
D’n buikriem een bietjie aanhaole? 
 
’t Kan bekant niemand ontgaon dadde me vendaeg aan d’n dag een bietjie 
zuinigchies aan motte doen. We hebbe te maoke met een meraokelse 
wèreldcrisis die ok nog is grôôte waarekelôôshaaid meebrengt. De regering 
vring z’n aaige in aanderande bochte om daer uit te komme. Wij zalle mè z’n 
aalle dus d’n buikriem een bietjie motte aanhaole. D’n êêne impopelaire 
maetregel is nò nie genome of ze broeje al weer wat aanders uit. Deuze menister 
van financië is in dà opzicht wel hêêl aareg bij de hand. Dien 
hôôgwaerdighaaidsbeklêêjer het  ok nog een aerdig klussie in Brussel gekrege 
en wà beurt ‘r? Hij presteert ’t om de spaorpotte aan te gaon spreke om uit de 
naorighaaid te komme. Nou weet ik wel dat ’t de spaorboeksies van de grôôte 
jonges zijn, maor toch hee! 
 
Een aokelijk idee 
 
‘k Vingk ’t toch maor een aokelijk idee dat ie d’r aareg in het dat ‘r ievers nog 
wà zuinigchies opgespaorde dubbeltjies zitte. Die loi in Brussel bemoeie d’r 
aaige trouwes overaal tege aan. Neem nou onze pesjoentjies. Wà nò nooit 
vertôônd is, zie je vendaeg beure. Van bovenaf  wordt de pesjoenfongste 
opgelege wà ze in de geldlaoi motte hebbe en as ze dà nie hebbe mag ‘r nie 
geïndexeerd worde, neeje nog staareker, dan mot ’r gekort worde op de 
pesjoene. Beljaot, ‘k weet wel, we hebbe ’t over ’t aalgemêên nog meraokels 
goed, en ‘t ken  best wat lije, maor ik heb ’t gewoon niet zô aareg op aal die 
bemoeials. 
 
Een rechtgeaerden Hollander klaog netuurlijk  
 
En zôôas ’t een rechtgeaerden Hollander betaomt, klaoge me daer netuurlijk 
stêên en bêên over. Nou wazze me tuurlijk wel vrêêselijk verwonne. We hebbe 
een tijd achter de rug dat ’t nie op kon. De banke liete ons glôôve dà je een 
grôôte sufferd was as ie gêên lêêning afsloot om je badkaomer weer is van 
nieuwe spulle te voorzien. We wiere ommers slaepende rijk, want ons 
aaigendommechie wier aalmor meer waerd. We wiere opgerope om de 
overwaerde van ons huis maor gaauw te verzullevere. Kà je wat leuks mee doen! 
Nou is daer inêêns een end aan gekomme, de huizeprijze gaon omlêêg en nou 
doe me net of ‘r geld bij mot. Maor hebbe me nou echt zôôveul rede om te 
klaoge? Daer twijfel ik wel is aan. We zien d’r nog welvaerend uit, rije nog in 
oto’s, gaon met de sleurhut naer veere streke en lôôpe bepaold nò nie met ouwe 
vodde aan. Aaigelijk kanne we nog best wat misse. ‘k Hoop allêên hêêl aareg dà 
mense met een grôôt handicap en ouwchies die veul verzurreging nôôdig hebbe 
nie aals te hard aangepakt worde! 
 
Jan van der Vlies 



 
 
Schoolsparen. Jong geleerd! Oud gedaan? 
 
Februari 1907 doet de minister een beroep op schoolhoofden het schoolsparen in 
te voeren. In 1909 doet Sliedrecht – zie foto – hieraan al mee. De gelden, 
ingelegd in een spaarbak, worden door lieden van de spaarbank en onderwijzend 
personeel geteld. Bedragen worden bijgeschreven op spaarbankboekjes. Later 
kwamen er spaarbusjes en spaarzegels. 
 


