op de Ireneschool, mor ze huisde de êêste 
tijd nog bij Kilao in School IV. Meneer Van Dijk was hullieze hôôfdmêêster die ze dus, tot 
heullieze  blijdschap of verdriet, vier jaer lang hadde tot en met de zesde klas. Niet allêên de 
derde klas gaf veul veraandering; toe ze in 1957 in de zesde kwamme, was t’r weer een hêêle 
aerdveschuiving. Een flink stellechie verdween naer de Juliaonaoschool, want daer wier een 
voorberaaidingsklas voor de HBS gevurremd. Bovendien kwamme d’r een stuk of tien 
leerlinge uit de vierde bij klas zes. Die sloege de vijfde klas over, of liever gezeed die deeje 
twêê schooljaere in êên jaer. 1957 was ’t jaer waerin in hêêl Nederland ’t begin van ’t 
schooljaer omgezet wier van êên april naer een nieuw schooljaer dat begon nae de 
zeumervekansie. Ze hadde zôôdoende een paor maonde extrao. Aal met aal had die klas dus 
hêêl wat meegemaokt. 
 
Bellevue 
Verschene zaeterdag had die klas van toen een reünie in Bellevue. Sjongejonge dat was wat! 
De mêêstes zijn al AOW-er, mor die toe een klas hadde overgeslaoge die nò nie. Opvaallend 
dà je in êêne klas faailijk aalle lief en lêêd trug ken vinge. Vier van die groep zijn al overleeje 
en d’r hebbe d’r al met ernstige of vervelende ziektes te maoke gehad. D’r zijn d’r geschaaije 
en d’r zijn d’r gelukkig getrouwd. D’r zijn d’r bij die d’r partner al zijn verlore en van twêê uit 
de groep is t’r een  dochtertie gesturreve. D’r zijn kaainderlôôze bij, mor ok êên met acht 
kaainder en negentien klaainkaainder. Aanderes hebbe 15 of 13 klaainkaainder en êên is de 
trotse opao van een drieling. Ongeveer de helleft is hêêl z’n leve in Slierecht gebleve, anderes 
zijn uitgezwaaremd over hêêl ’t land en êêntjie weunt ‘r zôôwaer in Itaolië. Waer ze terecht 
gekomme zijn? Zôômor een greep: Krabbedijke, Mijnshereland, Bredao, ’s Hertogenbosch, 
Hardinxveld, Tubbergen, Ede, Paopendrecht en Ballek. Mor ok in Ridderkaarek, Arkel, 
Kaotsheuvel, ’s Graovezande en Rotterdam. Sjongejonge, dat is temet een demograefisch 
onderzoek waerd! 
 
Verschaaijenhaaid 
Wat aal die mense zijn gaon doen? Netuurlijk zijn d’r in de baggerij terecht gekomme.Ze 
vertelle nuchter dà ze veertig of vijfenveertig jaer bij Bos Kaolis gewaarekt hebbe! Ze hebbe 
overaal gezete, wete soms nie êêns in hoevel lande ze gewaarekt hebbe en hebbe een record 
aan vliegure. Twêê zijn d’r gegijzeld gewist in Irak. Êên is t’r geridderd en twêê hebbe d’r een 
titel. Vijf zijn d’r in ’t onderwijs terecht gekomme en d’r zijn d’r nogal wat die een 
administraotieve baon gehad hebbe. Sommiges hebbe niet ’t gevoel dà ze d’r drôôm uit hebbe 
laete komme en wazze liever de kunstzinnige kant opgegaon. ’t Blijkt dat in de vijftiger jaere 
de ouweloi nog dikkels beslote wat de kaainder zouwe gaon doen en dan wier d’r veraal 
gekeke naer wat ’t betaolde en nie naer ’t geluk van ’t kaaind. Warschijnlijk kenmaarekend 
voor die nae-oorlogse jaere!? Leuk om te hore dà sommiges nae d’r pensionering asnog d’r 



roeping konne vollege en zijn gaon tenêêl speule, schildere of meziek maoke. Opvaallend is 
ok dat ‘r nog best veul bezig zijn mè kaarekewaarek en ontwikkelingshullep. Êên uit de groep 
hà mè miljoene en miljarde voor ’n bank te maoke uit wel zeuventig lande. Zeuve hebbe d’r 
een aaige bedrijf gehad. Bij de vrouwe leg ’t aanders. Sommiges zijn mè grôôt plezier aaltijd 
huisvrouw en moeder gewist en aanderes hebbe aaltijd gewaarekt. Nou, nae de pensionering, 
geniete d’r sommige van lekker nikse en aanderes komme tijd tekort voor aal d’r hobby's. 
Veul hebbe d’r ok prachtige raaize gemaokt. 
 
Tillevisie 
Hoe is ’t mogelijk, zel u messchie denke, dà je in enkelde ure zôôvel te wete ken komme và je 
ouwe klasgenote? Bel, dà zit zôô: Kees van Tuyl had ’t idee gehad om van de tillevisie dat 
pregrammao van ‘De Reünie’ nae te speule. Tusse de gange van ’t voortreffelijke waareme en 
kouwe buffet deur, het ie laete zien over uitstekende presentaosiekwaolitaaite te beschikke. 
Hij hà z’n aaige aareg goed voorberaaid en wis aalle aanwezige op een gezellige en leuke of 
indrukwekkende menier aan ’t praote te krijge. Hadde ze op de vorige reünie van vier jaer 
geleeje allêên mor zitte kletse mè mekaor, nou wier d’r ok echt naer mekaor geluisterd. Denk 
ie dà ze bij dà tillevisiepregrammao aaltijd biezondere klasse hebbe, nou, hier is wel gebleke 
dat een dôôdgewone deursnee klas uit ons aaige baggerdurrep ok wel degelijk biezonder 
genoemd ken worde. Êên minpuntjie is t´r wel: wà jammer toch dà je bekant nooit een klas 
kompleet krijgt. Aaltijd zijn d’r wel ziek of op vekansie. Laete me mor hope dat ‘r over twêê 
of drie jaer nóg meer op komme daoge. Dà s leuk voor de mense die ’t aamel orgaonisere, 
mor nog veul en veul leuker voor de mense die d’r nou nie wazze. Die hebbe écht wà gemist! 
 
Korsjonnao 
 
 Ok kommende zaeterdag om 3 uur zal d’r iemand van de waarekgroep diëlect in ’t 
meseum een praotjie houwe over en in ’t Slierechs. Netuurlijk ben u van harte welkom! 
’t Leste nieuws is te vinge op www.historie-sliedrecht.nl        
    
 
              


